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Agenda:

1. Breve Caracterização do Centro Histórico de Tavira;

2. Ações do Município na Última Década;

3. Questões e Desafios Atuais.



1. Centro Histórico de Tavira (caracterização) 



4

Evolução Histórica da 
Cidade:

Núcleo medieval intramuros (Vila-
adentro)

Arrabaldes medievais (Mouraria e 
São Francisco)

Áreas de crescimento quinhentista

Áreas de crescimento

entre os séculos XVII e XIX

Áreas de crescimento do século XX

Conjuntos religiosos



“Cidade das igrejas”





Património Militar



Arquitetura Civil







DIETA MEDITERRÂNICA

Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO

O termo dieta deriva do grego “díaita” , um 

ESTILO DE VIDA

Estilo de vida transmitido de geração em 

geração;

 Associado a tradições e rituais de produção, 

confeção e partilha alimentos;

 Prática de rituais simbólicos e festividades 

cíclicas;

 Sociabilidades e convivialidades ;

 Um modelo alimentar.

Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, 
Chipre e Marrocos



2. Ações do Município na Última Década



Muralha fenícia (século VIII-VII a.C.)

Bairro muçulmano (século XII-XIII) 

1.º Eixo – A Compreensão do Património da Cidade



Vaso de Tavira (século XI)Núcleo islâmico do Museu Municipal





Recuperação e conservação de edifícios notáveis
Palácio da Galeria/ Museu Municipal (conservação periódica)

Núcleo Islâmico do Museu de Tavira (2012)



Recuperação e conservação de edifícios notáveis
Ermida de Sta. Ana (2016/17); Ermida de S. Sebastião (2016/17); Igreja de São Pedro Gonçalves Telmo
(conservação e restauro – 2012/14); Ermida de S. Roque (2017).



Recuperação e conservação de edifícios notáveis
Igreja matriz de Santa Maria (apoio à Paróquia, 2016); igreja de São Francisco (apoio à Irmandade).



Recuperação de imóveis particulares



Requalificação urbana



Requalificação urbana
Nova ponte sobre o rio Gilão (projeto)



Ações em curso
• Renovação da sinalética cultural;

• Substituição da sinalética direcional;

• Disponibilização de rede wi-fi no centro histórico.



Dinamização cultural do Centro Histórico

“Verão em Tavira”



Dinamização cultural do Centro Histórico

Feira da Dieta Mediterrânica



3. Questões e desafios atuais



Questões e desafios atuais



Questões e desafios atuais



Questões e desafios atuais



Questões e desafios atuais



Questões e desafios atuais



Muito obrigado pela atenção
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XVII Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico 

6 a 9 de novembro de 2018 - Guimarães 

 

Habitar o Centro Histórico de Tavira: balanço e desafios (2008-2018) 

 

Slide 1 

Cumprimentos … 

Constitui um prazer e, simultaneamente, uma honra participar no 17.º 

Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico, em Guimarães, 

cidade fortemente associada à formação e identidade de Portugal e, sem 

dúvida, uma das mais importantes cidades históricas do país. 

 

Slide 2 - Agenda 

Nesta ocasião pretendo partilhar convosco a forma como cuidamos e 

vivemos em Tavira o nosso centro histórico, especialmente na última 

década, e refletir sobre algumas questões e desafios que ali surgem em 

função do contexto atual e de alguns dos fenómenos emergentes comuns 

a outros centros históricos. 

 

Slide 3 

1. Breve caracterização do centro histórico de Tavira. 

Quem hoje visitar Tavira constata que esta continua a ser das cidades 

algarvias que mais interesse oferece aos visitantes, sobretudo devido à 

atratividade do seu centro histórico. 

A História foi generosa para com a cidade, legou-lhe um passado urbano 

assinalável, preenchido com importantes vestígios das mais distintas 

épocas. De perfil mediterrânico, com cerca de 15.000 habitantes, é 

atravessada pelo rio Gilão, cuja foz se une ao oceano a poucos quilómetros. 
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Os vestígios mais remotos de povoação datam dos séculos VIIIº e VIIº a.C., 

de origem fenícia, sendo posteriormente local de cruzamento de diversos 

povos e culturas, com destaque para a presença islâmica entre os séculos X 

e XIII, responsável pelo aumento da povoação e desenvolvimento da sua 

vocação portuária e comercial. 

Após a sua conquista pela Ordem de Santiago em 1242, Tavira ganhou peso 

e influência no Reino de Portugal, tendo uma importância fulcral para os 

sucessos da expansão portuguesa para o Norte de África nos séculos 15 e 

16. Deste modo, viu crescer a relevância do seu porto, bem como o seu 

prestígio político, religioso e económico, permitindo desenvolver uma 

notável atividade construtiva e artística. 

 

Slide 4 

Esta realidade, simbolicamente coroada com a elevação a cidade em 1520, 

marcou a morfologia e a paisagem urbanas. E, apesar de algumas 

catástrofes, como os terramotos, a herança patrimonial tem sobrevivido, 

sendo Tavira, hoje, marcada pela qualidade dos seus espaços urbanos e por 

um conjunto de imóveis e vestígios ilustrando várias épocas e estilos 

artísticos. 

Esta é a cidade cujo centro histórico, com 66 hectares, assenta 

essencialmente em três núcleos: 

 Um polo mais antigo, medieval, definido pelo perímetro muralhado 

e pelos seus acrescentos naturais, como a mouraria (manchas 

vermelha e laranja no mapa); 

 Uma área de desenvolvimento quinhentista, caracterizada pela sua 

malha regular orientada pelo rio Gilão (mancha amarela na margem 

direita do rio); 
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 E pelo arrabalde da margem esquerda, que se transforma a partir do 

século 16 em função dos eixos viários ou polos conventuais que 

funcionam como aglutinadores (mancha amarela na margem 

esquerda do rio). 

 

Slide 5 

Importa destacar, precisamente, o notável conjunto de arquitetura 

religiosa que a cidade possui. Entre capelas, igrejas e antigos conventos 

contam-se atualmente 21 edifícios religiosos situados no centro histórico, 

revelando uma elevada e inusitada densidade de património religioso.  

 

Slide 6 

A riqueza artística acumulada ao longo de séculos nestas igrejas permite 

todo um percurso sugestivo da arte portuguesa e das suas cambiantes 

estilísticas. 

 

Slide 7 

Por outro lado, a preocupação com a segurança da comunidade justificou a 

construção de interessantes monumentos militares. Alguns destes são 

marcos de identidade na definição do traçado urbano, casos da muralha 

fenícia e do castelo medieval. Outros constituem interessantes 

equipamentos de apoio, nomeadamente, o antigo hospital militar e o 

imponente Quartel da Atalaia, datado de 1795, sendo ainda de destacar um 

dos mais distintivos símbolos de Tavira: a ponte antiga sobre o Gilão, 

reconstruída em 1657 segundo modelos da arquitetura militar. 
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Slide 8 

Grande parte dos edifícios do tecido urbano remonta aos séculos 17, 18 e 

19, mantendo-se em boa medida uma imagem consistente do passado. São 

inúmeras as qualidades destes edifícios plenos de carácter e valor 

identitário. Assinale-se a tendência para uma escala humana (de 2 ou três 

pisos), a composição simples mas aberta a novidades e a valores eruditos, 

e ainda uma notória preocupação pela decoração dos vãos, platibandas e 

chaminés – características dominantes da arquitetura regional. 

 

Slide 9 

Assinalem-se ainda dois elementos de reconhecido destaque na arquitetura 

de Tavira: 

 Os tradicionais “telhados de tesouro”, coberturas de quatro águas 

francamente inclinadas e presentes na cidade desde o século 16, 

fruto de influências recebidas do Oriente por via das navegações; 

 As tradicionais portas e janelas de reixa, em madeira, traduzindo uma 

preocupação pela ventilação e defesa da intimidade da habitação. 

 

Slide 10 

Como no resto do país, a cidade também não ficou alheia à renovação das 

formas tradicionais durante os séculos 19 e 20, sendo marcada por soluções 

arquitetónicas dentro dos “Romantismo” e do Modernismo, destacando-se 

as obras de alguns distintos arquitetos como Raul Lino e Manuel Gomes da 

Costa. 

Independentemente da maior ou menor qualidade dos edifícios vem 

sempre à tona um passado histórico e arquitetónico de qualidade, que 
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confere à cidade uma personalidade distinta no panorama urbanístico 

português e um excecional campo de estudos. 

 

Slide 11 

O perfil mediterrânico e a forte componente histórica de Tavira estão entre 

o conjunto de valores que sustenta um património imaterial de reconhecida 

valia: a Dieta Mediterrânica.  

Tal contribuiu para que Tavira fosse escolhida como cidade representante 

de Portugal na candidatura da Dieta Mediterrânica a Património Imaterial 

da Unesco, aprovada em 4 de dezembro de 2013, em Baku, no Azerbeijão. 

A aprovação desta candidatura transnacional (que inclui Portugal, Espanha, 

Itália, Croácia, Chipre e Marrocos) significou o reconhecimento da Dieta 

Mediterrânica enquanto estilo de vida associado a tradições e rituais de 

produção, confeção e partilha de alimentos. 

Para Tavira, enquanto comunidade representativa, esta classificação 

constitui também o reconhecimento dos seus valores, conferindo-lhe 

responsabilidades no âmbito da salvaguarda das heranças culturais e 

patrimoniais. 

 

Slide 12 

2. Ações do Município na última década. 

A consciência dos valores culturais e das potencialidades do centro histórico 

de Tavira é cada vez mais notória por parte dos cidadãos. A necessidade de 

o manter, conservar, reabilitar e vivenciar transcende hoje a mera opção ou 

competência política, sendo cada vez mais entendida como um ato de 

cidadania, indicador de uma sociedade amadurecida que reconhece a 

importância de manter acesa a sua memória coletiva. 
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É também notório que nos últimos anos a cidade tem vindo a tornar-se um 

conhecido destino de turismo cultural, facto que se deve em grande parte à 

dinâmica do estudo, da preservação e da dinamização cultural dos seus 

elementos culturais.  

Elencamos em seguida alguns eixos estratégicos que, no caso de Tavira, 

consideramos terem sido relevantes ao longo dos últimos anos para a 

afirmação do valor do seu centro histórico, designadamente: 

 

Slide 13 

1º Eixo - A compreensão do património da cidade   

A aposta no trabalho de recolha de informação, de análise e de investigação 

técnico-científica, nos mais diversos domínios disciplinares e profissionais 

do património cultural é um caminho que tem sido feito, sobretudo, nas 

duas últimas décadas quer na autarquia, quer com colaboradores externos, 

proporcionando a compreensão, revelação e valorização do centro 

histórico e do património cultural da cidade. Este é um processo constante 

e sempre inacabado que permite ações de sensibilização, de divulgação e 

partilha de saberes. 

É de assinalar a importância que a Arqueologia assumiu nas duas últimas 

décadas, com destaque para a atividade da associação “Campo 

Arqueológico de Tavira” e, posteriormente, do Serviço Municipal de 

Arqueologia, Conservação e Restauro, criado em 2001. A atividade destas 

equipas acompanhou o crescente volume de intervenções na cidade e 

permitiu aportar uma série de conhecimentos sobre a sua história mais 

remota, bem como trazer à luz do dia estruturas e objetos paradigmáticos 

como: 

 Um troço de muralha fenícia do século 8.º ou 7.º a.C; 
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 Um bairro muçulmano de época almóada; 

 

Slide 14 

 Ou o famoso Vaso de Tavira, do século 11, peça que tem vindo a 

marcar presença em importantes exposições internacionais sobre o 

passado islâmico, em Paris (no Museu do Louvre), em Valência ou em 

Rabat (Marrocos). 

Todo o acervo de peças recolhidas nos vários contextos arqueológicos 

espalhados pela cidade podem hoje ser apreciados, maioritariamente, in 

situ, com apoio de suportes museológicos. 

 

Slide 15 

A mesma importância é atribuída, por isso, à atividade do Museu Municipal, 

fundado em 2001, que integra a Rede Portuguesa de Museus. É um museu 

de território, polinucleado e multitemático, no qual a história e o 

património de Tavira se tem revelado sob inéditas e enriquecedoras 

perspetivas e através de inúmeras ações. 

A consciência cada vez mais clara, por parte da comunidade, do valor 

histórico da cidade é um fator que sensibiliza e promove o acolhimento de 

iniciativas para a salvaguarda da sua herança patrimonial. 

 

Slide 16 

2º Eixo - Recuperação e conservação de imóveis notáveis 

Ao longo dos últimos anos, a administração autárquica tem feito um 

enorme esforço na recuperação e valorização de imóveis notáveis da 

cidade, seja através de intervenções profundas de reabilitação, seja através 

de intervenções simples de conservação, quer investindo diretamente, 
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quer garantindo apoio técnico e financeiro a entidades detentoras de 

património mediante acordos celebrados para esse efeito. 

Salientamos o conjunto muito significativo de intervenções de conservação 

do património arquitetónico de que se destacam: 

 O Palácio da Galeria (convertido em Museu Municipal); 

 O edifício do núcleo islâmico do Museu de Tavira (o qual integra um 

troço de muralha desse período); 

 

Slide 17 

 A ermida de Santa Ana; 

 A ermida de São Sebastião; 

 A igreja de São Pedro Gonçalves Telmo (conhecida como Igreja das 

Ondas); 

 A ermida de São Roque; 

 

Slide 18 

 Com a Paróquia de Tavira e algumas irmandades religiosas da cidade, 

foram assinados acordos e atribuídos apoios para a realização de 

projetos e/ou intervenções de conservação dos monumentos de que 

são detentores. 

 

No caso do património religioso muitas destas intervenções ocasionaram, 

também, a realização de obras de conservação e restauro do património 

móvel e integrado, bem como a posterior abertura dos templos para visita 

e fruição cultural. 
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Slide 19 

3º Eixo - Recuperação de imóveis particulares 

Esta dinâmica de revitalização patrimonial tem-se estendido também a um 

número significativo de imóveis particulares, beneficiando estes dos 

incentivos que resultam da aprovação, em 2014, da Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Município. Aos proprietários de imóveis inseridos 

na área correspondente à ARU, cujos imóveis necessitem de intervenção 

profunda, o Município de Tavira concede, nos termos da estratégia de 

reabilitação urbana, a isenção do pagamento de várias taxas municipais. Os 

prédios urbanos reabilitados dentro da área de intervenção da ARU da 

cidade de Tavira podem ainda obter benefícios fiscais nos termos do 

disposto no Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

Slide 20 

4º Eixo - Requalificação Urbana 

Refira-se também as obras de requalificação urbana que têm vindo a ser 

executadas, tendo como horizonte a dignificação e valorização do espaço 

público. São intervenções que se definem pela melhoria das condições de 

acesso aos monumentos, pela reorganização da frente ribeirinha, 

alargamento de passeios, criação de bolsas de estacionamento, bem como 

a introdução de novo mobiliário urbano, de iluminação pública e 

pavimentação, respeitando as preexistências do local, numa perspetiva 

integrada de intervenção. 

 

Slide 21 

Neste âmbito será lançada em breve, no centro da cidade, a obra de uma 

nova ponte sobre o rio Gilão, uma nova infraestrutura que virá substituir a 
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ponte provisória erigida há 27 anos, na sequência das cheias que 

danificaram a ponte romana e que cortaram a ligação entre as duas 

margens da cidade, mas que tem vindo a eternizar-se apresentando hoje 

sinais de evidente degradação. 

 

Slide 22 

5º Eixo - Outras ações de melhoria 

Outras ações de melhoria do espaço e da vivência do centro histórico estão 

em curso e serão concretizadas a curto prazo, como a renovação da 

sinalética cultural dos monumentos, contendo informações sobre os 

mesmos em vários idiomas; ou como a substituição da envelhecida 

sinalética direcional da vila-a-dentro. 

Está igualmente prevista, para breve, a disponibilização de rede WI-FI no 

centro histórico visando a sua qualificação com uma utilidade de inegável 

importância nos nossos dias. 

 

Slide 23 

6º Eixo - Dinamização cultural do centro histórico 

A articulação dos fatores descritos, aliado às reflexões e estratégias de 

desenvolvimento cultural que a autarquia vem prosseguindo, geraram 

ótimas condições para promover a atratividade do centro histórico e a sua 

acessibilidade, tornando-o hoje um local privilegiado de fruição, 

dinamização e celebração dos valores culturais inerentes à cidade. 

O resultado da recuperação do património fez com que o centro histórico 

disponha atualmente de espaços e equipamentos culturais de expressiva 

relevância comunitária e turística. A partir desta base desenvolvem-se 

estratégias destinadas a potenciar os valores culturais, socioeconómicos da 
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área urbana, de modo a elevar a qualidade de vida dos residentes e dos que 

nos visitam. Por detrás de um conjunto amplo de iniciativas está o interesse 

na concretização de programas ao longo de todo o ano, que promovam a 

cultura portuguesa, popular ou erudita, mas sempre com abertura à 

diversidade cultural do mundo.  

São de destacar, pelo interesse que despertam e pela enorme adesão, o 

“Verão em Tavira”, programa cultural promovido pela Câmara Municipal 

nos meses de verão, onde se propõe uma programação abrangente que 

integra o teatro, a música, o cinema, a dança, as artes visuais, entre outras 

manifestações; 

 

Slide 24 

bem como a Feira da Dieta Mediterrânica, iniciativa incluída no plano de 

salvaguarda da Dieta Mediterrânica enquanto património Imaterial da 

Humanidade, que ocorre no início de setembro e tem como objetivo 

valorizar e divulgar os produtos e as atividades da Dieta Mediterrânica, bem 

como outras culturas relacionadas com o estilo de vida mediterrânico. 

Envolve a comunidade, instituições públicas, associações e empresas e o 

seu programa engloba diversas atividades, como um mercado dos 

produtores, colóquios, oficinas de gastronomia, música, exposições e 

atividades físicas. 

Estes e muitos outros programas de caráter cultural e desportivo que 

ocorrem ao longo do ano, dinamizados pelo Município em parceria com a 

comunidade, dinamizam a vivência do centro histórico de Tavira, trazendo 

milhares de pessoas para as ruas, convocando a descoberta de espaços 

urbanos e dos monumentos através das artes. 
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Um centro histórico reabilitado e uma paisagem urbana de qualidade, 

dinamizada em termos culturais e pedagógicos, tem sido um fator de 

desenvolvimento local e um formidável atrativo turístico. A cidade é hoje 

mais próspera devido à rentabilização do seu valor e estatuto patrimonial, 

fortalecendo a comunidade local.  

 

Slide 25 

3. Questões e desafios atuais 

As minhas últimas palavras estão relacionadas com as questões e desafios 

que se colocam ao centro histórico de Tavira e a muitos centros históricos 

portugueses hoje em dia. O tema deste encontro – “Habitar os centros 

históricos” – é oportuno e corresponde às preocupações de muitas 

autarquias, técnicos e cidadãos, sobretudo das grandes cidades, onde a 

crescente pressão turística e o aumento dos preços das casas tende a 

empurrar as populações residentes para as periferias, impondo o fecho de 

lojas históricas e de associações culturais ou cívicas. Em Tavira começam 

também a surgir sinais nesse sentido que, comparativamente ao passado, 

alteram substancialmente o teor das preocupações relativas ao centro 

histórico. Se há dez anos se discutiam questões como o perigo de 

desertificação e a degradação do seu parque edificado, hoje discute-se a 

disseminação de estabelecimentos de alojamento local, a dificuldade das 

famílias no acesso à habitação no centro da cidade e o perigo de 

encerramento de lojas históricas. Em Tavira esta discussão é relativamente 

recente, no entanto, alguns números já conhecidos apelam ao 

aprofundamento da mesma.  
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Slide 26 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, nos dois 

últimos anos o preço das casas do concelho de Tavira aumentou 34%, 

atingindo a média de 1594€ por metro quadrado do 2º trimestre de 2018 

(dados divulgados no passado dia 30.outubro), a 7ª mais elevada do pais e 

a 4ª mais elevada do Algarve. A elevada procura que Tavira tem vindo a 

suscitar junto de diversas comunidades não residentes, aliada à escassa 

oferta existente, uma vez que a dimensão da cidade de Tavira é reduzida, 

contribui certamente para este valor.  

 

Slide 27 

Também relevante é o facto de, nos 10 mais elevados preços médios das 

casas nos municípios portugueses, 5 serem municípios algarvios (Loulé, 

Lagos, Albufeira, Tavira e Lagoa). Demonstra bem o significativo 

reconhecimento e a forte capacidade de atração que o Algarve tem. 

 

Slide 28 

Podemos juntar a estes números os dados do Turismo de Portugal 

relativamente ao registo de unidades de Alojamento Local no concelho de 

Tavira ao longo da última década. Os Alojamentos locais registados vêm em 

crescendo desde 2008, oscilando entre os 6 registos desse ano e os 541 de 

meados do presente ano. Hoje em dia, o concelho totaliza 2084 

Alojamentos locais registados, concentrados maioritariamente na cidade e 

nas freguesias do litoral.  
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Slide 29 

Tipologicamente, o AL é praticado sobretudo em apartamentos e em menor 

número em moradias e estabelecimentos de hospedagem, refletindo o seu 

carácter urbano. O total de camas registadas em Alojamento Local no 

concelho de Tavira é hoje de 6079 camas, com capacidade para alojar 9.244 

utentes (cerca de 1/3 da população de Tavira). 

Pelo cruzamento destes dados é notório que, à semelhança de outras zonas 

do país, há um interesse crescente em converter a habitação num ativo 

financeiro a ser rentabilizado, através do turismo, instalando em parte da 

população os primeiros receios de uma cidade sem alma, “gentrificada” ou 

“turistificada”, que tende a empurrar para a periferia aqueles que nos 

últimos anos vinham a habitar a cidade. Os tradicionais arrendamentos de 

longa duração não conseguem competir financeiramente com as rendas 

provenientes do alojamento local, o que para além do afastamento dos 

tavirenses do centro para a periferia tenderá a converter a malha urbana 

num tecido monofuncional, essencialmente vocacionado para o turismo. 

 

Slide 30 

No que respeita ao comércio tradicional e aos estabelecimentos/entidades 

de interesse histórico e cultural ou social local, há hoje no Algarve a 

consciência da necessidade de um levantamento e inventariação dos 

espaços na região, bem como da criação de regulamentos municipais e 

atribuição de responsabilidades locais e centrais que determinem a 

proteção destes estabelecimentos. Nesse sentido, o Município de Tavira 

integra a equipa que engloba representantes de vários municípios algarvios 

e outras entidades regionais (como a AMAL, a Direção Regional da Cultura, 

a CCDR, a AIHSA- Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do 
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Algarve e a ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do 

Algarve), para desenvolvimento dos critérios determinados na Lei n.º 

42/20171 (Regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e 

entidades de interesse histórico e cultural ou social local). Esta equipa 

pretende ir ao encontro de um pensamento consensual entre os parceiros 

de que deve ser criado um regulamento com pressupostos semelhantes 

para toda a região. Assinale-se que a legislação de enquadramento 

determina a proteção destes estabelecimentos e entidades e prevê 

benefícios especiais em relação ao regime jurídico de arrendamento e 

acesso a programas de apoio financeiro.    

É óbvio, no entanto, que também são evidentes os efeitos positivos da 

conjuntura atual, nomeadamente na reabilitação urbana, na criação de 

emprego e na valorização económica. Hoje vemos uma cidade de Tavira 

mais dinâmica e concorrida e o interesse no seu património edificado é 

crescente, não podendo ignorar-se, sobretudo no Algarve, a importância do 

turismo e da receita que traz consigo. 

Verifica-se atualmente também uma tendência para a redução da 

sazonalidade, permitindo que as empresas e os empresários funcionem 

mais tempo, rentabilizando melhor os seus investimentos e criando mais e 

melhores empregos, todo o ano. 

O desafio passa por encontrar um ponto de equilíbrio, no qual a cidade 

temporariamente habitada pelos turistas passageiros convive lado a lado 

com a cidade dos habitantes reais e permanentes, no interesse de ambas 

as partes, evitando a perda da identidade do centro urbano e do seu caráter 

                                                           
1 Regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e 
cultural ou social local (terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo 
Regime do Arrendamento Urbano, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que 
aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados) 
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genuíno composto por pessoas, relações sociais e hábitos, para além dos 

edifícios.  

Com estas questões em mente, valorizamos a análise e discussão destes 

problemas neste e noutros fóruns, partindo do princípio que é fundamental 

aprendermos com outros exemplos, sobretudo com as cidades que lidam 

há mais tempo com a pressão turística e com os processos de 

“gentrificação”. A leitura das estratégias e medidas que aí estão a ser 

adotadas servirão de suporte para a análise destes fenómenos, bem como 

para antecipar cenários menos positivos. 
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Muito obrigado pela vossa atenção. 

 


