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 Resumo

O presente trabalho surge da inquietação face à situação em que se encontra o 
Forte São Neutel e o contexto onde esta estrutura militar do século XVII está 
inserida na cidade de Chaves. Devido à expansão da cidade a sua envolvente 
cresceu sem uma lógica comum, propicionando a formação de espaços 
desconexos e pouco consolidados. Esta organização para além de  não valorizar 
o monumento, cria uma descontinuidade no território e põe em causa a qualidade 
do espaço urbano. 

A organização deste lugar constitui, assim, uma oportunidade para refletir 
sobre como devemos pensar estas problemáticas urbanas e como um projeto 
de intervenção pode valorizar e consolidar uma área do tecido urbano que se 
encontrada fragmentada, apresentando-se uma hipótese de abordagem para o 
exemplo do Forte São Neutel e a sua envolvente. 

Adopta-se um processo de intervenção onde se faz o reconhecimento das 
características transformadoras do lugar, permanências construídas, processos 
naturais e formas de ocupação. Através de um desdobrar de camadas, físicas e 
temporais, pretende-se encontrar as razões que conduziram ao contexto repartido 
e, numa perspetiva futura, introduzir uma possibilidade de ativar o lugar. 

Tendo em conta a análise sobre o lugar,  propõe-se a valorização e recuperação 
ambiental do Forte São Neutel e envolvente com a construção de um Parque. 
O projeto pretende tornar mais equilibrada esta área e criar um novo diálogo 
entre as atividades existentes de maneira a unificar o lugar. Também dar a 
possibilidade de se criarem novas relações com o território e, assim, melhorar a 
qualidade urbana.
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 Abstract

The present work arises from the restlessness associated to the urban context 
of a military structure of the seventeenth century, Fort St. Neutel, in Chaves. 
Due to the expansion of the city in its surroundings, without a common logic, 
it has led to the formation of disconnected and poorly consolidated spaces.
Which, in addition to its organization, does not value the monument, creates 
a discontinuity in the territory and calls into question the quality of the urban 
space.

The organization of this place is thus an opportunity to reflect on how an 
intervention project can value and consolidate an area of   the urban fabric that 
is found fragmented, presenting a hypothesis of approach to the example of Fort 
St. Neutel and its surroundings .

It adopts a process of intervention where it is made the recognition of the 
transforming characteristics of the place, built permanences, natural processes 
and forms of occupation. Through the unfolding of layers, physical and temporal, 
we intend to find the reasons that led to the fragmented context and, in a future 
perspective, introduce a possibility of activating the place.

Taking into account the analysis of the place, it is proposed the valorization 
and environmental recovery of Fort St. Neutel and its surroundings with the 
construction of a Park. The project aims to make this area more balanced and 
create a new dialogue among existing activities in order to unify the place. It 
also aims to make possible to create new relations with the territory and thus to 
improve urban quality.



VIII



IX

 Índice
Agradecimentos

Resumo 

Abstract 

Introdução 

1| Locus: Chaves, Forte São Neutel e Envolvente 

 1|1 Chaves 

  1|1|1 Enquadramento territorial 

  1|1|2 Desenvolvimento urbano

   1|1|2|1 Introdução ao desenvolvimento urbano  
   anterior ao século XVII

   1|1|2|2 Século XVII

   1|1|2|3 Século XX e XXI

  1|1|3 Memória e Permanências  

   1|1|3|1 Distribuição de usos na cidade

 1|2 Forte São Neutel e Envolvente

  1|2|1 Transformação no tempo

  1|2|2 Estado atual

   1|2|2|1 Escala, caminhos, limites e ocupações  
   momentâneas 

  1|2|3 Fragmentação urbana

2| Estratégia de valorização e recuperação ambiental do Forte São 
Neutel e envolvente 

 2|1 Valorizar e consolidar acessos

 2|2 Valorizar e complementar usos

 2|3 Valorizar e recuperar memória e permanências 

3| Parque do sítio do Forte São Neutel 

III

V

VII

1

15

21

21

25

25

30

45

49

55

55

63

65

76

79

84

88

89

95



X



XI

 3|1 Proposta 

  3|1|1 Áreas culturais 

  3|1|2 Áreas desportivas

   3|1|2|1 Áreas desportivas interiores 

   3|1|2|2 Áreas desportivas exteriores 

  3|1|3 Áreas comerciais 

  3|1|4 Áreas recreativas

4| Nota conclusiva

5| Bibliografia

6| Lista de imagens 

7| Anexos 

99

115

123

125

134

141

147

155

159

165

167



X



1

 Introdução 

Pensar a expansão e desenvolvimento da cidade requer uma constante adaptação 
ao contexto existente e às características morfológicas do território. Assim, 
qualquer intervenção urbana é um exercício que, mais do que responder a uma 
necessidade urbana específica, considera-se como parte de uma estratégia de 
conjunto e de continuidade com os espaços existentes para evitar a fragmentação 
do meio urbano, com elementos desconexos da situação envolvente. Pois, se 
a cidade crescer e se desenvolver através de uma lógica de sobreposição de 
elementos urbanos sem planeamento, resulta num meio urbano onde se perde a 
coesão, a escala pedonal e o percorrer, o carácter coletivo e a possibilidade de 
transformação no tempo, ou seja, de se adaptar a novos usos e funções. Formam-
se espaços ambíguos, sem qualidade urbana como faz exemplo Alfredo Matos 
Ferreira no livro Aspetos da Organização do Espaço Português, “procurando 
evidenciar a desordem, ou outra ordem, implantada nas últimas décadas em 
todo o território português”.1

Tendo em conta tais situações, surge a inquientação: “como é que a arquitetura 
e o urbanismo podem responder a esta lógica de desenvolvimento  da cidade, 
desprovido de uma estratégia geral, e requalificar os espaços ambíguos e sem 
qualidade urbana, resultantes desta prática”; o mote desta dissertação surge com 
a identificação de um lugar exemplo desta questão. 

Na cidade de Chaves, está localizada uma estrutura militar do século XVII, 
o Forte São Neutel, inicialmente construída numa zona distanciada do tecido 
urbano, mas com o crescimento da cidade passou a fazer parte integrante dela. 
A sua envolvente passou a ser constituída por equipamentos urbanos de grande 
escala na cidade, como o Quartel, o Estádio Municipal e o  Parque Multiusos 
de Santa Cruz, que foram aparecendo pontualmente ao longo do tempo. 
Porém, como a relação entre estas intervenções não foi explorada, propiciou 
um momento de desequilíbrio no território, onde se destacam espaços urbanos 
monofuncionais sem relação com a envolvente próxima que, ao invés de 
tirarem partido da condição de localização ao lado do monumento, reforçam o 
distanciamento em relação a este e à cidade. 

Devido à escala destes equipamentos e à falta de ligação entre eles, os espaços 
urbanos resultantes nesta área são desproporcionais em relação à cidade, e tornam-
se  espaços ambíguos, sem qualidade urbana. A escala destes equipamentos 
é tão grande que evidencia  ainda mais a não relação, contribuindo para que 

1 FERREIRA, Alfredo Matos - Aspectos da Organização do Espaço Português. p. 13
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a identidade deste lugar esteja fragmentada. Assim, encontrar uma possível 
solução para este sítio constitui o tema desta dissertação, a qual surge na forma 
de um projeto urbano para a requalificação desta área.  

A pertinência de uma intervenção no Forte São Neutel e envolvente passa 
não só por escolher o tipo de abordagem urbana para transformar este lugar 
e torná-lo num momento ativo da cidade de Chaves, mas também pensar 
como este conjunto de lugares pode ser trabalhado de forma a ser entendido 
como um único e assim, não só potenciar a sua utilização como marcar uma 
identidade própria, defenindo um novo lugar.  É de igual importância explorar a 
oportunidade e desafio de elaborar uma estratégia que possa valorizar no tecido 
urbano o monumento existente, marco histórico e cultural que se encontra 
estrangulado no contexto atual. Procura-se reunir um conjunto de princípios de 
atuação prática no território, com o objetivo regenerar este ponto e promover o 
seu desenvolvimento futuro e da sua identidade. 

Para desenvolver este trabalho, adota-se uma metologia que se baseia no 
conhecimento das características transformadoras do lugar2 para construir 
as premissas urbanas e sociais a seguir na intervenção. Assim, faz-se uma 
investigação com base na morfologia do território ao longo do tempo, tomando 
consciência da sua mutabilidade pelas condicionantes naturais, como pelas 
marcas construídas, para selecionar temas a serem explorados no projeto. 
Temas esses, que serão as linhas mestre para a elaboração deste projeto e, por 
conseguinte, deste lugar. 

A abordagem estrutura-se segundo três fases, uma primeira de análise, locus: 
Chaves, Forte São Neutel e envolvente, uma segunda de estratégia, valorização 
e recuperação ambiental do Forte São Neutel e envolvente, e uma terceira de 
projeto, o Parque do sítio do Forte São Neutel. 

A fase de análise é composta por duas escalas de aproximação, uma primeira 
territorial, onde se relaciona a implantação do Forte São Neutel com a construção 
da cidade no tempo e com as características do território, tentando perceber 
a memória e permanências construídas, marcas urbanas que transformaram a 
cidade e, consequentemente, o sítio, e como influenciaram a ditribuição de usos 
e funções do território. Uma segunda escala, mais próxima da envolvente da 
área de intervenção, onde é possível perceber a apropriação social e atividades 
instaladas. De ambas retira-se momentos que se consideram problemáticos e de 
potencial na melhoria da qualidade urbana deste lugar,  que constroem a fase 
seguinte, a estratégia.
2 Aproximação ao lugar baseada na tese de doutoramento da Professora Doutora Marta Labastida Juan, 
denominada El Paisage Próximo. Fragmentos del Vale do Ave
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Na fase de estratégia é formulada uma proposta de intervenção territorial para 
regenerar e tornar mais coeso o sítio e a cidade e, ao mesmo tempo, valorizar as 
características naturais e usos existentes com um programa, o Parque. 

A fase de projeto pretende ser um exemplo prático da resposta à questão que 
deu mote a esta dissertação, sendo o resultado de toda a análise e premissas 
exploradas anteriormente. Ou seja, o modo de intervir para regenerar este 
sítio, que não apresenta uma estratégia geral e se apresenta fragmentado, tem 
em atenção o conhecimento adquirido sobre o seu contexto e envolvente no 
processo de desenvolvimento de projeto. 

O projeto do Parque pretende por um lado tornar mais equilibrada esta área 
e criar um novo diálogo entre as atividades existentes de maneira a unificar o 
lugar. Por outro lado, pretende dar a possibilidade de se criarem novas relações 
com o território e, assim, melhorar a qualidade urbana. Neste capítulo, faz-
se a memória descritiva, caracterizando-se as várias componentes do parque: 
topografia, percursos, vegetação e equipamentos, justificando-se a sua 
organização. Para uma melhor leitura e visibilidade do projeto deve-se fazer 
acompanhar este documento com o anexo IV, em A1. 

O resultado da investigação resulta de um processo crítico em torno da 
organização urbana deste lugar. 
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 1| Locus: Chaves, Forte São Neutel e envolvente
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“I keep six honest serving-men

(They taught me all I knew)

Their names are What and Why and When

And How and Where and Who”3

“Tenho seis serventes honestos

(Ensinaram-se tudo o que sei)

Os seus nomes são O Quê e Porquê e Quando

E Como e Onde e Quem”

3 KIPLING, Rudyard - The elephant’s child  
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O poema de Rudyard Kipling revela-se simples, mas muito assertivo quando 
nos referimos ao processo de descoberta e conhecimento. Com as perguntas 
surge a vontade de obter respostas, com essas respostas mais perguntas, e mais 
perguntas, e mais repostas - a curiosidade move o saber. E, é neste contexto de 
saber, vontade de obter respostas e dar respostas que se inicia esta narrativa 
em torno do Forte São Neutel. Estudamos o momento da sua implantação e as 
sucessivas transformações em torno do monumento, com o intuito de entender 
onde o lugar, atualmente, se insere nas dinâmicas do tecido urbano e pode vir a 
representar no futuro. 

A partir do conhecimento das transformações do lugar como ferramenta no 
processo de intervir, o presente capítulo constitui a análise para entender a 
complexidade urbana do contexto onde está inserido o Forte São Neutel e, assim, 
numa perspetiva futura, introduzir a possibilidade de ativar o lugar. A análise 
resulta de um desdobrar de camadas físicas e temporais, onde se consideram as 
transformações do território tanto artificiais como naturais, ao longo do tempo, 
que conduziram à sua configuração atual. 

Locus, palavra em latim para “lugar”, é compreedido a escalas diversas, 
onde se depreendem informações complementares. À escala territorial, dá-
se atenção à peça urbana Forte São Neutel e à construção da cidade na sua 
envolvente. Faz-se um estudo, em sequência temporal, descodificando a sua 
forma, memória e permanências, através da procura de momentos urbanos 
importantes na transformação e evolução do lugar. Ao mesmo tempo, das 
relações entre as condições morfológicas do território e processos de ocupação, 
põe-se em evidência a proximidade dos espaços urbanos, ou não, aos recursos 
existentes, modos de exploração ou abandono do solo, e as várias atividades 
instaladas.  

A porção de território escolhida para esta análise está circunscrita a um 
círculo com 4 Km de diâmetro (figura 1), limite imaginário onde se incluem, 
praticamente, as freguesias do centro urbano de Chaves: Madalena, Santa Cruz/ 
Trindade e Santa Maria Maior. As amostras recolhidas não continham sempre 
a mesma área de informação e para poder ser feito um estudo comparativo esta 
opção é tomada. 

À escala do projeto de intervenção, onde há uma aproximação à área onde 
se insere o Forte São Neutel e sua envolvente, pretende-se reconhecer mais 
detalhadamente as condicionantes, naturais ou artificiais, que transformaram 
e continuam a construir este lugar, como influenciam a apropriação coletiva, 
como o seu reconhecimento. É, igualmente, um estudo de vários tempos como 
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processo para compreender a organização dos diferentes ambientes urbanos 
que compõem este sítio e, deste modo, identificar o que define a qualidade, os 
ritmos, continuidades e descontinuidades encontrados.

A área selecionada compreende uma porção de território menor (figura 1), em 
relação à análise anterior, sendo os limites da zona a intervir marcados pela 
circulação viária em torno do Forte São Neutel, porque desta forma temos uma 
percepção mais concreta de como é feita a relação entre esta zona e a cidade.  

Assim, a análise seguinte não só expõe as marcas naturais e contruídas que 
influenciaram o desenho da cidade, consequentemente, do lugar onde se insere o 
monumento, mas também, reforça o seu carácter transformador e de estabelecer 
imaginários coletivos. Do mesmo modo que no passado influenciaram a 
construção do lugar, as marcas encontradas podem ser operativas para tornar 
clara a sua identidade, propondo-se novas apropriações urbanas que, ao mesmo 
tempo, sustentem um diálogo com o passado, de memória e, por sua vez, com a 
população (Labastida, 2013). 

Portanto, o entendimento da forma urbana como resultado de um conjunto de 
fatores torna-se essencial aquando do pensamento e/ou intervenção nela pois, 
numa perspetiva de estimular novas dinâmicas e melhorar o espaço urbano este 
consentimento é importante para ser possível uma adaptação ao existente. Se 
é este o conjunto de características que dá origem à morfologia da cidade, será 
também este conjunto de fatores a decidir e a encaminhar opções de projeto para 
um melhor equilíbrio entre as partes.

Considerando, também, lugar como a apreensão do espaço físico pelo Homem, 
esta análise resulta de uma interpretação individual. 
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Figura 1
Localização territorial das áreas 
em análise 

Freguesia da Madalena

Freguesia Santa Cruz/ Trindade

Freguesia Santa Maria Maior
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 1|1 Chaves

 1|1|1 Enquadramento territorial

“Extensa e fecundíssima planura marginal do Tâmega que do lado nascente é 
abrigada dos ventos frios mirandeses pela corda montanhosa do Brunheiro e 
do lado oposto pelos contrafortes orientais da serra do Larouco”.4 

A  norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes e fronteira com Espanha, 
está situada a cidade de Chaves (figura 1). Priviligiada na sua localização, 
desenvolveu-se nas proximidades do rio Tâmega, numa zona caracterizada por 
morfologia plana e altimetria baixa, onde áreas urbanas e agrícolas funcionam 
lado a lado, em contraste com as encostas envolventes, de altimetria mais alta 
e relevos graníticos e xistosos (GIPP, 2015), como observável nas figuras 2 e 3.

As características do território são resultado de uma falha tectónia que atravessa 
o distrito de Vila Real, daí a particularidade do lugar e a razão da depressão onde 
está inserido o núcleo urbano e onde o rio Tâmega flui, o qual constitui o principal 
curso fluvial da rede hidrográfica do concelho. Como resultado, criaram-se as 
condições perfeitas para a prática da agricultura nas suas margens, com solos 
facilmente inundáveis e férteis, que constituem a veiga, como a possibilidade de 
exploração hídrica e termal (GIPP, 2015).

Posto isto, a análise seguinte resulta da leitura de elementos urbanos que 
consideramos essenciais na transformação e evolução do núcleo urbano e da 
envolvente do Forte São Neutel, não ignorando as características naturais do 
território, mas tentando, por sua vez, articulá-las com a sua forma. 

 1|1|2 Desenvolvimento urbano

Focamo-nos na ocupação do território pelos elementos construídos, estrutura 
do edificado e viária, num estudo comparativo entre vários tempos, referentes 
aos documentos cartográficos recolhidos, onde depreendemos as alterações 
ocorridas e as principais condicionantes na modelação da morfologia urbana. 
Não corresponde a um estudo cronológico contínuo. Primeiro, é feita uma breve 
contextualização do núcleo urbano anterior à construção do Forte São Neutel; 
Segundo, compreendemos o momento da construção do Forte São Neutel, século 
XVII; Terceiro, é feito um salto temporal até ao século XX e XXI, pois entre o 

4  Guia de Portugal (1987), citado em GIPP - Estudos de Caracterização: Paisagem, in Revisão do PDM. p. 
21
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Figura 2
Vista Nascente de Chaves
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momento da construção do monumento até este intervalo, não se verificou um 
aumento significativo da malha urbana no seu entorno, mantendo-se em meio 
rural até então. Sendo o nosso estudo focado no tema da sua envolvente, não se 
considera pertinente. 

 

Figura 3
Vista Poente de Chaves
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79 d.C 
Vespasiano funda AQUAE FLAVIAE

1160
Passa a fazer parte de Portugal e é amuralhado - muralhas medievais

I II
I

Período Romano

X
II

Figura 4
Ilustração de Chaves no tempo 
de D. Manuel I (reinado: 1495-
1521)

Figura 5
Planta da Praça de Chaves, 
observando-se os limites 
medievais e novo perímetro 
amuralhado do século XVII
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 1|1|2|1 Introdução ao desenvolvimento urbano anterior ao século 
XVII

A fundação do núcleo urbano de Chaves, Aquae Flaviae em 79 d.C, remete-nos 
para o período da romanização. Há, contudo, vestígios de épocas anteriores 
na região datadas a partir do período paleolítico, mas é o povo romano que se 
instala primeiro no vale (CMC, 2015). 

Durante o período das invasões bárbaras e muçulmanas na Península Ibérica, 
411 a 1095 d.C, a implantação romana fica, praticamente, destruída tal como 
os povoados suevos, visigóticos, alanos e árabes, instalados neste intervalo. Só 
no século XIII, no reinado de D. Afonso III, apresenta, novamente,  um núcleo 
urbano consolidado, com a construção dos limites amuralhados medievais 
(Amaral e Sereno, 1994; Dinis, 2004).

Na ilustração de Chaves na figura 4, representativa das fortalezas no tempo de D. 
Manuel I (reinado 1495-1521, século XV e XVI), mostra Chaves, praticamente, 
circunscrita às muralhas medievais. Apesar de intramuros incluir a função 
cultural e administrativa, extramuros reconhecem-se arrabaldes e atividades 
comerciais (feiras e mercados) nas portas de entrada, tal como, em áreas mais 
afastadas do centro urbano, identificam-se edifícios institucionais, como o 
mosteiro de São Francisco. Identificamos, também, vestígios da implantação 
romana, a Ponte de Trajano5, que faz a ligação entre as margens do rio e marca 
uma das principais vias de acesso à urbe medieval. 

 1|1|2|2 Século XVII 

No século XVII, Portugal entra em guerra com Espanha, durante quase trinta 
anos (1640-1668), e há a necessidade de reformular o sistema defensivo do 
reinado. Adota-se uma estratégia de guerra baseada na fortificação dos centros 
urbanos fronteiriços e região do Alentejo, sendo Chaves alvo de tais intervenções 
(Teixeira e Valla, 1999).

 Como se verifica na figura 5, opta-se por manter os limites medievais 
e alargar o perímetro urbano com a construção de novas cinturas de muralhas, 
passando a incluir pequenos arrabaldes e zonas rurais, como o mosteiro de 
São Francisco. O aumento da área intramuros oferece, assim, a possibilidade 
de expansão urbana, resultando na construção de novas infraestruturas viárias, 
edifícios religiosos como conventos e igrejas, por sua vez, novos espaços 

5  Curiosidade: A ponte de Trajano está inserida na via XVII que ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica 
Augusta (Astorga) (Faustino, 2014)
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X
V

II

1640

Figura 6
Planta da Praça de Chaves, 
observando-se a expansão urbana 
intramuros 

Figura 7
Marcação da paisagem: limites 
amuralhados do século XVII

Guerra da Restauração 

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
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1668

públicos (Teixeira e Valla, 1999). 

A implantação das novas linhas de muralhas têm a particularidade de se adaptar 
às condições morfológicas do território (figura 7), algo que não era tão comum 
nas muralhas medievais, resultando, por isso, num traçado, por vezes, irregular 
(Teixeira e Valla, 1999). Outra diferença que se verifica tem a ver com a relação 
estabelecida entre o espaço interior urbano e o espaço exterior rural pois, sendo 
o sistema de defesa mais complexo e de maiores dimensões, concentrando todas 
as atividades intramuros, o contraste é mais notório (figuras 6 e 7).

Na figura 7, faz-se sobressair o sistema fortificado composto por três cinturas 
de muralhas (Teixeira e Valla, 1999). A primeira, constituída por cortinas e 
baluartes, une-se à pré-existência da muralha medieval e forma os principais 
limites do núcleo urbano. Uma segunda cintura  é constituída por fossos 
e esplanadas ao longo do seu perímetro, como também, por um hornaveque 
na margem Sul do rio. E, uma terceira cintura de muralhas, constituída por 
pequenos fortes, redutos e baterias, surgem como complemento à barreira 
defensiva. Aqui surgem o Forte São Francisco e o Forte São Neutel, sendo que 
o primeiro se adoça à primeira cintura amuralhada e protege o mosteiro no seu 
interior. No mesmo alinhamento, porém destacado da muralha surge o segundo, 
referente ao nosso caso de estudo. A explicação da presença de dois fortes surge 
na citação seguinte. 

“O Forte de São Francisco, construído no alto da Pedisqueira, em que os 
frades franciscanos haviam feito o seu convento (forte que ao princípio se 
chamou de Rosário) era uma excelente defesa da vila do lado do norte, um 
pouco prejudicada, contudo, pela colina que tinha na sua frente a curta 
distância, pelo que o conde de Mesquitela mandou também fortificar essa 
colina, ligando-a por uma trincheira ao mamelão (outeiro insulado) conhecido 
por Alto da Trindade, onde se construiu um posto de observação.

Foi essa a origem do Forte de São Neutel, a que deu este nome a capela que 
já existia na vertente de colina, onde se venerava uma imagem deste santo”.6

A implantação do Forte São Neutel segue as linhas topográficas da colina, 
geometrizando-a segundo os modelos de arquitetura militar (figura 7). Sendo 
o elemento do conjunto fortificado mais próximo da fronteira, tem total vigia 
sob a parte mais vulnerável do núcleo urbano e, igualmente, um maior alcance 
6  CARVALHO, General Ribeiro de - Chaves Antiga. p. 171
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1929
Chaves é cidade 1934 1959

X
X

Figura 8
Interpretação da carta militar 
de 1934

Século XVII

Novos caminhos até 1934
Caminhos século XVII
Novas construções até 1934
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1975 1985 1993 2013

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro 
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária

Figura 9
Marcação da paisagem: linha de 
comboio, campo de tiro e Santa 

Cruz
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visual a Norte, a Este e Oeste da envolvente territorial.

 1|1|2|3 Século XX e XXI

Da análise cartográfica de 1934 (figura 8 e 9), constatamos que a forma do 
núcleo urbano se mantém muito semelhante à área limitada pelas muralhas do 
século XVII, porém, os extremos dos limites amuralhados são destruídos para 
permitir o desenvolvimento de Chaves. 

O crescimento não é feito de modo regular como “intramuros”, mas ao longo 
dos traçados pré-existentes, verificando-se um aumento de construções, 
especialmente, nas portas do sistema amuralhado. Em torno do Forte São 
Neutel (figuras 8 e 9), apesar da sua envolvente próxima não estar totalmente 
despovoada como anteriormente, continua inserido num contexto rural, com 
construções soltas no território a Sul e a Nascente, ao longo do rio. A Norte, 
a paisagem é marcada pelo bairro de Santa Cruz , um povoado compacto, de 
carácter autónomo no território e o campo de tiro, posicionado no século XIX 
a poente do Forte, modela o território de forma rígida e, por sua vez, estrutura 
este sítio. 

Destaca-se, também, a linha ferroviária (figura 9). Fazendo o contorno do núcleo 
urbano, termina na depressão entre o Forte São Francisco e o Forte São Neutel, 
o que não só acentua as colinas onde estão construídos, mas também sugere a 
consolidação desta área tal como a muralha setecentista fez, introduzindo uma 
nova marcação na paisagem e, por sua vez, dando a possibilidade de urbanização 
e formação de novas dinâmicas. São construídas ruas novas, ligando o caminho 
antigo entre fortes à entrada da estação e, uma perpendicular ao rio na frente 
desta, que são a avenida Dr. António Granjo e o Largo da Estação, respetivamente. 
A rede de circulações prevê, assim, uma ocupação territorial mais densa.

Ao mesmo tempo, a linha ferroviária, final da linha do Corgo que fazia a ligação 
entre o Peso da Régua e Chaves, torna a rede de distribuição mais complexa e 
aponta um avanço considerável no tempo com a introdução de um novo ritmo 
ao território. Contudo, apesar de ser um elemento urbano ligante de diferentes 
pontos urbanos afastados, cria, também, uma descontinuidade, um limite no 
território.   

Na cartografia de 1959 (figuras 10 e 11), é possível verificar que o crescimento de 
Chaves continua em torno das muralhas do século XVII e segundo os traçados 
pré-existentes, distinguindo-se na margem Norte uma ocupação do território 
mais densa, em comparação à margem Sul onde as construções surgem de 
modo mais difuso. 
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Os terrenos próximos da linha ferroviária começam a ser ocupados e 
densificados, assim como se verifica um aumento das interconexões urbanas 
com a construção de uma nova ligação entre as margens que, para além de 
ajudar a consolidar a margem Poente, complementa a entrada pela ponte de 
Trajano, em direção ao centro. Surge, também, nesta cartografia um novo 
elemento urbano com uma lógica organizativa muito própria que é o Quartel, 
verificando-se nas áreas contíguas à sua implantação novas articulações nas 
infraestruturas de circulação e novas construções adjacentes. 

O Quartel do Regimento de Infantaria nº19 fixa-se a poente do Forte São Neutel. 
Em meio rural e de difícil acesso relativamente ao restante núcleo urbano, 
insere-se na paisagem desconexo da vida quotidiana impondo-se ao lugar com 
uma estrutura rígida e independente da morfologia topográfica. Uma marcação 
na paisagem (figura 11), não só pela sua escala de ocupação no território, 
mas também pela condição de planear novos sistemas urbanos. E, por ser um 
elemento de cariz militar importante, urge a construção de novos acessos que 
fizessem a ligação entre as duas partes, o desenho de um plano que permitisse a 
expansão do edificado para as suas proximidades e desse ainda mais imponência 
a esta peça. Nesta carta é visível a avenida Heróis de Chaves, mas, propõem-
se, também, as avenidas Nuno Álvares, avenida General Ribeiro de Carvalho e 
suas perpendiculares. 

A associação destas duas formas urbanas é lógica em termos funcionais, uma 
vez que tanto o forte como o quartel são estruturas militares e, também, neste 
local está presente o campo de tiro. Porém, questionamos se a justaposição 
destes dois elementos tem em consideração a escala urbana e a escala territorial 
do núcleo urbano. 
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Figura 10 
Interpretação da carta militar 
de 1959

1934

Novos caminhos até 1959
Caminhos 1934
Novas construções até 1959
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1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro 
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária
8- Quartel 

Figura 11
Marcação da paisagem: Quartel 
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Chaves, na cartografia de 1975 (figuras 12 e 13) caracteriza-se pela  expansão 
em direção ao Quartel e envolvente do Forte São Neutel, como planeado, 
acrescentando um carácter mais urbano a esta fração do território e uma rede de 
ligações mais articulada.

Figura 12
Interpretação da carta militar 
de 1975

1959

Novos caminhos até 1975
Caminhos 1959
Novas construções até 1975
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Porém, devido à implantação do Quartel, campo de tiro e, também, devido às 
características do terreneno a Norte onde passa uma linha de água, o crescimento 
urbano a Norte, Nascente e Poente do Forte São Neutel contorna estes elementos 
e começa a verificar-se, para além da grande área ocupada pelos terrenos do 
Quartel, Forte e campo de tiro, uma grande área livre de construções. Por sua 
vez, as construções estão em continuidade com as vias pré-existentes e suas 
ramificações. 

 

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro 
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária
8- Quartel 

Figura 13
Adaptação do núcleo urbano, em 

1975, às marcas construídas
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Figura 14
Interpretação da carta militar 
de 1985

1975

Novos caminhos até 1985
Caminhos 1975
Novas construções até 1985
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1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro 
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária
8- Quartel 
9- Estádio Municipal

Figura 15
Marcação da paisagem: Estádio 

Municipal
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O aspeto mais marcante na cartografia de 1985 (figuras 14 e 15) é o crescimento 
exponencial urbano, comparativamente à relação entre cartas militares 
anteriores. Verifica-se uma ocupação do território maior a Norte e Poente, por 
não ter a condicionante dos terrenos alagáveis da veiga, enfatizando a distinção 
entre margens e verifica-se uma ocupação mais densa na margem Norte, em 
comparação à margem Sul, onde a ocupação é feita de modo disperso ao longo 
das artérias viárias. 

O tecido urbano a Sul do Quartel e Forte São Neutel apresenta-se mais 
consolidado nesta carta, também devido à construção do Estádio (figura 
15), a nascente deste conjunto, o que incentivou a construção e ocupação de 
novas ruas na sua envolvente. A Norte, Poente e Nascente destes elementos 
urbanos, verifica-se um crescimento sem planeamento ao longo da tangente das 
principais infraestruturas de mobilidade viária e suas ramificações, formando-
se sucessivas adições de urbanizações, sem uma regra comum, a não ser a da 
própria morfologia do território.

A implantação do Estádio Municipal começa por ser primeiro um campo de 
jogos, apenas com algumas bancadas, com a direção do movimento do terreno, 
já presente na carta militar de 1946, mas, com o passar dos anos, sofre várias 
modificações para se tornar num estádio com maior capacidade e melhores 
condições desportivas. A avenida do Estádio é marcada por novas construções 
e, verifica-se a regressão do campo de tiro tornando a sua envolvente mais 
permeável. 

Com a evolução deste elemento urbano, passam a coabitar nesta área três 
infraestruturas com uma escala muito particular comparativamente à sua 
envolvente (figura 14 e 15), contrastando a desigualdade na divisão do território. 

Na cartografia de 1993 (figura 16 e 17), como anteriormente, verifica-se um 
aumento de construções no território ao longo das principais vias e ao longo 
das novas ramificações que vão surgindo destas, sendo que os lugares onde o 
tecido urbano se apresentava mais denso fica ainda mais, resultando, por um 
lado num maior destaque do vazio construtivo a Norte das peças urbanas Forte 
São Neutel, Quartel e Estádio, por outro lado, a nova ponte no alinhamento da 
estação ferroviária dá indícios de um plano desenvolvimento marginal e entre 
os núcleos urbanos separados pelo rio. 

Na cartografia de 2013 (figura 18 e 19), muito semelhante ao tempo atual, verifica-
se que relativamente às infraestruturas viárias, foram tomadas um conjunto de 
medidas para possibilitar uma maior fluidez de trânsito entre margens. Também, 
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devido à construção da A24 e casino são planeadas novas ruas para permitir o 
desenvolvimento da cidade e, estabelecer uma faixa de maior movimento nos 
seus limites. 

No interior da cidade, com a desativação da linha ferroviária e, posterior 
transformação em linha viária nalguns fragmentos, de tal modo que onde o 
seu traçado era uma barreira e terá modelado a ocupação do território, nota-se 
uma aproximação dos espaços urbanos trespassados por esta cintura, havendo 
um aumento de construções nas suas proximidades. Ao mesmo tempo, as 
ramificações viárias continuam a ser urbanizadas, aumentando a disparidade 
de ambientes relativamente a um centro urbano maciço, em comparação a 
urbanizações sem uma lógica comum.

Portanto, de um modo geral, em Chaves é possível fazer a distinção de diferentes 
composições urbanas tanto a nível da sua unidade, escala e carácter (figura 18). 
Na margem Norte identificamos um centro histórico bem delimitado, com uma 
malha regular e densa. Também, em torno deste, nota-se o desenho proposto 
para o desenvolvimento de Chaves na direção do Quartel e das novas artérias 
que surgiram com a linha ferroviária, caracterizando-se ambas por um tecido 
urbano regular e planeado. Exterior a esta organização, a noção de unidade é 
mais fraca pois, começam a surgir construções mais espaçadas ao longo das vias, 
assim como urbanizações com composições variadas onde não se experimenta 
um plano unitário de desenvolvimento.

O conjunto urbano composto pelo Forte São Neutel, Quartel e Estádio, 
com a particularidade de ser uma concentração de peças de grande escala 
comparativamente às construções envolventes e aliado ao fator de atravessar uma 
linha de água a Norte deste, propiciou a criação da mancha vazia de construções 
que distancia ainda mais as novas construções do centro e intensificam a falta de 
conexão entre estas partes (figura 19). 

Na margem Sul identificamos, excecionalmente, na continuidade da ponte de 
Trajano um aglomerado mais maciço de construções que contrasta com as 
restantes construções dispersas, ao longo das artérias viárias.
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Figura 16
Interpretação da carta militar 
de 1993

1985

Novos caminhos até 1993
Caminhos 1985
Novas construções até 1993
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1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro 
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária
8- Quartel 
9- Estádio Municipal

Figura 17
Adaptação do núcleo urbano, em 

1993, às marcas construídas
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Figura 18
Interpretação da cartografia de 
2013

1993

Novos caminhos até 2013
Caminhos 1993
Novas construções até 2013

Casino

A24
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1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro desativado
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária    
     desativada
8- Quartel 
9- Estádio Municipal

Figura 19
Marcação da paisagem: Estádio 

Municipal



34

Figura 20
Transformação de Chaves 
no tempo e sua adaptação às 
marcas naturais e construídas do 
território

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro desativado
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária    
     desativada
8- Quartel 
9- Estádio Municipal
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 1|1|3 Memória e Permanências 

Perante o desenvolvimento urbano, compreendemos o desenho da cidade de 
Chaves como a acumulação de vários tempos, num cenário que encontra muitas 
semelhanças com o passado, reconhecendo-se permanências, marcas construídas 
e naturais, que  influenciaram a sua morfologia e, por sua vez, identidade do 
núcleo urbano. São evidências no território que compuseram e continuam a 
compor diferentes ambientes urbanos apresentando-se, na atualidade, como 
“memória viva” de acontecimentos passados e de um coletivo. 

Na figura 20, é constatável e interessante ver como a expansão da cidade se 
adapta às permanências construídas como o sistema fortificado do século XVII, 
a linha ferroviária, a construção do quartel, do estádio e, numa aproximação 
à área de intervenção elementos como o povoamento de Santa Cruz, o qual 
manteve a mesma leitura no território, continuando identificável, assim como o 
campo de tiro que, apesar da sua desativação, foi estruturante na conformação 
da cidade naquele lugar. Mas também, encontramos permanências nos traçados 
da cidade desde o período da fundação do núcleo urbano, sendo uma das 
principais evidências a Ponte de Trajano. E, a partir do século XVII, com o 
crescimento urbano em torno dos caminhos existentes denota na atualidade 
fragmentos destes. 

Por sua vez, a constação da influência do território na conformação dos 
núcleos urbanos é óbvia, não obstante a progressiva intervenção do Homem 
na sua artificialização é interessante perceber como há uma permanência de 
certos elementos, marcas naturais que são a estrutura e ditam as características 
de determinado lugar, delimitando e estruturando a sua morfologia como é 
possível verificar na figura 20 e 21. Também, na citação seguinte apercebemo-
nos da influência do território na construção do imaginário coletivo da cidade, 
onde se faz referência à veiga, uma permanência no passado, nos dias de hoje e 
estruturante na contínua evolução do núcleo urbano. 

“De todas as partes da província, a veiga de Chaves hé a melhor e mais natural 
para huma fertilíssima produção; hé huma planície grande, formoza e que faz 
amenissimo aquelle paiz” 7

Por conseguinte, condicionantes como a variação do relevo, hidrografia e tipo 
de solo constroem, ao longo do território, uma panóplia de ambientes muito 
próprios que, não só diferem no seu desenho, mas também nas atividades e 
7 Mendes (1995), citado por FAUSTINO, José Alfredo P. - A População da Vila de Chaves
entre 1780 e 1880. p.40
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Parques e jardins

Parcelas agrícolas
Água
Vegetação arbórea

Figura 21
Planta de relação entre a 
morfologia do terrtório e 
as diferentes expressões da 
vegetação
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Figura 22
Planta de relação entre 

permanências do território e 
as diferentes expressões da 

vegetação

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Limites do núcleo urbano
4- Hornaveque da Madalena
5- Campo de tiro desativado
6- Santa Cruz
7- Linha ferroviária    
     desativada
8- Quartel 
9- Estádio Municipal
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Figura 23
Forte São Neutel, Estação 
Ferroviária e Forte São 
Francisco como limites e 
referências no tecido urbano

Muralha do fosso do Forte São Francisco

Edifício da Estação 

Forte São Neutel
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processos instalados. Esta variabilidade é entendida, por exemplo, através das 
diferentes expressões da vegetação e no modo como o coletivo explora estes 
recursos (figura 21).

Observa-se na figura 21, que o crescimento e desenvolvimento de Chaves está 
muito dependente da ligação que estabelece com estas condicionantes, refletindo-
se na clara distinção entre as margens, como na adaptação do núcleo urbano à 
estrutura topográfica do lugar. Na margem Norte do rio Tâmega, a fronteira 
entre espaço natural e espaço urbano encontra-se bem definida, ao contrário do 
que acontece na margem Sul, onde limites construídos e limites naturais surgem 
sobrepostos. Verifica-se que o solo não construído surge tanto associado a áreas 
onde o declive é pouco acentuado ou, em contraste, onde o declive é acentuado, 
ou seja, nas proximidades do rio Tâmega, em particular na margem Sul, e nas 
encostas envolventes na margem Norte, respetivamente. 

Identificamos terrenos agrícolas nas margens do rio Tâmega, a veiga de Chaves. 
Por conseguinte, o solo permeável evidencia a ocupação dispersa e difusa ao 
longo das principais vias e os limites construídos das parcelas agrícolas, sendo 
a vegetação arbórea reveladora de como é feita a sua separação e realça cursos 
de água, tanto para irrigação, como naturais. Por outro lado, nas encostas 
envolventes, a vegetação arbórea surge com maior expressão, identificando-se, 
também, parcelas agrícolas nas proximidades das linhas de água. 

No interior da malha urbana, zonas onde o solo é mais permeável traduzem 
habitações unifamiliares, com quintais e jardins, terrenos de cultivo agrícola, 
linhas de água, locais de encontro da população, como jardins e parques 
ensombrados por árvores, embelezados por canteiros de flores e relvados, 
como avenidas com passeios arborizados. Uma maior presença de áreas não 
construídas, não só evidencia um tecido urbano menos consolidado, como 
a vontade de aproveitar o recurso água para produção agrícola ou espaços 
recreativos. Também, como, exemplificado na figura 22, o solo permeável realça 
as marcas construídas, mostrando o seu caráter de limite e referência (figura 
23) no desenvolvimento da cidade como o potencial latente de relacionar vários 
pontos do território.

 1|1|3|1 Distribuição de usos na cidade

Tanto as marcas naturais como construídas surgem como referências na 
organização das dinâmicas do núcleo urbano, sendo que, com todos os aspetos 
mencionados anteriormente, Chaves surge como a combinação de várias 
realidades.  
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Figura 24
Distribuição de usos 

Parques e jardins

4

3

2

5

Edifícios desportivos
Edifícios de serviços/comerciais

Água
Área de intervenção

Habitação

Edifícios de ensino
Edifícios culturais 

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Jardim Público
4- Parque Polis
5- Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso
6- Quartel 
7- Estádio Municipal
8- Parque Multiusos de Santa 
Cruz

6

1
7

8

Figura 24
Distribuição de usos no 
território
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Edifícios de serviços/comerciais

Água
Habitação

1- Forte São Neutel 
2- Forte São Francisco
3- Jardim Público
4- Parque Polis
5- Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso
6- Quartel 
7- Estádio Municipal
8- Parque Multiusos de Santa 
Cruz

Com a expansão do núcleo urbano verificou-se a dispersão de serviços, habitação 
e trabalho na tangente das principais infraestruturas de mobilidade viária, 
onde se denota uma sucessão de áreas contíguas carenciadas de uma leitura 
de espaços coletivos, fazendo-se a distinção entre uma área “dormitório” e um 
centro urbano que concentra as atividades comerciais, culturais, educacionais, 
desportivas e restantes serviços. Ou seja, contrariamente ao que se verifica 
na zona mais antiga da cidade, as áreas de reunião das pessoas surgem mais 
intervaladas num sistema, onde é mais confortável e prática a deslocação 
automóvel. Como explica Gordon Cullen: 

“Uma comparação entre os séculos XVII e XX revelará que a mudança mais 
radical diz respeito à mobilidade dos indivíduos. Enquanto que anteriormente 
as deslocações representavam um processo laborioso e lento, hoje em dia 
reduzem-se apenas ao aborrecimento de se entrar e sair dos transportes. A 
distância é secundária em relação à obtenção de um lugar sentado. A antiga 
ordem resultava no já nosso conhecido padrão de cidades compactas e vastas 
extensões rurais, como consequência da lentidão com que se efetuavam as 
deslocações, o que obrigava as pessoas a gravitarem para os centros urbanos. 
Hoje passa-se exatamente o contrário: as pessoas parecem querer fugir umas 
das outras – verifica-se uma tendência para abandonar os pontos nodais em 
favor de uma ocupação esparsa de todo o território, em que pessoas, comida e 
energia e divertimentos se misturam num baldio universal.”8

Distinguimos, também, que o centro urbano mais consolidado apresenta uma 
relação de proximidade maior com o rio Tâmega, servindo-se desta ligação para 
a criação de espaços públicos e coletivos onde há uma maior transversalidade 
entre margens. Na figura 24, é possível identificar as obras de requalificação 
urbanística e valorização do Programa Polis, do ano 2008, promovendo espaços 
contínuos e homogéneos nas proximidades do rio, com o desenho de percursos, 
novas áreas desportivas, culturais e de descanso, como uma ciclovia que 
acompanha as suas margens (Nascimento, 2008)..

Onde o núcleo urbano surge menos consolidado, verifica-se um afastamento às 
margens do rio, o que por um lado preserva o seu carácter natural e favorece um 
ponto de vista ecológico, mas introduz-se a problemática da falta de hierarquia 
dos espaços urbanos, de uma lógica de continuidade (figura 25). 

Assim, o lugar onde se vai intervir (figura 24 e 25), apresenta-se como uma 
área entre duas realidades urbanas de tempo e forma distintas, entre uma 
malha urbana onde são visíveis lógicas de planeamento e hierarquia de espaços 

8 CULLEN, Gordon - A Paisagem Urbana. p.61
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Figura 25
Esquema dos espaços públicos 
da cidade de Chaves
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públicos, em contraponto com construções dispersas no território, de carácter, 
maioritariamente, residencial, resultado da expansão urbana no final do século 
XX, onde não se verifica uma clara ligação entre os espaços públicos e a rede 
urbana. 
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Figura 26
Esquema cronológico dos usos do 
Forte São Neutel
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 1|2 Forte São Neutel e Envolvente
Perante a compreensão do contexto urbano do Forte São Neutel ao longo da 
expansão de Chaves, reconhecemos tanto as condicionantes que deram origem à 
conformação atual desta área, como a sua influência na estrutura e crescimento 
da cidade.  Porém, falta compreender melhor a influência das transformações, ao 
longo do tempo, nos usos e funções deste lugar e no modo como se articulam, se 
existe ou não complementariedade entre eles e como influenciam a apropriação 
coletiva.

 

  1|2|1 Transformação no tempo 

Quando a defesa do território deixa de ser assegurada pelo sistema fortificado 
do século XVII, este é adaptado para desempenhar novos usos, ou mesmo 
deixado ao abandono e à ruína. A sua sobrevivência perante a ação dissolvente 
do tempo é, assim, assegurada pela memória de acontecimentos passados, como 
permanência no território e o seu carácter monumental, funcionando como 
condicionante no desenvolvimento urbano. O esquema cronológico da figura 26 
mostra, assim, como a forma do Forte São Neutel teve a capacidade de integrar 
diferentes usos ao longo do tempo. 

No século XIX, regista-se um elevado grau de degradação forte. Por deixar 
de desempenhar a sua função primeira devido ao melhoramento de técnicas 
de balística, o sistema amuralhado entra em decadência. Ainda dependente do 
regimento de Infantaria nº13, encerrava um paiol, um quartel de reformados e 
casa da guarda, tal como a Capela de Nossa Senhora das Brotas. Mais tarde, 
em 1925, instala-se a cadeia comarcã no seu interior, porém o seu edifício é 
destruído em 1964 ( Dinis, 2005). 

Entretanto, em 1938, é reconhecido o seu valor patrimonial e passa a ser 
classificado como Monumento Nacional, o que gera uma maior preocupação 
em relação à sua preservação, sendo elaboradas várias obras de recuperação e 
limpeza nos anos subsequentes (Dinis, 2005). Mas o seu potencial cultural não é 
explorado até ao ano de 1993, quando é proposta a construção de um anfiteatro 
ao ar livre, pela Câmara Municipal de Chaves, sendo-lhe atribuído um carácter 
mais acessível e ativo no quotidiano da cidade (Dinis, 2005). Até então, seria 
visto mais como uma marca do passado, estagnado no tempo, distanciando-
se da confusão da envolvente como justificação da sua forma e implantação, - 
posição alta no território, acrescentando o facto de se fechar, praticamente, para 
o exterior e apresentar o mínimo de acessos possíveis (possui uma única entrada 
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À esquerda

Figura 27
Composição de imagens 

referentes ao interior do Forte 
São Neutel, com a ocorrência da 

romaria da Nossa Senhora das 
Brotas

na fachada virada a Sul, um portal central), com um fosso no seu entorno, como 
segundo obstáculo. 

Não obstante, continua a prevalecer o seu carácter representativo e identitário, de 
ponto de referência no tecido urbano, sobre a função e/ou uso que desempenha. 
A ocupação do espaço interior do Forte constitui um momento raro, onde o seu 
acesso é limitado a ocasiões concretas como a romaria da Nossa Senhora das 
Brotas (figura 27), ou determinado evento cultural, mantendo-se desligado da 
população no tempo restante. Relativamente à apropriação da segunda linha 
defensiva, com inclusão do fosso, (figura 28) ela é livre. É possível contornar na 
totalidade e apreciar, como “obra de arte”, a volumetria em alvenaria de granito, 
de estilo Vauban, e a particularidade criada pelo desnível de cota, onde se 
destaca o sentimento de abrigo em relação ao movimento urbano. Este espaço, 
para além de recreativo, recebe algumas atividades como a Feira de Gado, ou 
corta-mato escolar, o que indica a sua capacidade de receber vários usos. 

Figura 28
Fosso do Forte São Neutel
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2013

Salienta-se, a Norte, a transformação dos campos agrícolas no Parque 
Multiusos de Santa Cruz. A Sul, o campo em terra batida é pavimentado. 

2006

Salienta-se o vazio a Norte, agrícola, em contraste com os espaços 
urbanos envolventes. A Nascente, é acrescentado um campo de treinos na 
envolvente do estádio. 

1985

Salienta-se a evolução do campo de treinos em estádio, modificando a 
morfologia da colina, o  que mostra uma opção de se isolar da presença 
do forte. A Norte, o vazio onde passa a linha de água mantem o carácter 
agrícola. 

1959

Salienta-se a implantação rígida do quartel  a Poente e o campo de tiro a 
Norte. A Nascente o campo de treinos adapta-se às condições do lugar 
mantendo-se contínuo o relevo da colina onde está localizado o Forte 
São Neutel. A Norte, ao longo da linha de água repara-se na presença de 
campos agrícolas. 

1895

Salienta-se a presença do campo de tiro a Poente do Forte São Neutel e 
a Norte um terreno para a construção do novo campo de tiro. A paisagem 
envolvente caracteriza-se por ser, praticamente, livre de construções e de 
carácter rural.  

1

2

3

4

5

Figura 29
Transformação do sítio do 
Forte São Neutel ao longo do 
tempo

Avenida Heróis de Chaves
Avenida Trindade
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Como condicionante no desenvolvimento urbano, o Forte São Neutel viu 
gradualmente a transformação do lugar onde está implantado ao longo do tempo 
(figuras 29 e 30).

A construção do Quartel a Poente (figura 29, 2), como primeiro passo na 
transição de uma paisagem maioritariamente rural em urbana, impôs-se ao 
lugar com uma estrutura rígida e independente da morfologia topográfica. Uma 
implantação que devido à sua escala e manipulação do relevo altera de modo 
radical a perceção do lugar, não valorizando a implantação do Forte São Neutel. 
Contrariamente, a geometrização do território pelo campo de tiro, a Norte, 
adaptou-se ao lugar, seguindo o movimento do terreno, tal como a implantação 
do Forte.

A Nascente, verificamos, desde o momento do posicionamento do campo de 
treinos até à configuração atual do Estádio Municipal Engenheiro Manuel 
Branco, várias transformações do território. Num momento inicial, o campo 
adapta-se às condições do lugar mantendo-se contínuo o relevo da colina até 
à área de intervenção (figura 29, 2). A qual se mostra discreta e não interfere 
no entendimento da posição do Forte São Neutel em relação à envolvente, da 
sua situação de vigia. Mas, com o aumento da complexidade do campo, da sua 
consolidação em estádio, foram realizadas obras para tornar plano o seu entorno, 
resultando na modificação da geometria do território e, consequente quebra na 
continuidade outrora existente (figura 29, 3). Constroem-se muros de suporte 
e forma-se um talude proeminente, vestígio da morfologia anterior, ilustrando 
uma nova realidade mais isolada em relação ao Forte. Esta manipulação do 
suporte permitiu a sua, posterior, pavimentação e adição de um segundo campo 
de treinos (figura 29, 4).

Na frente do Forte São Neutel, a Sul, verificou-se a transformação do antigo 
campo da feira, em terra batida, (figura 29, 3) numa área pavimentada com 
percursos pedonais assinalados e orientadores (figura 29, 4), indicando os acessos 
à estrutura militar a quem visita ou, a quem quer atravessar de lado a lado em 
direção ao Parque Multiusos de Santa Cruz, localizado a Norte, resultado das 
operações de recuperação do programa Polis finalizadas em 2007. 

A Norte, o Parque (figura 29, 5), também integrado no programa Polis, veio 
transformar uma área onde a ruralidade estava ainda presente no interior da 
cidade, distinguindo-se, no passado, parcelas de cultivo transversalmente à 
linha de água existente (figura 29, 1, 2, 3 e 4). A qual, comparando amostras 
de diferentes épocas, é possível distinguir como condicionante na construção 
deste lugar, quer seja na vantagem da proximidade deste recurso em atividades 
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Figura 30
Transformação do sítio do Forte 
São Neutel ao longo do tempo

A. 1985

B. Século XXI
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agrícolas, mas também a dificuldade na sua ocupação devido à depressão que 
forma ou às características do solo. Em benefício do Forte São Neutel, manteve-
se uma área pouco densificada, permitindo a sua observação de uma posição mais 
afastada e, onde permanecem valores residuais que conectam com a memória 
deste lugar. Também, a sequência de habitações ao longo da Avenida Heróis de 
Chaves, Avenida Trindade e suas ramificações localizadas no perímetro deste 
lugar, como terrenos agrícolas na parte traseira, demonstra uma organização 
urbana condicionada pelo aproveitamento deste recurso natural. 

Assim, as várias transformações ao longo do tempo, quer seja por processos 
naturais ou artificiais, construíram o lugar, podendo ser enunciadas pelos muros 
de suporte, onde há uma evidência que o relevo foi alterado, e diferentes espaços 
verdes, que mostram como são aproveitados os recursos naturais (figura 31). 

Figura 31
Transformações do território e 

aproveitamento do solo 

Avenidas arborizadas, parques e jardins
1- Campo de futebol

Terrenos do Quartel

1

1

Terrenos agrícolas, quintais 
Terrenos incultos
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Figura 32
Organização funicional da área de 
intervenção

Área destinada à feira semanal

Forte São NeutelQuartel de Regimento de Infantaria nº19 

Terreno inculto

Terreno agrícola| 
Habitação com terreno agrícola

Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco

Parque Multiusos Santa Cruz

Habitação

Feira dos Santos 2009

Capela Nossa Senhora das Brotas Auditório ao ar livre

Forte São Neutel Parque Multiusos de Santa Cruz

Área destinada à feira semanal
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 1|2|2 Estado atual 

Com todos os acontecimentos relatados, anteriormente, sobre as transformações 
deste lugar apreende-se que, apesar de no momento da construção do Forte 
São Neutel já ser evidente um distanciamento topográfico relativamente à 
envolvente, por estar implantado numa colina, as manipulações de relevo 
seguintes, com o desenvolvimento urbano nesta área, salientam ainda mais 
a existência de desníveis e, por sua vez, o distanciamento entre o Forte São 
Neutel e o espaço urbano próximo, a dificuldade no seu acesso, como também 
na sua ocupação. Deste modo, o seu contorno consiste, principalmente, em 
área ajardinada e vegetação bravia, como intervalo entre o forte e as distintas 
intervenções urbanas: a Norte e Poente o Quartel de Regimento de Infantaria 
nº19 e terrenos associados, a Nascente o Estádio Municipal Engenheiro Manuel 
Branco e a Sul um arranjo paisagístico. Por outro lado, a passagem da linha de 
água nos terrenos a Norte cria o vazio onde se insere o Parque Multiusos de 
Santa Cruz e terrenos agrícolas com habitações unifamiliares no seu perímetro. 

A figura 32, mostra o estado da organização funcional do lugar onde se vai 
intervir. 

  

Quartel de Regimento nº19

Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Terreno inculto Terreno agrícola| Habitação com terreno agrícola

Habitação
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Percurso Norte

Percurso Nascente

Percurso Sul

Percurso Poente 
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 1|2|2|1 Escala, caminhos, limites e ocupações momentâneas

Fazendo um percurso pelos contornos do interior do Forte São Neutel (figura 
33), a forma da cidade torna-se mais clara com a mudança de perspetiva.Agora 
numa posição, quase, de “vista aérea”, onde cada uma das suas extremidades 
assume uma cota diferente devido à irregularidade das muralhas e resultantes da 
adaptação do seu desenho às condições morfológicas do terreno, reconhecemos 
as várias sobreposições temporais, mencionadas anteriormente, que 
conformam este conjunto urbano particular e, como se articulam os diferentes 
contextos. 

Figura 33
Percurso pelas muralhas do Forte 
São Neutel



56

Figura 34
Áreas de acesso limitado

Forte São NeutelQuartel de Regimento de Infantaria nº19 

Terreno inculto

Terreno agrícola| 
Habitação com terreno agrícola

Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco

Habitação
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Na compreensão de como se articulam as atividades instaladas e as lógicas de 
apropriação coletiva deste sítio e, por sua vez, as repercurssões nas dinâmicas 
da cidade, procede-se ao estudo da escala, dos caminhos, limites e ocupações 
momentâneas. 

Neste lugar, por haver um constraste significativo na escala de ocupação das 
atividades existentes comparativamente ao contexto envolvente, a primeira 
apresenta-se muito superior, não se relacionam com a cidade. Por outro lado, 
como cada implantação apresenta um carácter autónomo e não está enquadrada 
numa lógica comum, os espaços resultantes surgem, também, com uma escala 
desproporcional. 

O facto de este lugar compreender grandes áreas de acesso limitado (figura 34), 
como os terrenos protegidos pelo Quartel, terrenos privados, terrenos associados 
ao Estádio e o interior do Forte, evidencia, ainda mais, o carácter particular deste 
sítio no tecido urbano, descontinuando a orientação e movimentação na cidade. 
Verifica-se a formação de uma fronteira a Norte e Poente, condicionando a 
acessibilidade, a quem aqui habita, às zonas de carácter público, como o Parque 
Multiusos Santa Cruz, a envolvente do Forte São Neutel e do Estádio Municipal. 
Assim, atravessar esta área surge como um processo demorado, quando, na 
verdade, a distância é, relativamente, curta transversalmente. 

Analisando os caminhos, conseguimos perceber melhor a relação entre as 
escalas encontradas no lugar e a cidade. Por constituirem o registo de como a 
ocupação do território se organiza e suporta a vida quotidiana, como é feita a 
sua mobilidade, quais os pontos de maior ou menor concentração de pessoas, 
mas também por indicarem a sobreposição de vários tempos no tecido urbano 
e como se articulam. Nas figuras 35 e 36, verifica-se que os caminhos que 
contornam a área selecionada não apresentam as mesmas características. A Sul 
a predominância de caminhos pedonais e viários encontram-se, igualmente, 
facilitados. Contrariamente ao que aconte a Norte, Nascente e Poente, onde 
há um maior número de caminhos viários, relativamente a pedonais. Isto é, a 
organização dos espaços urbanos contrasta uma área que se desenvolveu através 
de um plano (a Sul), com uma zona que resultou da ação singular e por sua vez a 
cidade teve de se adaptar a esta, desenvolveu-se sem um plano (Norte, Nascente 
e Poente). 

Considerando que os ritmos pedonais e viários são diferentes, quando 
confrontados introduz-se uma rutura no espaço urbano. Rutura essencial para 
simplificar acessibilidades, mas considera-se necessário haver um equilíbrio, 
complementando-se, e não assumir um como preferência pois tal demonstra 
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Figura 35
Caminhos viários

Avenida Trindade
Avenida Heróis de Chaves
Avenida do Estádio
Avenida Nuno Álvares

Figura 36
Caminhos pedonais 

Caminhos viários

Caminhos pavimentados

Estacionamento

Caminhos de terra
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uma quebra da condição pedonal no núcleo urbano, característica essencial para 
a qualidade deste. 

Na área selecionada, assiste-se a uma interrupção dos caminhos viários (figura 35) 
quando se ramificam para o seu interior, não apresentam continuidade e surgem 
rematados por zonas de estacionamento, o que denota certa individualidade 
entre as funções. Os caminhos pedonais (figura 36), por outro lado, atravessam 
a área urbana selecionada, articulando os espaços urbanos e equipamentos de 
carácter público contudo, as ligações são secundárias entre eles, ou seja, como 
resultado e não como pensamento originário de uma permeabilidade entre os 
espaços urbanos, notando-se lógicas de circulação distintas. 

Verifica-se, portanto, que os caminhos e os ritmos estabelecidos na área 
selecionada resultam da adapção a lógicas organizativas do núcleo urbano 
distintas, como do condicionamento pelas grandes extensões de terra onde o seu 
acesso é restrito e pelas várias transformações deste lugar, ao longo do tempo. 
Por sua vez, a perceção coletiva deste sítio, o caminhar pela cidade, encontra nos 
limites de separação entre os domínios público e privado, nos limites resultantes 
da transformação do relevo e nos limites que organizam o espaço urbano, uma 
forma de orientação (figura 37). 

Os limites identificados compõe-se por muros, podendo ser ou não de suporte, 
e vedações, introduzindo situações de variabilidade, de maior ou menor 
transparência de informação entre domínios, como elementos de referência e 
rutura na visão serial da paisagem urbana (Cullen, 1971). Considera-se, também, 
o relevo pois quando apresenta um declive acentuado revela-se como obstáculo 
visual e físico. A figura 37, realça a divisão do espaço urbano e como a sequência 
de limites nos encaminham ao longo da área selecionada e influenciam na 
percepção do contexto envolvente. 
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Figura 37
Limites/ divisão do espaço 

urbano
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Falamos, até aqui, da percepção do contexto urbano a partir de um conjunto 
de elementos que estabelecem uma certa lógica de orientação e apropriação da 
cidade pelas pessoas, por exemplo, pavimentos como definição do espaço de 
apropriação, de possibilidades funcionais e uso, determinando os processos de 
ocupação, pedonal ou viário. Porém, apercebemo-nos, também, de situações neste 
lugar onde este “limite” de ocupação se torna subjetivo. Como exemplificado 
na figura 38, 39 e 40, surgem circunstâncias vividas momentaneamente que 
quebram a regularidade urbana diária, como são exemplo a feira semanal e 
feira anual dos Santos, eventos desportivos, romarias relacionadas com a Nossa 
Senhoras das Brotas e eventos culturais. 

Na presença de tais ocupações momentâneas, o ambiente na frente do Forte São 
Neutel e contorno do Estádio é entendido como comum, sem o preconceito da 
função, onde não é tão visível lógicas de organização distintas. Os espaços são 
vividos em continuidade e adaptam-se às necessidades da cidade. Por exemplo, o  
arranjo urbanístico na frente do Forte transforma-se em área de estacionamento, 
a envolvente do Estádio em área para a realização da feira, assim como a rua. O 
fosso é também ocupado. 

Contudo, verifica-se que há uma preferência pela ocupação da zona a Sul deste 
lugar, em continuidade com as principais avenidas da cidade, contestando o 
Parque Multiusos de Santa Cruz. Pois,  dá-se preferência ao congestionamento 
da primeira área, em detrimento do uso de um espaço concebido para atenuar 
esta situação, segunda área, sendo uma chamada de atenção para a organização 
deste lugar e a sua integração nas dinâmicas da cidade, a facilidade no seu 
acesso, por exemplo. 
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Figura 38
Feira dos Santos
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Figura 39
Dia de jogo de futebol
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Figura 40
Feira semanal
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 1|2|3 Fragmentação urbana 

O facto do não uso do Parque Multiusos de Santa Cruz para a realização da 
feira semanal ter sido “determinado” pelas dinâmicas da cidade, é, entre outras 
evidências, aquilo que nos faz deliberar sobre a organização deste lugar e 
qual o seu significado no tecido urbano e para os habitantes, enunciando-se 
potencialidades e fragilidades encontradas. 

Perante a análise das sucessivas transformações da envolvente do Forte São 
Neutel, verifica-se, primeiro, uma segmentação e autonomia das várias 
intervenções neste lugar, quer em relação ao monumento como no modo como 
se articulam entre elas, mas também em relação à cidade. Por um lado, esta 
condição é identificável na relação que cada uma das atividades instaladas tem 
com as estruturas de circulação, onde é dada grande importância na fluidez e 
continuidade em contacto com a rua, contudo, ligações transversais  surgem  
limitadas e os espaços resultantes do contacto entre atividades surgem ambíguos, 
por serem de grande escala e não apresentarem um uso concreto. Existe uma 
quebra da condição pedonal, resultando numa área onde a experiência do 
espaço urbano é feita por fragmentos e monofuncional. Por outro lado, a 
presença de limites físicos e espaços que não podem ser transpostos é muito 
óbvia também, encerrando na totalidade espaços com áreas muito grandes e, 
devido à pouca permeabilidade entre eles, parecem não ter em consideração a 
escala urbana e territorial da cidade. 

A organização do espaço urbano neste lugar assemelha-se, num sentido figurado, 
a uma colagem de usos e funções onde não se verifica uma complementariedade 
ou relação entre as implantações, fazendo lembrar a teoria da cidade proposta 
por Colin Rowe e Fred Koetter, em Collage City, com a sugestão de uma rede 
urbana por fragmentos, cada qual com um dinamismo próprio e independente 
dos restantes.

Segundo, devido à lógica de organização urbana exposta e, como foi enunciado 
no capítulo da análise territorial, estando este lugar entre um centro urbano que 
concentra grande parte das atividades urbanas e uma área que se considera, 
maioritariamente, residencial, o vazio e os equipamentos de grande escala 
reforçam, ainda mais, esta dissemelhança. Neste sentido, considera-se que este 
lugar falha enquanto momento urbano que coneta e aproxima realidades 
muito próximas. 

Terceiro, por estarem presentes elementos muito díspares neste lugar, tanto 
no que diz respeito ao tempo da sua construção, função e implantação, como 
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elementos topográficos particulares, reconhece-se uma enorme complexidade, 
como valores de coletividade e referência no núcleo urbano. Porém, a organização 
urbana neste lugar, tipo “colagem”, fragmenta o tecido urbano e não potencia 
os usos existentes, resultando numa área onde é visível a sobreposição de 
tempos distintos, formas e funções desconexas. O Forte São Neutel como 
ponto de referência apresenta o seu carácter deprimido, o Estádio Municipal 
como momento de espetáculo desportivo e de grande concentração de pessoas 
apresenta uma envolvente que não consegue ser percorrida de modo contínuo 
e fluido, o Parque Multiusos de Santa Cruz por apresentar acessos frágeis não 
é tão utilizado como esperado, algo que os habitantes na sua envolvente, como 
quando ocorre a feira semanal na frente do forte beneficiariam se houvesse uma 
lógica de percursos mais prática que unisse os vários pontos deste lugar. 

Quarto, quando há as tais ocupações momentâneas, o ambiente na frente do 
Forte São Neutel e contorno do Estádio é entendido como comum, há uma 
transversalidade na forma como é vivido este espaço. Assim, apesar de o que 
dita mais neste sítio ser o tipo de funcionalidade, os seus limites bem definidos 
e dinâmicas, o pensamento fragmentário, em detrimento de um espaço urbano 
contínuo e óbvio, surgem circunstâncias onde há uma sensação de unidade.  

Neste sentido, a identidade desta área fica comprometida pois, apesar de 
integrar um conjunto de memórias coletivas e permanências na cidade, a sua 
organização carece de uma lógica comum e, não valoriza o seu potencial no 
contexto urbano. Mais precisamente, como ponto-chave no equilíbrio e coesão 
entre duas realidades urbanas, de tempo e forma distintas, como momento 
de articulação e referência em Chaves. Deste modo, o desejo de contrariar a 
repartição de espaços nesta área e valorizar o Forte São Neutel e a sua Envolvente, 
representa um compromisso na procura de uma possível solução para este sítio, 
com o objetivo de continuar no tempo como espaço dinâmico e transformador. 
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 2| Estratégia de valorização e recuperação ambiental  
 do Forte São Neutel e envolvente 
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Acredita-se que a solução para as problemáticas encontradas e valorização 
do potencial deste lugar na cidade está assente num pensamento de unidade 
e complementariedade entre os fragmentos urbanos encontrados, isto é, 
na organização dos espaços existentes segundo uma lógica comum como 
equilíbrio entre a cidade e o território. Neste sentido, surge o tema Parque 
como possibilidade de transformação deste lugar e criação de espaços urbanos 
contínuos que consigam responder às necessidades quotidianas da cidade, 
como estimular novos encontros e vivências. 

Como exemplificado na figura 41, o Parque procura um novo entendimento 
do espaço vazio, do espaço não construído entre as intervenções onde, apesar 
do seu desenho ser indicativo de espaços desarticulados, a não existência de 
construções caracteriza este lugar na malha urbana, constituindo parte da 
identidade da cidade. A ideia prende-se, portanto, em manter esta característica, 
com uma restruturação que se foca em unir os distintos espaços através da 
recuperação ambiental deste lugar, aproveitando as condicionantes do território 
para melhorar acessibilidades e a qualidade urbana deste, tal como idealizar 
uma cidade onde os espaços naturais são entendidos como parte integrante da 
malha urbana e podem ser usufruidos em continuidade. Dada a posição deste 
lugar no território, considera-se que a introdução de uma nova lógica de espaços 
públicos verdes no desenvolvimento urbano poderá ser o mote para uma nova 
organização da malha, promovendo uma sensação de coesão maior.

Considera-se, então, importante através do desenho de um espaço aberto, 
verde e único, de carácter público, estabelecer um novo modo de percorrer e de 
articular esta área com a cidade, criando mais oportunidades de atravessamento 
sem interrupções para restabelecer a escala pedonal. Também, criar um novo 
ambiente urbano, mais diversificado e coeso, que estimule o desenvolvimento 
deste lugar, não pretendendo transformar as atividades existentes, já bastante 
enraizadas no quotidiano da população, mas, por sua vez, complementá-las, 
reforçando os programas do lugar na cidade e para dar resposta à problemática 
da leitura monofuncional dos vários ambientes urbanos. E, estabelecer uma nova 
leitura coletiva, despertando a empatia da população através da regeneração da 
memória e permâncias, para deste modo promover um sentimento de estima 
pelo lugar por parte dos habitantes, ao longo do tempo. 

Para conjugar as vontades referidas, o Parque atua na organização de dois pontos 
do espaço urbano, os acessos e os usos, com uma visão centrada no existente 
para encontrar e incorporar novas apropriações, promovendo uma imagem de 
unidade, alternativa à fragmentação que se verifica. Assim, definem-se um 
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Figura 41
Objetivos do Parque 

Novo modo de percorrer e de 
articular esta área com a cidade

PARQUE como:

Novo ambiente urbano, mais 
diversificado e coeso

Nova leitura coletiva

PROPOSTO
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conjunto de ações para valorizar e consolidar acessos, como para valorizar e 
complementar usos, partindo das qualidades encontradas para construir um 
novo lugar que privilegia os espaços naturais.  

 2|1| Valorizar e consolidar acessos 

Na figura 42 expõe-se um modo de valorizar e consolidar acessos.  Como 
primeiro ponto, reconhecem-se os caminhos no lugar que interessam manter 
pois, para além de garantirem a acessibilidade, contêm a recordação de 
experiências passadas. Sendo que, para tornar esta área mais articulada com a 
cidade, reforçam-se os caminhos existentes e definem-se novos em continuidade 
com os anteriores. 

Assim, como segundo ponto, definem-se caminhos através da procura de 
continuidades relativamente ao sistema de espaços públicos e da intenção de 
promover  e consolidar novos pontos da malha urbana, deduzindo que uma das 
condições para o desenvolvimento futuro deste sítio e da envolvente se prende 
com a facilidade de percurso e conforto pedonal. 

Como terceiro ponto, definem-se caminhos através da procura de momentos de 
complementariedade e de partilha entre os usos instalados, para que o percorrer 
neste lugar esteja assente numa lógica de diálogo, da percepção de um único 
espaço, o Parque, e não por fragmentos: o espaço do Forte São Neutel, o espaço 
do Estádio Municipal, o espaço da feira ou do Parque Multiusos de Santa Cruz, 
por exemplo. Com isto, potencia-se a sua ocupação e integração nas dinâmicas 
da cidade mas, também, é marcada uma identidade própria deste lugar no núcleo 
urbano. 

Deste modo, consoante a análise do contexto urbano anterior, os caminhos que 
interessam manter no lugar são os caminhos do Forte São Neutel, o caminho 
que faz a ligação entre o Quartel e Forte São Neutel e o caminho no seguimento 
da Rua Nossa Senhora das Brotas até à entrada do Forte São Neutel. 

Relativamente à definição de novos caminhos proposta no segundo ponto, 
denota-se que em Chaves, a multiplicidade de ambientes coletivos e organização 
de espaços urbanos estabelece uma relação óbvia e imediata com o rio Tâmega, 
verificando-se que nos espaços marginais surge o Parque Polis, com áreas 
recreativas e desportivas, o MACNA (Museu de Arte Contemporânea Nadir 
Afonso), a zona histórica, por exemplo, sendo esta concentração de estímulos 
uma das evidências de um tecido urbano mais denso e regular a sul do lugar 
onde estamos a intervir. Por oposição, a Norte deste sítio, não só deixa de haver 
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esta proximidade em relação ao rio, mas também o tecido urbano encontra-
se, como já vimos anteriormente, menos consolidado e caracteriza-se por ser, 
maioritariamente, habitação, tal como o número de serviços e espaços públicos 
surge numa dimensão mais reduzida. 

Com isto, a ideia de articular o lugar com a cidade prende-se na criação de novas 
ligações com as margens do rio e em proporcionar uma maior continuidade 
das avenidas e ruas adjacentes à área de intervenção para o seu interior, sendo 
permeável nas direções Norte-Sul e Este-Oeste. Mais concretamente, ligar a  
frente do Forte São Neutel e do Estádio Municipal ao bairro de Santa Cruz 
e, ligar o rio à Avenida Heróis de Chaves, acentuando as possibilidades de 
atravessamento e cruzamento desta área. 

Contudo, para responder à necessidade de maior permeabilidade entre os eixos 
Norte-Sul e Nascente-Poente, torna-se relevante a apropriação estratégica de 
terrenos privados como acção urbana para garantir esta condição. O terreno do 
antigo campo de tiro, propriedade do Quartel, passa a apresentar um carácter 
público, facilitando o percurso entre o eixo Nascente-Poente e redefinem-se os 
extremos dos terrenos agrícolas, de modo a permitir igual facilidade de acesso 
ao Parque a partir de qualquer rua e avenida no contorno desta área. 

Na definição de novos caminhos proposta no terceiro ponto, considera-se, 
por um lado, importante tornar a envolvente do Estádio Municipal totalmente 
permeável, pois para além de facilitar o percurso em torno do estádio,  introduz 
a quem percorre a possibilidade de estabelecer contacto visual com o Forte 
São Neutel em continuidade com o percurso em torno do estádio, valorizando 
ambos. E, é igualmente benéfico para o espaço da feira, uma vez que fica mais 
acessível pelo lado Norte. Por outro lado, questiona-se o carácter isolado do 
Forte São Neutel, considerando-se uma mais valia na valorização deste lugar 
quebrar a barreira entre o espaço intramuros e extramuros, possibilitando o seu 
atravessamento. Porém, com estas ações surge a necessidade de relocalizar o 
campo de treinos e transformar espaços onde o acesso é privado, público. 

Paralelamente aos pontos mencionados anteriormente para valorizar e consolidar 
acessos, considera-se também importante na organização do novo espaço 
estabelecer uma nova lógica de circulações automóvel e pedonal, reforçando a 
distinção entre estes dois ritmos para potenciar uma leitura mais contínua dos 
espaços urbanos. Procura-se, portanto, centralizar o fluxo de pessoas no interior 
do Parque e veículos no seu perímetro (figura 42a). 

Outro aspeto importante é pensar os acessos em conjunto com os espaços verdes, 
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Figura 42a
Esquema: centralização do fluxo 
de pessoas no interior do Parque 
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aproveitando a qualidade de referência destes e o modo como diversificam 
a mobilidade urbana, quer seja através do aumento das possibilidades de 
atravessamento deste lugar, como de um percurso mais intuitivo. Ou seja, a 
acessibilidade do Parque ser incrementada pelos espaços verdes. 

Devido às ações mencionadas a área de definição do Parque resulta na forma 
como exemplifica a figura 42, com 26,4 hectares aproximadamente. 

 2|2 Valorizar e complementar usos 

O propósito de valorizar e complementar os usos existentes é transformar o 
lugar num espaço que ofereça dinamismo e diversidade de programas, num 
momento de confluência e de encontro da população. Por sua vez, como expõe 
a figura 43, os programas que o Parque insere resultam da multiplicação dos 
existentes, reforçando o carácter cultural, desportivo, comercial, familiar e 
agrícola do lugar.

Como ação para valorizar e complementar o carácter cultural do lugar, 
considera-se que a apropriação quotidiana do Forte São Neutel, para além de 
facilitar acessibilidades, é uma mais valia no reconhecimento da sua qualidade 
arquitetónica e de adaptação a um contexto diferente daquele da sua génese. 
Pretende-se, por isso, ativar o seu interior com a construção de uma cafetaria 
e loja do Forte São Neutel, com o propósito explicativo e educacional do 
monumento. E, potenciar a sua apropriação através da construção de áreas 
destinadas ao lazer, que estabeleçam uma relação de proximidade com espaços 
para a realização de concertos, teatros, ou outro tipo de eventos culturais.   

Na definição das ações para valorizar e complementar o carácter desportivo 
do lugar, tem-se em atenção a representatividade e importância que tem para 
a população, quer seja por quem pratica como para quem assiste, de modo a 
introduzir novos programas que, num panorama territorial, poderão ser uma 
mais-valia para inserir a região em novas competições desportivas e destacar-
se. Pretende-se, por isso, criar novas infraestruturas que possam receber outras 
atividades desportivas em adição ao futebol, como um pavilhão multiusos, 
piscinas olímpicas e campos exteriores para a prática de voleibol, basquetebol 
e ténis, como percursos de carácter mais informal para atividades de corrida e 
caminhar. 

Para valorizar e complementar a componente comercial deste lugar, manifestada 
pelas áreas destinadas à feira semanal, considera-se necessário criar espaços do 
Parque flexíveis, para que esta atividade se possa expandir quanto necessário 

CULTURAL

DESPORTIVO

COMERCIAL
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e possa receber uma grande afluência de pessoas. Por outro lado, de modo a 
estimular a ocupação e vida quotidiana do lugar considera-se importante 
também definir novos espaços comerciais que sustentem as novas dinâmicas, 
como lojas desportivas, ginásios, associações recreativas e áreas de restauração. 

Relativamente às ações para valorizar e complementar o carácter familiar 
e agrícola deste lugar, considera-se importante que o Parque integre áreas 
recreativas diversas, que propiciem a sua ocupação por diferentes pessoas e 
sejam para ser compartilhados. Pretende-se a construção de zonas de repouso, 
correr, saltar, andar de bicicleta e de recreio para crianças. Também, uma 
zona destinada a  hortas comunitárias, considerando-se como um momento 
educacional que faz a transição entre a dimensão urbana, o carácter agrícola e 
familiar deste lugar, promovendo a ideia da memória agrícola deste lugar. 

 

 2|3 Valorizar e recuperar memória e permanências

Em suma, como exemplifica a figura 44, o Parque pretende ser o mediador entre 
os usos existentes e os novos espaços propostos, como responder a contextos 
urbanos distintos, promovendo e multiplicando as relações entre as atividades 
instaladas, a população e memória coletiva com o intuito de valorizar e recuperar 
ambientalmente o lugar onde está inserido o Forte São Neutel. 

Como tal, considera-se que as intervenções na topografia do terreno, os percursos 
criados, a disposição da vegetação e a forma como é aproveitado o recurso água 
devem realçar e/ou recuperar as marcas naturais e construídas existentes, quer 
seja através da adoção de diferentes direções para criar enfiamentos ou potenciar 
uma leitura mais contínua da organização do lugar, consequentemente, da cidade, 
por exemplo. Pois, acredita-se serem o estímulo para o seu desenvolvimento e 
consolidação, constituindo elementos que fazem parte da memória coletiva da 
população, mas também por narrarem a sobreposição dos vários tempos, sendo 
a expressão do lugar e a consciência da sua mutabilidade. 

FAMILIAR E 
AGRÍCOLA
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EXISTENTE

Quartel de Regimento de Infantaria nº19 

CULTURAL
DESPORTIVO

COMERCIAL

FAMILIAR E AGRÍCOLA

Comercial

Familiar e Agrícola

Desportivo 
Cultural

DESPORTIVO

Infraestruturas para a prática de 
futebol

Programa existente: 
- Estádio Municipal;
- Campo de treinos de futebol;

COMERCIAL 
A dinâmica deste lugar resulta, 
principalmente, das ocupações 
momentâneas. 

Programa existente 
- espaço realização da feira 
semanal;

CULTURAL

Apropriação do interior Forte 
São Neutel é limitada a ocasiões 
concretas

Programa existente:
- espaços para a realização de 
eventos culturais.

FAMILIAR E 
AGRÍCOLA

Intervenção “colagem” do Parque 
Multiusos de Santa Cruz

Programa existente: 
- área recreativa e espaço para a 
realização de feiras. 
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Figura 43
Ações para valorizar e 

complementar usos

PROPOSTO

Dinamismo e diversidade de programas, reforçando o 
carácter:

CULTURAL
DESPORTIVO

COMERCIAL

FAMILIAR E AGRÍCOLA

DESPORTIVO

Inserir a região em novas 
competições desportivas e 
destacar-se.

Programa proposto: 
- Pavilhão multiusos;
- Piscinas olímpicas;
- Campos exteriores para a 
prática de voleibol, basquetebol 
e ténis;
- Percursos para a atividade de 
corrida e caminhar.

COMERCIAL 
Estimular a ocupação e vida 
quotidiana do lugar.

Programa proposto: 
- espaços flexíveis para a 
realização da feira semanal;
- lojas;
- associações recreativas; 
- áreas de restauração.

CULTURAL

Apropriação quotidiana do Forte 
São Neutel. 

Programa proposto: 
- cafetaria e loja do Forte São 
Neutel;
- áreas destinadas ao lazer;
- espaços para a realização de 
eventos culturais.

FAMILIAR E 
AGRÍCOLA

Transição entre a dimensão 
urbana, carácter agrícola e 
familiar deste lugar.

Programa proposto: 
- áreas recreativas diversas: 
 - de repouso, correr, 
saltar, andar de bicicleta, de 
recreio para crianças;
 - hortas comunitárias.
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Figura 44
Ações para valorizar e recuperar 

memória e permanências 
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 3| Parque do sítio do Forte São Neutel 
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Figura 45
Localização do Parque na cidade  

de Chaves

PROPOSTO
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2-Área recreativa: memória do 
campo de tiro

3-Área recreativa na envolvente 
da linha de água 
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4
-  Cafetaria e loja do Forte São 
Neutel;
- áreas destinadas ao lazer;
- espaços para a realização de 
eventos culturais.

Figura 46a
Adaptação do Parque à 
morfologia do território 
envolvente e implantação dos 
novos programas
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 3|1 Proposta

O Parque do sítio do Forte São Neutel formaliza-se numa rede de percursos 
estruturante e unificadora, expondo de forma clara a ideia de espaço de 
confluência. Como exemplifica a figura 45, para além de ligar os vários 
programas e pontos da malha urbana outrora desconexos, aproxima os espaços 
naturais públicos, determinando uma nova hierarquia na organização do espaço 
urbano que vai interferir no modo como é descoberto, percorrido e vivido este 
lugar e, por sua vez, como se articula com a cidade de Chaves e pode potenciar 
o desenvolvimento urbano. 

A proposta da rede de percursos do Parque e programas diversos, pretende, 
assim, transformar o lugar numa extensão da malha urbana, totalmente 
permeável (figura 45). Liga-se às margens do rio Tâmega através da criação de 
um percurso alternativo aos existentes, mais próximo da área de intervenção, 
onde a aproximação ao lugar é acompanhada pelo limite da vegetação arbórea. 
E, no lugar surge a possibilidade de acesso aos diferentes caminhos envolventes 
e de percorrer em continuidade as atividades instaladas. 

Seguindo as ações para valorizar e recuperar ambientalmente este lugar, faz-
se ressair os eixos de referência Norte-Sul e Nascente-Poente como principais 
articuladores entre a área de intervenção e a cidade contudo, não se assume de 
forma rígida esta condição, tenta-se, por sua vez, que a intervenção se adapte 
à morfologia do território envolvente, tal como o Forte São Neutel foi capaz 
de se moldar à colina onde está implantado (figuras 46a, 46b, 46c). Também, 
no desenvolvimento da proposta procurou-se absorver os ritmos da cidade 
na definição e organização dos espaços do Parque, como ressalvar as marcas 
marcas naturais e construídas existentes. 

Idealiza-se uma implantação onde os novos programas seguem as direções das 
contruções envolventes e, simultaneamente, reforçam as principais direções de 
atravessamento desta área, construindo zonas de percurso amplas para poder 
receber a grande afluência de pessoas em dias de feira, atividades desportivas 
e culturais (figuras 46a, 46b, 46c). E, para além de valorizar acessibilidades, o 
modo como se relacionam os vários programas surge com a intenção de criar 
ambientes diversos no Parque, espaços dinâmicos com momentos de encontro e 
partilha, como espaços mais calmos (figuras 46a, 46b, 46c). 
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Figura 46b
Adaptação do Parque à 

morfologia do território 
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novos programas
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Figura 47
Vista aérea do Parque
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Assim, a distribuição programática das áreas desportivas, culturais e comerciais 
é feita segundo os eixos Norte-Sul e Nascente-Poente, onde o desnível topográfico 
no entorno do Forte São Neutel é transformado em dois patamares para suavizar 
a transição de cotas, e dá indícios para ser apropriado pelos vários programas 
(figura 47). 

O nível mais baixo é composto por um espaço para a realização da feira semanal 
e espaços comerciais para alugar, ginásio, lojas desportivas, associações, por 
exemplo, que estabelecem uma relação muito próxima com os arredores do 
estádio (figura 46c). No nível mais elevado surgem as entradas para as piscinas 
olímpicas e pavilhão multiusos lado a lado, no seguimento o café/restaurante 
e áreas recreativas (figura 46c). O pavilhão multiusos, que tanto apresenta 
um carácter desportivo como cultural, encontra-se no mesmo alinhamento do 
Forte São Neutel, permitindo assim associar-se às áreas desportivas e culturais 
(figura 46b). Os campos ao ar livre estão distribuídos em continuidade com o 
pavilhão multiusos, igualmente num desdobrar de patamares, o que dá uma 
independência maior ao campo de futebol e a possibilidade de integrar uma 
bancada ao ar livre (figura 46b).

Relativamente às áreas recreativas (figura 46 a), como foi enunciado no capítulo 
de estratégia, pretendem valorizar a memória e as permanências do lugar. Por 
isso, a antiga localização do campo de tiro é transformado num espaço lúdico, 
com pequenos montes relvados, relembrando a pista de obstáculos, ao mesmo 
tempo que reforça as acessibilidades Nascente-Poente. A linha de água pretende 
ser o centro do Parque, não só pela sua localização, mas também como recurso 
que induz a transformação e o desenvolvimento dos espaços naturais. As hortas 
comunitárias estabelecem, assim, uma relação muito próxima com este recurso 
e surgem como transição entre os espaços agrícolas privados existentes e o 
Parque.  
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Figura 48
Transformações do território e 
aproveitamento do solo, existente 
e proposto

Avenidas arborizadas, parques e jardins
1- Campo de futebol

Terrenos do Quartel

1

1

Terrenos agrícolas, quintais 
Terrenos incultos

1

1

EXISTENTE

PROPOSTO
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A implantação do Parque caracteriza-se por criar um perímetro composto pelas 
hortas comunitárias, a memória do campo de tiro, áreas desportivas, comerciais 
e culturais, onde é bastante visível a geometrização do solo, as marcas de 
transformação, em torno de uma área mais bruta, natural que tem no seu interior 
a linha de água, o centro deste lugar (figura 48, proposto).

Também, forma-se uma área visivelmente mais pavimentada no contorno do 
Estádio Municipal e dos novos programas desportivos e comerciais, que intende 
ser um momento de transição entre um ambiente de confusão, ritmos mais 
apressados, e um ambiente de pausa e contemplação, que integra a linha de 
água, os espaços recreativos e culturais (figura 48, proposto). Por esta razão, a 
articulação dos espaços é feita despercebida a quem percorre as muralhas do 
Forte São Neutel, onde as novas funções são encaixadas no terreno, mantendo a 
continuidade da vegetação nas suas coberturas. 

Os espaços verdes são, pois, trabalhados de vários modos, quer seja para promover 
uma orientação e experiência deste lugar mais dinâmica, para enquadrar os 
espaços culturais e desportivos, ou para conferir aos espaços recreativos maior 
qualidade e diversidade (figura 48, proposto). 

Na aproximação ao lugar pelo lado Sul e Nascente, opta-se por usar o elemento 
árvore como orientador, referenciando a transição entre os diferentes espaços 
estabelecidos (figura 48, proposto). À medida que se vai caminhando para o 
interior do Parque, no entorno das áreas culturais e na aproximação pelo lado 
Norte e Poente (figura 48, proposto), onde o ritmo não é tão acelerado, os espaços 
relvados e a vegetação arbórea têm mais presença, compondo a maioria dos 
espaços de atravessamento e marcam o centro desta área. Ou seja, a lógica de 
organização dos espaços verdes reflete momentos onde funcionalmente resulta 
num caminhar mais rápido ou moroso, propondo encaminhar o movimento das 
pessoas para o interior desta área. 
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Figura 49
Esquema de percursos pedonais

Percursos de promenade
Percursos principais
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Os percursos pedonais propostos, pretendendo articular os diferentes elementos 
do Parque e proporcionar uma experiência diversificada, distinguem-se em 
principais e de promenade (figura 49). Os primeiros, apresentam uma área 
pavimentanda maior e relacionam os diferentes ambientes urbanos, através da 
criação de situações de maior ou menor alargamento do percurso para receber 
atividades, como a feira, receber um grande número de pessoas, conformar 
espaços de estar e marcar entradas quer seja, para o Parque, como para os 
diferentes equipamentos. Assim, ao longo do Parque, apresentam uma largura 
de 5 metros, porém nas áreas envolventes ao estádio, zonas comercias e feira 
ganham uma dimensão mais ampla para reforçar o carácter coletivo, como na 
envolvente dos novos equipamentos desportivos. 

Os segundos, complementando os anteriores, propõem uma experiência para 
sentir o Parque, viver o sítio e realçar as suas características particulares, 
possibilitando o entendimento da memória e permanências do lugar. O interior 
do Forte São Neutel é transformado num espaço mais urbano e permeável, 
para ser vivido no quotidiano, por isso o novo portal estabelece um percurso 
secundário, de ordem mais cultural que se liga ao interior do Parque na área 
recreativa que relembra o antigo campo de tiro e, se liga aos percursos mais 
orgânicos em torno da linha de água, que depois acedem aos percursos das 
hortas comunitárias. Estes percursos de promenade apresentam uma dimensão 
inferior aos principais, com uma largura de 1,2 metros, 2,5 metros e 4 metros. 

Valorizando a mobilidade pedonal em desfavor da deslocação automóvel 
ao longo do Parque, localizam-se as circulações automóvel e zonas de 
estacionamento no perímetro da área de intervenção (figura 50), nos eixos 
Norte-Sul e Nascente-Poente, correspondendo às entradas do Parque e, as 
restantes áreas apresentam circulações exclusivamente pedonais. As áreas de 
estacionamento que, anteriormente, estavam instaladas no espaço entre o Forte 
São Neutel e Estádio, como aquele no Parque Multiusos de Santa Cruz (figura 
50, existente) passam a estar num único ponto e enterrado nas proximidades do 
Estádio (figura 50, proposto) e, assim, poder receber o grande fluxo de pessoas 
e automóvel em dias de jogo, feira e atividades culturais, sem comprometer os 
restantes espaços urbanos. Esta área de estacionamento é complementada pelos 
restantes estacionamentos nas entradas para o interior do Parque.
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EXISTENTE

Circulações automóvel
Estacionamento
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PROPOSTO

Z1

Z1, Planta cota 364
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Figura 51
Parque do sítio do Forte São 

Neutel 

P1- Proposta de ocupação desta 
área por edifícios de carácter 

educacional

P2- Proposta d ligação às  
margens do rio
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Figura 52
Ilustração do novo acesso ao 
interior do Forte São Neutel 
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Acima de tudo, a solução proposta para o Parque pretende evidenciar, através do 
desenho dos vários componentes, um espaço urbano atrativo e multifuncional 
na cidade de Chaves, que assegura as qualidades principais que definem este 
lugar, atribuindo-lhes uma nova interpretação (figura 51). 

No sentido de dar a entender melhor quais as opções de projeto tomadas, 
prossegue-se a uma aproximação às áreas culturais, desportivas, comerciais e 
recreativas do Parque. 

 3|1|1 Áreas culturais
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É atribuído um novo valor ao interior do Forte São Neutel, o de ligar. Sendo 
parte integrante das lógicas de acessos ao Parque, é transformado num espaço 
que pode ser atravessado com a construção de um portal simétrico ao existente 
(figura 52). Por isso, com intuito de reforçar esta possibilidade, o caminho de 
acesso ao monumento é reforçado apagando-se a rampa que se ligava à segunda 
cintura de muralhas. 

Todavia, quis-se conservar o carácter de interioridade e de abstração em relação 
ao mundo urbano deste lugar por isso, propõe-se um grande espaço de estar 
(figuras 54a e 54b), de repouso, com socalcos relvados para serem apropriados 
por espriguiçadeiras, ou como solário. Um dos socalcos torna-se mais extenso 
e forma um palco com uma dimensão 10 metros (no limite mais comprido) 
por 26 metros, para receber concertos, teatros, recitais, cinema ao ar livre, por 
exemplo. 

O percurso (figura 53), também o principal tema aqui, ao longo do interior 
das muralhas é trabalhado no sentido de salientar a paisagem envolvente,  
propondo-se no centro dos baluartes um espaço relvado, para ser apropriado por 
quem atravessa, podendo tornar-se um espaço para piquenique com vista para 
o Parque e cidade, por exemplo. Este percurso liga-se em diferentes pontos à 
praça do Forte e, em particular, à zona de apoio construída, onde se insere o café 
e a loja explicativa sobre o Forte São Neutel (figuras 54a e 54b). Os quais, tal 
como os restantes equipamentos do Parque, apresentam uma implantação que 
se encaixa na topografia, apresentando apenas 2 alçados com luz e, a cobetura é 
ajardinada, querendo a sua implantação enfatizar a nova abertura. 

Com a criação do novo portal torna-se mais fácil a aproximação às áreas 
recreativas e pavilhão multiusos, podendo funcionar em conjunto (figura 53). 

À direita

Z1- Área de aproximação ao 
Forte São Neutel
1- Forte São Neutel
2- Pavilhão multiusos
     Possível ligação entre 1 e 2
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Figura 53
Planta de localização das áreas 
culturais e relação entre elas 
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Ilustração do novo interior do 
Forte São Neutel, bancada em 
socalcos relvados 

Figura 54a
Proposta para o interior do Forte 
São Neutel

1- Capela da Nossa Senhora das 
Brotas 
2- Edifício pré-existente 
3- Palco
4- Socalcos relvados
5- Esplanada pavimentada
6- Loja do Forte São Neutel e 
área da cafetaria 
7- Balcão de atendimento da 
cafetaria 
8- Cozinha 
9- Instalações sanitárias 
10- Espaço exterior de estar



110

Corte AA’

Corte BB’
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Figura 54b
Proposta para o interior do Forte 
São Neutel 
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Figura 55
Ilustração do Parque visto a 
partir do interior do Forte São 
Neutel (percurso Norte, cota 
387)
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 3|1|2 Áreas desportivas
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Z1- Área de aproximação as 
áreas desportivas interiores
Z2- Área de aproximação às 
áreas desportivas exteriores
1- Acesso ao Forte São Neutel 
2- Estádio Municipal
3- Pavilhão multiusos
4- Piscinas olímpicas 
5- Áreas desportivas exteriores: 
campos de ténis, campo de 
basquetebol e campo de futebol
     Possível percurso de acesso 
ao Estádio Municipal
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 3|1|2|1 Áreas desportivas interiores

A volumetria dos equipamentos desportivos adoça-se ao terreno posterior do 
Forte São Neutel, com a intenção de encaminhar as pessoas para o interior 
do Parque e manter a área em frente do estádio permeável, livre para poder 
concentrar um grande número de pessoas e permitir a sua chegada de várias 
frentes (figura 55). 

Como a figura 56 mostra, o volume mais próximo do Estádio Municipal é o das 
piscinas olímpicas, com um alçado voltado para este, que tem a particularidade 
de não ser ortogonal, adotando um carácter mais orgânico quando se aproxima 
da vertente. Usa a direção da sua implantação em quase todas as áreas, exceto na 
proximidade com a muralha do fosso, que adota a sua direção. Em continuidade, 
o volume do pavilhão multiusos avança em relação às piscinas e marca a entrada 
dos equipamentos. Com uma direção de implantação que vai buscar aos edifícios 
mais próximos do limite Norte do parque, reforçando o eixo Norte-Sul. 

Ambos estabelecem uma relação muito próxima com o percurso de 
atravessamento desta área, conferindo-lhes maior autonomia dos espaços do 
Estádio, resultando numa dispersão maior de pessoas quando estiverem a 
ocorrer eventos em simultâneo (figura 56). 

A configuração da entrada é sugestiva como aproximação ao Forte São Neutel, 
na quebra entre os edifícios surge um enfiamento visual para este, com uma 
escadaria que dá a possibilidade de ir para as coberturas ajardinadas dos 
equipamentos ou continuar em direção ao monumento (figura 56). 

As áreas programáticas, quer sejam nas piscinas olímpicas ou pavilhão multiusos, 
estão distribuídas em dois pisos (figuras 57a, 57b, 57c e 57d). Um piso de entrada, 
em continuidade com o percurso ao longo do Parque, que se caracteriza por ser 
mais público e, um piso inferior mais privado, para os desportistas.  Porém, os 
pisos não se desligam totalmente um do outro, mantem-se uma relação visual 
contínua entre as zonas da prática do desporto, com um auditório que permite 
observar as várias competições e jogos.

A espacialidade destes equipamentos propõe a do fosso, um vazio muito próximo 
mas resguardado, resultado da quebra de pavimento (figuras 57a, 57b, 57c e 
57d). Deste modo, para quem faz o percurso em direção ao interior do Parque 
é possível observar para o interior dos equipamentos e perceber as dinâmicas 
que estão a acontecer, devido, não só à transparência dos vãos mas também à 
distribuição dos programas em dois níveis. 

O facto de os volumes estarem encaixados no terreno, possibilitou apenas a 

À esquerda

Figura 56
Planta de localização das 

áreas desportivas e relação 
entre elas
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abertura de três alçados, sendo que se optou por uma cortina de vidro a toda 
a volta no nível de entrada, para dar uma sensação de leveza maior e, que 
proporcionasse uma luz indireta ao piso inferior (figuras 57a, 57b, 57c e 57d). 
Com isto, a cobertura avança ligeiramente para resguardar o envidraçado e dar 
destaque ao facto do edifício estar encaixado na topografia. 

O piso inferior das Piscinas apresenta um aspeto mais fechado e não se relaciona 
com os espaços exteriores, contrariamente ao que acontece no Pavilhão 
Multiuisos que se liga aos campos exteriores, servindo, este último, de apoio, 
integrando balnéarios, zonas de arrumos e sanitários para esta área (figura 57b). 

Figura 57a
Proposta para as áreas 
desportivas interiores 

PAVILHÃO MULTIUSOS

1- Recepção
2- Zona dos campos multiusos
3- Instalações sanitárias 
10- Bancada

PISCINAS OLÍMPICAS

1- Recepção 
3- Instalações sanitárias 
4- Zona de arrumos 
5- Balneário para treinadores 
6- Zona para imprensa/salas de 
aulas
7- Balcão de atendimento da 
cafetaria 
8- Cozinha 
9- Zona de cafetaria 
10- Bancada 
11- Zona das piscinas 

Corte AA’
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Planta cota 372
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Corte BB’

PAVILHÃO MULTIUSOS

2- Zona dos campos multiusos
3- Instalações sanitárias 
12- Balneário para treinadores
13- Balneário para desportistas 
14- Pequeno auditório
15- Sala de reuniões 
16- Enfermaria
17- Gabinete

PISCINAS OLÍMPICAS

3- Instalações sanitárias 
11- Zona das piscinas 
13- Balneário para desportistas 
16- Enfermaria 
18- Hidromassagem 
19- Sauna
20- Salas de controlo
21- Piscina olímpica
22- Piscina de treinos
23- Sala de massagens
24- Zona técnica

Figura 57b
Proposta para as áreas 
desportivas interiores 
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Planta cota 368
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Ilustração do interior do pavilhão multiusos
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Figura 57c
Proposta para as áreas 
desportivas interiores 

Ilustração do interior das piscinas olímpicas
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Corte CC’

Ilustração do interior do pavilhão multiusos
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Figura 57d
Áreas desportivas interiores 

Ilustração do interior das piscinas olímpicas
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 3|1|2|2 Áreas desportivas exteriores

Os campos exteriores, como já foi mencionado anteriormente, estão distribuídos 
em dois patamares e em continuidade com o Pavilhão Multiusos, estando 
implantados a 27º a Nascente do eixo Norte-Sul para uma melhor  adaptação ao 
terreno, como exposição e orientação solar ao longo do dia. 

O primeiro patamar integra os campos de ténis (figura 59a e 59c), que são 
pensados para serem em relva e, no seu entorno apresentam uma rede com 3 ou 4 
metros de altura para proporcionar uma maior segurança a quem passa. Integra, 
também, um campo multiusos (figura 59a e 59c), onde podem ser realizados 
jogos de basquetebol e voleibol. Ambos, apresentam na sua envolvente zonas 
de estar. 

O segundo patamar integra o campo de futebol (figura 59b e 59c), em relva, com 
uma bancada implantada a Poente e com uma capacidade para 1140 pessoas, 
dando-lhe maior autonomia em relação aos restantes espaços desportivos, 
podendo receber eventos. 

Figura 59a
Proposta para as áreas 
desportivas exteriores

Ilustração dos campos de ténis
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1- Campos de ténis 
2- Campo de basquetebol

3- Campo de futebol
4- Bancada ao ar livre
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Figura 59b
Proposta para as áreas 
desportivas exteriores

Ilustração do campo de futebol e 
bancada ao ar livre
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1- Campos de ténis 
2- Campo de basquetebol

3- Campo de futebol
4- Bancada ao ar livre
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Corte DD’
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Figura 59c
Proposta para as áreas 
desportivas exteriores 

Corte EE’
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Figura 60
Ilustração do Parque visto a 
partir do interior do Forte São 
Neutel (percurso Nascente, cota 
387)  
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 3|1|3 Áreas comerciais
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As áreas comerciais na envolvente do estádio pretendem aumentar a complexidade 
e a variabilidade deste espaço, para que seja parte do quotidiano da cidade e 
não seja apropriado, exclusivamente, em dias de jogo ou de feira (figura 61). 
Deste modo, propõem-se distintas áreas, entre 500 e 1000 metros quadrados 
aproximadamente, para serem apropriadas por lojas desportivas, ginásios, 
associações recreativas ou áreas de restauração (figura 62). Elas compõe-se por 
um alçado envidraçado, mantendo a continuidade entre interior e exterior. 

O restaurante/café propõe-se no interior do Parque (figura 62), seguindo a 
mesma lógica de implantação dos equipamentos desportivos. Está enterrado e 
apresenta um pano envidraçado como alçado, estabelecendo uma relação muito 
próxima com o exterior, constituindo um complemento às áreas recreativas e 
desportivas. 

A Feira  (figura 61) mantem-se nas proximidades do mercado, mas agora tem a 
possibilidade de se extender para o interior do Parque e, em caso de eventos de 
maior dimensão, relacionar-se com o Pavilhão Multiusos, ou mesmo ao longo 
dos diversos percursos do Parque. Por sua vez, o muro que continuava ao longo 
da Avenida do Estádio é repartido e recuado no sentido de tornar mais fluida 
a transiçao entre este espaço e a envolvente do Estádio, ao mesmo tempo que 
pretende encaminhar as pessoas para o interior do Parque. 

À direita

Z1- Área de aproximação ao 
restaurante
Z2- Área de aproximação à 
cafetaria
Z3- Área de aproximação aos 
espaços para alugar 
1- Mercado Municipal
2- Pavilhão multiusos
     Possível percurso num dia de 
feira entre o ponto 1 e 2
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Figura 61
Planta de localização das áreas 
culturais e relação entre elas
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Figura 62
Proposta para as áreas comerciais

Corte AA’

Z1, restaurante 

1- Balcão do restaurante 
2- Cozinha 
3- Arrumos 
4- Instalações sanitárias 
5- Vestiário
6- Esplanada

Z2, cafetaria 

1- Balcão da cafetaria 
2- Cozinha 
3- Arrumos 
4- Instalações sanitárias 
6- Esplanada
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Z3, espaços para alugar 

7- espaços para alugar 
8- acessos ao estacionamento 
subterrâneo
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Figura 63
Ilustração do Parque, 
enquadrando o alçado Norte do 
Forte São Neutel 
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 3|1|4 Áreas recreativas 
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As áreas recreativas pensam-se como um momento de experiência coletiva e 
que valoriza uma relação sustentável com o aproveitamento do solo, educando 
diferentes gerações num processo de partilha e conhecimento. Compõem-se 
pelas hortas comunitárias, o sítio que relembra o campo de tiro e os espaços ao 
longo da linha de água (figura 64a). 

As hortas comunitárias (figuras 64a e 64b) apresentam a possibilidade de 
conhecimento agrícola, distribuindo-se em vários socalcos , tendo em conta a 
inclinação do terreno e, subdividem-se em várias parcelas com caminhos que 
podem ser percorridos livremente, e cursos de água a fazerem o seu limite. Os 
caminhos lateralmente apresentam uma dimensão de 1,2 metros e, no topo, uma 
dimensão de 4 metros para permitir a chegada de máquinas agrícolas. 

As parcelas apresentam uma dimensão variável, compreendendo áreas entre 60 
m2 e 700 m2, onde podem ser realizadas várias plantações, como por exemplo de 
pomares, hortícolas, aromáticas, plantas medicinais ou flores. 

O sítio que relembra o campo de tiro (figuras 64a e 64c) procura tirar partido 
da condição maleável da topografia para tornar mais estimulante, divertido e 
variado este espaço, ao mesmo tempo que conta um pouco da história deste 
lugar. Assim, propõe-se a variação do terreno como era apresentado antes da 
desativação do campo de tiro, tal como os percursos a ele associados. 

Os espaços ao longo da linha de água (figuras 64a e 64d) destacam-se pela 
densificação arbórea, onde as plantações das novas árvores são pensadas no 
sentido de se relacionarem com a envolvente, com espaços de clareira. Deste 
modo, conservando as árvores existentes ao longo desta, a secção transversal 
nesta zona adota o esquema de plantação vegetal em ecossistemas ribeirinhos 

(Rodrigues, 2015) em função do afastamento à linha de água: nas áreas mais 
próximas à linha de água propõe-se a plantação do salgueiro-negro (salix 
atrocinerea) e salgueiro-frágil (salix fragilis), depois choupo-tremedor (populus 
tremula) e freixo ( fraxinus angustifolia) , seguidamente ulmeiro (ulmus minor) 
e, depois, azinheira (quercus ilex), aveleira (corylus avellana), marmeleiro 
(cydonia oblonga) e macieira-brava (malus sylvestris). Ao longo da linha de 
água propõe-se, também, a plantação de herbáceas e vegetação ripícola como 
grama (poaceae), beldroega (portulaca oleracea), jacinto de água (eichhornia 
crassipes), papiro (cyperus papyrus) e elódia (elodea canadensi).

À direita

1- Proposta de ocupação desta 
área por edifícios de carácter 
educacional
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Figura 64a
Planta de localização das áreas 
recreativas e relação entre elas

v1
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Considera-se o recurso água como propulsor do Parque (figuras 64a, 64b e 64d). 
Por isso, propõe-se um sistema de coleta de água das chuvas ao longo de todo 
o Parque para rega das hortas comunitárias e árvores. O sistema de irrigação 
nas parcelas agrícolas tem a particularidade de funcionar por gravidade, 
apresentando 12 reservatórios de água para recolha da água das chuvas, ou 
captação da água da rede, formando um circuito de distribuição. O excesso de 
água pode ser escoado para a linha de água, formando-se momentos onde o 
caudal da água é mais largo devido à possibilidade de reter a mesma e, assim 
permitir a rega das árvores. 

Figura 64b
Proposta para as áreas recreativas

Áreas recreativas: hortas 
comunitárias, corte AA’
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V1, ilustração das hortas 
comunitárias
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Áreas recreativas: memória do 
campo de tiro, corte CC’

Esquema de plantação de 
espécies em função do 
afastamento à linha de água 

Figura 64c
Proposta para as áreas recreativas



143

Áreas recreativas: envolvente da 
linha de água, corte BB’

Figura 64d
Proposta para as áreas recreativas
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 4| Nota conclusiva
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Figura 65 
Área anexa ao Estádio, com 
campos de treino
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A identificação do sítio do Forte São Neutel como uma área sem uma estratégia 
geral, onde as sucessivas transformações ao longo do tempo surgiram por 
fragmentos, respondendo apenas a necessidades urbanas específicas e sem 
ligação com a envolvente, foi o que despertou a vontade de valorizar este lugar 
no contexto urbano, acreditando no seu potencial ainda por explorar. 

Contrariando o modo de intervir que se tem verificado neste sítio, considerou-se 
uma abordagem para valorizar e recuperar ambientalmente o Forte São Neutel 
e Envolvente, baseada nas características existentes e num modo de articulá-las 
com a envolvente, promovendo-se  uma estratégia de unidade e de uma lógica 
comum. 

Por coincidência, no final do desenvolvimento desta dissertação começaram a 
ser realizadas obras para requalificar o Estádio Municipal Engenheiro Manuel 
Branco e o Parque Multiusos de Santa Cruz transformar-se-á numa área anexa 
ao Estádio, com campos de treino (figura . Isto, para além de reforçar o não uso 
deste espaço para a função que foi concebido, sustenta o argumento exposto 
anteriormente sobre a fragmentação deste lugar e o facto de não estar a ser 
aproveitado o seu potencial por inteiro. 

Considera-se que adição destes novos equipamentos dará uma nova vida à 
envolvente Norte do Forte São Neutel, porém pensa-se continuar a haver 
necessidade de uma  intervenção para consolidar esta área, capaz de valorizar   
mais do que uma única característica neste lugar. 

Retomando à inquietação exposta na introdução, “como é que a arquitetura e o 
urbanismo podem responder à lógica de desenvolvimento da cidade, desprovido 
de uma estratégia geral, e requalificar os espaços ambíguos e sem qualidade 
urbana, resultantes desta prática”, pensa-se que qualquer intervenção urbana 
neste lugares, no sentido de ativá-lo, tem de ser pensado como um todo e com 
o propósito de se relacionar com os espaços envolventes, para valorizar as 
características existentes e criar novos dinamismos. 
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1895. Planta dos terrenos 
dependentes do Forte São 
Neutel, in Secção do Tombo, 
na Repartição de Gestão e 
Património do Edifício da 
Direção de Infraestruturas do 
Exército

 Anexo I - Cartografias e iconografias históricas
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1934. Conjunto de cartas 
militares de Chaves, in CMC



161

1946. Carta militar de Chaves, 
in CMC

1954. Carta militar de Chaves, 
in CMC
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1995. Conjunto de cartas 
militares de Chaves, in CMC

1963. Carta militar de Chaves, 
in CMC
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1954. Conjunto de cartografias 
de Chaves, in CMC
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1975. Conjunto de cartografias 
de Chaves, in CMC
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1985. Conjunto de cartografias 
de Chaves, in CMC
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1985. Planta de verdes a partir 
de ortofotomapas desta data, in 
CMC 
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1993. Conjunto de cartografias 
de Chaves, in CMC
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2013. Ortofotomapa da fronteira 
entre Espanha e Portugal, in 
Google maps
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2013. Ortofotomapa da cidade de 
Chaves, in Google maps
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 Anexo II - Levantamento fotográfico do Forte São Neutel e Envolvente
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Esquisso, relação do Forte São 
Neutel com o Estádio Municipal

Esquisso, relação do Forte São 
Neutel com envolvente Norte
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 Anexo III -  Processo

Esquisso do Fosso do Forte São 
Neutel
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Esquisso Forte São Neutel
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Esquisso do alçado do 
aglomerado de casas de Santa 

Cruz, permanência no território 
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Localização
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Maqueta de estudo do Forte 
São Neutel e envolvente - 
1/1000
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Maqueta de estudo do Forte 
São Neutel e envolvente  1/2000
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Maqueta de estudo do Forte São 
Neutel e envolvente  1/2000, 

estudo de implantação do Parque 
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稀漀渀愀 挀漀洀 戀愀渀挀漀猀

 洀攀爀挀愀搀漀 猀攀洀愀渀愀氀

攀焀甀椀瀀愀洀攀渀琀漀猀 搀攀猀瀀漀爀琀椀瘀漀猀

攀焀甀椀瀀愀洀攀渀琀漀猀 搀攀猀瀀漀爀琀椀瘀漀猀

Proposta I
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Proposta I

Fotomontagem processual

Proposta II



193

Proposta II, aproximação piso 1

Proposta II, aproximação piso 2
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Proposta III, desenho de entrada

Proposta IV, desenho de entrada

Proposta V,  planta de cobertura 
do Parque
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Proposta V,  planta de cobertura 
do Parque
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Processo da organização dos 
percursos, teste 1

Processo da organização dos 
percursos, teste 2
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Processo da organização dos 
percursos, teste 4

Processo da organização dos 
percursos, teste 3
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Fotomontagem processual, 
alçado Norte do Forte São Neutel

Fotomontagem processual, corte 
perspetivado do interior do 
pavialhão multiusos e piscinas 
olímpicas
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Relação do Parque com a cidade 


