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 Esta terceira e última parte do presente relatório, destina-se a fazer a apresentação do PECHTV. 

A elaboração deste plano foi no que consistiu o trabalho desenvolvido durante o estágio por mim 

realizado no Departamento de Urbanismo da CMTV, no âmbito do mestrado Gestão do Território e 

Urbanismo do IGOT. A apresentação do PECHTV, nesta ultima parte do relatório, está estruturada em 

três capítulos, os quais correspondem, respectivamente, às três fases de elaboração do referido plano. 

 

 No primeiro capítulo, que corresponde à primeira parte do PECHTV (I. Caracterização e 

Diagnóstico do Centro Histórico de Torres Vedras), é apresentado um enquadramento do 

município e da cidade de Torres Vedras e a caracterização do seu centro histórico. Esta ultima é 

feita primeiro ao nível demográfico e socioeconómico, e depois ao nível urbanístico e ambiental, 

ancorada nas seis componentes urbanísticas abordadas no ponto 2 do II capítulo da II parte do 

presente relatório: Habitação; Edificado; Património; Espaço Público e Ambiente Urbano; Comércio, 

Serviços e Equipamentos; e Infra-estruturas e Mobilidade. Este primeiro capítulo termina com a 

apresentação das matrizes síntese e da análise SWOT final que sintetizam de forma simplificada a 

caracterização do centro histórico. 

 

 No segundo capítulo, que corresponde à segunda parte do PECHTV (II. Cenários, Visão e 

Objectivos para o Centro Histórico de Torres Vedras), são apresentados os cenários elaborados para 

o CHTV, a visão estratégica definida para o mesmo, e os objectivos estabelecidos para este núcleo. 

Estes últimos subdividem-se em objectivos estruturantes e opções estratégicas sectoriais, sendo este 

segundo capítulo finalizado com um modelo esquemático dos mesmos, que elucida a sua 

transversalidade. 

 

 No terceiro capítulo, que corresponde à terceira parte do PECHTV (III. Plano de Acção para 

o Centro Histórico de Torres Vedras), é explicado o modo como foram elaboradas as linhas de acção 

e orientação estratégica, e apresentada a metodologia de avaliação das mesmas. As linhas de acção e 

orientação estratégica encontram-se nos Anexos, organizadas em tabelas, de acordo com os objectivos 

definidos e com a avaliação estabelecida pela matriz elaborada. 

 

 
 

 

 

 

 

 



III Parte – Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres Vedras                                                       Capítulo I – Caracterização e Diagnóstico do Centro Histórico de Torres Vedras 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 62 

1. Torres Vedras: enquadramento espácio-temporal 

  

1.1. Torres Vedras, um município a Oeste 

Torres Vedras localiza-se na faixa litoral ocidental do território português, na NUT II Centro e 

mais precisamente na NUT III Oeste, a Norte de Lisboa, numa “segunda coroa periférica” da capital 

(Sá Marques; 2005, 68). O Oeste é marcado “por uma grande heterogeneidade e complexidade 

causadas pela forte polarização da metrópole – Lisboa – que se traduz na existência de realidades 

contrastantes mas fortemente articuladas entre si: a metrópole em si, ou seja, a grande região de Lisboa 

e as áreas de base económica rural, pontuadas por núcleos urbanos centrais” (CMTV; 2001, 3), das 

quais se destaca Torres Vedras. Neste contexto, Torres Vedras ocupa “uma posição de charneira entre a 

metrópole a as áreas iminentemente rurais destacando-se, também, da periferia metropolitana pela sua 

dimensão demográfica e dinâmica económica, bem como pela sua relativa autonomia em relação à 

Área Metropolitana Central” (CMTV, 2001, 3). As boas acessibilidades rodoviárias conferem ainda a 

Torres Vedras uma localização privilegiada 

face à AML, potenciando em simultâneo a 

sua centralidade estratégica no contexto da 

área de influência da capital. 

Torres Vedras é sede de município 

com o mesmo nome e confina com os 

municípios da Lourinhã a Norte, Cadaval a 

Nordeste, Alenquer a Este, Sobral de Monte 

Agraço a Sudeste e Mafra a Sul. O município 

de Torres Vedras é constituído por vinte 

freguesias (fig. 3): A-dos-Cunhados, 

Campelos, Carmões, Carvoeira, Dois Portos, 

Freiria, Maceira, Matacães, Maxial, Monte 

Redondo, Outeiro da Cabeça, Ponte do Rol, 

Ramalhal, Runa, São Pedro da Cadeira, 

Silveira, Turcifal, Ventosa, Santa Maria do Castelo e São Miguel, e São Pedro e Santiago, pertencendo 

as duas últimas à cidade, a qual ocupa uma posição central no município, promovendo o equilíbrio da 

rede urbana e sedes de freguesia. 

Torres Vedras apresenta uma estrutura de povoamento disperso, semelhante ao restante Oeste 

e, próprio de uma região de base agrícola, com a singularidade acrescida de que, em contraste com 

todas as outras zonas do litoral português, não são os núcleos costeiros os de maior importância, mas 

sim os interiores. Este aspecto denuncia, desde logo, “a dominância da matriz de ligação à terra e à 

agricultura que determinou a história desta Região, desde o início do seu povoamento” (AIRO; 2002, 

Fig. 3- Freguesias do Município de Torres Vedras 
Fonte dos dados: www.igeoe.pt 
Elaboração própria 
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3). Torres Vedras é um município predominantemente rural, e de vocação essencialmente agrícola, 

havendo apenas uma área considerada urbana, a cidade, sede de município, segundo os critérios da 

Agência Portuguesa do Ambiente. O território do município apresenta vários tipos de ocupação do solo 

(fig. 4): agrícola, florestal, complexos e áreas 

sociais, tendo estas duas últimas uma 

expressão muito reduzida. A ocupação 

primária é a que assume maior expressão no 

total da área do município, dado ser fortemente 

adjuvada pelas “condições edafo-climáticas 

muito favoráveis à fruticultura, horticultura e 

viticultura, que constituem o ex-libris da 

economia da Região” (AIRO; 2002, 3). 

De facto, e fazendo uma abrangência a 

outros municípios da região, a horticultura do 

Oeste representa em termos de importância 

“um terço de toda a produção hortícola 

nacional, sendo que o concelho de Torres 

Vedras, com Lourinhã e Peniche, ocupa o lugar 

de principal fornecedor do mercado de frescos 

da Região de Lisboa; do mesmo modo, a fruticultura, essencialmente com a produção e a 

comercialização da pêra rocha, ocupa um lugar destacado, tanto a nível nacional como na exportação” 

(Torres ao Centro; 2008, 38). Apesar de poucos efectivos na agricultura este é um dos sectores 

principais do município, assim como a indústria, que apesar de menos significativa, tem vindo a ganhar 

alguma expressão com a expansão de novas áreas e parques industriais. Já a maior concentração de 

actividades do sector terciário, antes residual e actualmente de grande importância, verifica-se 

sobretudo na cidade. O comércio tem sido a alternativa ocupacional da mão-de-obra libertada pelo 

sector agrícola e, “a vitalidade do sector comercial, embora sem grandes especificidades, tem permitido 

uma certa animação urbana e poder de atracção para todo o concelho” (CMTV; 2001, 4). A 

coexistência dos três sectores de actividade no município permite-lhe uma maior oportunidade de 

escolha nos sectores mais favoráveis a apostar, bem como a possibilidade de conjugar os três, 

combinando-os e articulando-os, promovendo a sua optimização. A plurifuncionalidade é uma grande 

vantagem que o município apresenta, dada a possibilidade de apostar em diferentes áreas, em 

detrimento de uma especialização num único sector. De facto, a aposta numa única área, tanto pode ser 

muito positiva e gerar grandes valias económicas, como muito negativa, quando se assiste ao declínio 

desse sector, por não haver opções alternativas ao mesmo. 

 

Fig. 4- Uso do solo no Município de Torres Vedras 
Fonte dos dados: www.apa.pt - Elaboração: própria 
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1.2. Torres Vedras, uma cidade em expansão e desafios associados 

Torres Vedras, com 16.461 habitantes insere-se, ao nível nacional, numa “estrutura policêntrica 

de pequenos e médios centros com dinamismos diferenciados” (Sá Marques; 2005, 68), constituindo-se 

um nó fundamental do ponto de vista residencial, do emprego, das actividades económicas, estruturante 

do território envolvente em que está inserido. Pela importância que tem vindo a adquirir aos vários 

níveis, Torres Vedras integra-se na rede multipolar de pequenas e médias cidades do país, “elementos 

cruciais na construção de uma estrutura de sustentação dos territórios em perda e na afirmação de um 

sistema urbano policêntrico” (Sá Marques; 2005, 69). 

Entre 1950 e 2001, a população residente nas 

pequenas e médias cidades, nas quais Torres Vedras 

está inserida, aumentou 75% devido à ocorrência de 

importantes e intensos processos de urbanização. Estas 

aglomerações reforçaram o seu peso populacional de 1 

milhão para 1,9 milhões, o que corresponde a uma 

variação de 13,7% para 19,2% da população do 

continente (Sá Marques; 2005, 61). Estas dinâmicas 

fizeram com que no Centro do país, onde a cidade de 

Torres Vedras se integra, a estrutura policêntrica dos 

aglomerados de dimensão intermédia se tenha 

consolidado. Ao longo deste período, e em resultado da 

atracção que Torres Vedras tem vindo a exercer no 

território envolvente, a cidade assistiu a um notável 

desenvolvimento. Em paralelo com um incremento de 

população, este repercutiu-se no aparecimento de novas 

áreas urbanas, na criação de novas centralidades, na 

instalação de novas actividades, equipamentos, serviços 

e funções, e na reformulação de toda a estrutura viária 

de acessibilidades à cidade. Estas modificações têm 

vindo a permitir Torres Vedras reafirmar a sua posição 

no sistema urbano regional, reforçando a sua importância 

na rede nacional de pequenas e médias cidades. 

Apesar desta evolução geral bastante positiva de Torres Vedras (fig. 5), esse desenvolvimento 

não foi uniforme, existindo grandes disparidades entre a área Norte e Sul da cidade. O rio Sizandro, o 

qual atravessa Torres Vedras no sentido Nascente/Poente, é a linha divisória que marca essa ruptura e, 

“embora a cidade tenha tido a sua origem junto ao rio, no morro do Castelo, o crescimento urbano fez-

se, sobretudo, para Sul” (CMTV; 2001, 8). De facto, o sector Sul da cidade sofreu de forma bem 

Fig. 5- Cidade de Torres Vedras 
Fonte: Google Earth 2009 
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notória, um maior crescimento e expansão residencial e de serviços face ao sector Norte, em parte 

decorrente das melhores condições geográficas existentes. Esse crescimento procedeu-se de forma 

mais organizada e planeada, o que resultou numa malha urbana coerente e com maior lógica de 

articulação, onde se misturam diferentes funções pontuadas por áreas âncora que correspondem a 

pequenas centralidades sustentadas.  

O sector Norte da cidade apesar de integrar muitos dos símbolos identitários dos torreenses e 

de ter registado algum crescimento, encontra-se ainda muito contido ao nível da dinâmica residencial 

por ser negativamente conotado pelos “bairros periféricos associados a estratos sociais com menor 

poder económico” (CMTV; 2001, 8), com lacunas ao nível da conservação do edificado, e deficitário 

no que respeita à existência e manutenção dos espaços públicos e da estrutura verde. Esta área da 

cidade apresenta ainda alguma expansão industrial, e nos últimos anos assistiu ao aparecimento de 

grandes superfícies comerciais, as quais apesar de conferirem uma estrutura fragmentada ao território, 

emergem como novas grandes centralidades do ponto de vista comercial e do emprego. Se por um lado 

o surgimento destas superfícies originou grandes fracturas paisagísticas ao nível da continuidade 

espacial, acentuando a marginalização desta área a par da barreira física natural do rio Sizandro, 

também dotou esta zona da cidade de novas acessibilidades e grandes eixos rodoviários, pela 

construção de novas vias que ligam o sector Norte entre si, e este com o sector Sul. Apesar dos cortes 

espaciais e fracturas paisagísticas 

provocados pelas estruturas destas artérias 

(fig. 6), a verdade é que se constituem os 

principais elos de ligação com o sector Sul 

da cidade, visto os acessos pedonais a este 

serem escassos e muitas vezes 

inexistentes, havendo fisicamente um corte 

espacial, sem continuidade, entre as duas 

partes da cidade. 

Apesar destas diferenças, houve 

uma evolução geral da cidade ao nível da 

sua expansão pelo território circundante, 

com o consequente reforço da sua importância e capacidade de atracção enquanto sede de município e 

pólo regional. Por outro lado, estas alterações, que correspondem a uma evolução natural do sistema 

urbano, colocam a cidade face a desafios cruciais de sustentação das suas estruturas. Neste sentido, 

torna-se imperioso que esta redefina o modelo de organização espacial e funcional da sua estrutura 

urbana, pensar o modo como se vai consolidar num sistema multipolar a par da descentralização de 

actividades, serviços e equipamentos, reforçando simultaneamente os existentes e, o modo de 

reorganizar os principais eixos estruturantes da cidade. 

Fig. 6- Eixo rodoviário estruturante no sector Norte da cidade. 
Fonte: Arquivo próprio 
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Estas modificações profundas nas estruturas da cidade tem repercussões paralelas a outros 

níveis, e conduzem também ao “esvaziamento funcional e demográfico de áreas centrais, se não se 

suportarem numa estratégia racional e coerente de distribuição das funções e equipamentos de escala 

geral pela rede urbana, procurando que cada um dos pólos assuma e afirme a sua especificidade 

urbanística, promovendo os aspectos onde dispõe de vantagens comparativas” (Torres ao Centro; 2008, 

28). Estes aspectos são cruciais para o centro histórico da cidade, num contexto em que se assiste a uma 

progressiva transferência de funções e equipamentos para outras áreas, sem que estes sejam 

substituídos (Torres ao Centro; 2008, 28), conduzindo a uma decadência do núcleo antigo ao nível 

físico e funcional, com graves consequências. Para um desenvolvimento sustentado das estruturas do 

centro histórico, num contexto de progressiva expansão da cidade, é determinante a sua integração e 

reforço do seu papel na cidade, tendo em conta a área onde se insere, pois “a dinâmica e integração 

urbanas de cada parte da cidade implica relações de reciprocidade que garantam fluxos humanos 

significativos, que optimizem recursos comuns, tais como vias estruturantes, equipamentos e funções 

centrais” (PPRCHTV; 2009, 163). Como tal, é importante ter em conta o contexto em que se insere 

este núcleo histórico aos mais variados níveis, pois “é também pelas características e vocação da 

envolvente que se devem definir complementaridades, ao nível residencial, do comércio e serviços, e 

atributos da estrutura edificada e do espaço público” (PPRCHTV; 2009, 163) entre outros aspectos. 

 

1.3. Orientações de desenvolvimento e ordenamento para Torres Vedras 

Existe um conjunto de políticas, instrumentos, programas, planos e documentos de diversas 

naturezas, abrangendo o território português, que emanam directrizes de planeamento e ordenamento 

para orientar a gestão e intervenção no mesmo. Embora estas orientações tenham influência a 

diferentes níveis e abranjam escalas muito diferentes entre si, estabelecem princípios que incidem em 

última analise, em sectores da cidade de Torres Vedras, dos quais se destaca o centro histórico, 

salientando a importância de uma abordagem integrada e multiescalar. Neste ponto é feita uma síntese, 

numa perspectiva de contextualização-diagnóstico, das principais opções, orientações, estratégias e 

objectivos, estabelecidos por alguns dos documentos considerados mais relevantes, que abrangem o 

município e a cidade de Torres Vedras.  

 

1.3.1. Orientações para o município 

1.3.1.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT 

As opções de desenvolvimento para o Oeste e Vale do Tejo, definidas pelo PNPOT assentam: 

na melhoria da mobilidade ao nível do sistema urbano sub-regional, preservação da agricultura e 

explorações agrícolas, definição de um modelo sustentável de desenvolvimento turístico, minimizar o 

impacto ambiental das actividades económicas, valorizar as paisagens, enquadramentos cénicos e o 

património histórico, cultural (material e imaterial) e natural. 
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1.3.1.2. Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2015 - ENDS 

A ENDS 2015 está organizada em torno de sete objectivos, sendo aqui destacados os aspectos 

dos mesmos que mais directamente podem ser promovidos, desenvolvidos e concretizados em Torres 

Vedras: qualificação dos recursos humanos; valorização do património numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentável; promoção de maior equidade e igualdade de oportunidades; valorização 

do território; reforço da cooperação internacional através da capitalização das mais valias e 

especificidades locais e regionais; promover uma administração pública mais eficiente, modernizada, 

mais reguladora e fiscalizadora.  

 

1.3.1.3. Programa Operacional da Região Centro - POR Centro 

O POR Centro desdobra-se em cinco Eixos Prioritários fundamentais, sendo aqui destacados os 

aspectos mais importantes de cada um, ao nível das áreas a intervir, no contexto de Torres Vedras: 

reforçar a competitividade, inovação e conhecimento; desenvolver as cidades e os sistemas urbanos; 

valorizar os recursos específicos do território; garantir a protecção e gestão dos recursos ambientais; 

melhorar a governação e promover a capacitação institucional. 

 

1.3.1.4. Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo- PROT OVT  

 O PROT define quatro eixos estratégicos de intervenção para o Oeste e Vale do Tejo, e que têm 

pertinência para Torres Vedras: Ganhar a Aposta da Inovação, Competitividade e Internacionalização; 

Potenciar as Vocações Territoriais num Quadro de Sustentabilidade Ambiental; Concretizar a Visão 

Policêntrica e Valorizar a Qualidade de Vida Urbana; e Descobrir as novas ruralidades. 

 

1.3.1.5. Plano Director Municipal 2006 - PDM  

Os objectivos de desenvolvimento para Torres Vedras, definidos pelo PDM e baseados no 

modelo de desenvolvimento (fig. 7): Progresso social e económico, Utilização racional dos recursos e 

potencialidades locais, Reabilitação 

e salvaguarda do ambiente, e 

Preservação do sentimento de 

comunidade, passam pela 

prossecução de cinco eixos 

estratégicos: valorizar as 

potencialidades endógenas e 

aproveitar a favor de Torres Vedras 

o reforço das complementaridades 

funcionais com a ÁML; afirmar 

Fig. 7- Modelo de desenvolvimento para Torres Vedras, proposto no PDM. 
Fonte: PDM de Torres Vedras, 2006 
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Torres Vedras como centro urbano de nível regional; requalificar as estruturas urbanas e integrar 

funcionalmente os aglomerados de nível superior; preservar o ambiente e salvaguardar o Património 

Histórico e Cultural; equipar o território municipal com as infra-estruturas e equipamentos essenciais. 

 

 1.3.2. Orientações para a cidade 

1.3.2.1. Plano Estratégico da Cidade - PEC 

O principal objectivo do PEC, elaborado no âmbito do PROSIURB, consiste em facilitar a 

implementação de medidas e instrumentos que permitam os centros urbanos médios aumentarem os 

seus níveis de centralidade e os seus potenciais de desenvolvimento, desencorajando o histórico 

processo migratório para os grandes centros. O PEC define uma estratégia de desenvolvimento assente 

em três vectores principais: o aumento dos níveis de centralidade; a melhoria da qualidade de vida das 

populações; e a criação de bases de desenvolvimento, que tornem a cidade um pólo de desconcentração 

metropolitana e uma base de reequilíbrio da rede urbana nacional.  

 

1.3.2.2. Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das cidades – Polis 

“O principal objectivo do objectivo do Programa Polis consiste em melhorar a qualidade de 

vida nas cidades, através de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental, melhorando a 

atractividade e competitividade de pólos urbanos que têm um papel relevante no sistema urbano 

nacional” (CMTV; 2001, 10). Relativamente a Torres Vedras, a intervenção do Polis tem como 

estratégia a recuperação do espaço público enquanto elemento nuclear da vida urbana, privilegiando a 

vertente de valorização ambiental no centro da cidade, através de: reforçar a identidade e o sentimento 

de pertença dos torrienses, intervindo em alguns elementos/espaços simbólicos; revitalizar a estrutura 

verde da cidade; procurar a criação de uma centralidade a Norte que reforce a coesão espacial, 

funcional e social da cidade; e requalificar o espaço público urbano, reordenando os sistemas de 

circulação e privilegiando os circuitos pedonais e os espaços de convivência. 

  

1.3.2.3. Plano Pormenor do Choupal e Áreas Envolventes - PPCAE 

O PPCAE tem como objectivo enquadrar as intervenções previstas no Polis, constituindo-se 

como elemento estruturador e dinamizador do sector Norte da cidade, actualmente deprimido, podendo 

potenciar a sua requalificação. O PPCAE tem como objectivos: criar uma nova centralidade a partir da 

valorização dos elementos naturais presentes e introdução de novos equipamentos; estruturar 

urbanística e ambientalmente toda a área; promover a fixação de população; amenizar os espaços de 

circulação transformando as vias rodoviárias em espaços claramente urbanos, reconhecendo a 

importância desta zona como um dos principais acessos à cidade. 
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2. O centro histórico da cidade de Torres Vedras 

 

2.1. Um núcleo antigo numa cidade moderna 

O centro histórico da cidade de Torres Vedras abrange cerca de 18,9 hectares, e é 

administrativamente dividido por duas freguesias: Santa Maria e São Miguel, e São Pedro e Santiago, 

precisamente as mesmas por que também a cidade é constituída. Segundo a definição do Plano 

Pormenor de Reabilitação do Centro Histórico (PPRCHTV), a qual foi aqui adoptada, o centro 

histórico é delimitado pelas seguintes artérias: Largo de São Miguel, Rua de São Gonçalo de Lagos, 

Rua Raimundo Porta, Rua Luís Augusto 

Albino, Rua Campo da Várzea, Rua Maria 

Barreto Bastos, Rua Paiva de Andrade, 

Praça da República, Avenida 5 de Outubro, 

Rua 1º de Dezembro, Rua Cândido dos 

Reis, Rua Dias Neiva, Largo dos Polomes, 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, Largo 

do Alfazema, Rua da Sociedade 

Columbófila, como se observa na fig. 8. 

Os grandes traços que caracterizam 

os centros históricos das cidades em geral, 

também se assistem no centro histórico de 

Torres Vedras, o qual tem vindo a sofrer 

transformações ao nível social, económico, 

físico e ambiental, levando à perda da sua 

importância e periferização no contexto da 

cidade em crescente expansão, com a 

consequente degradação das suas 

estruturas. Tendo em conta o conjunto de problemas existentes neste núcleo e a importância simbólica 

e patrimonial que representa, este vê-se perante a necessidade de ser revitalizado com vista ao seu 

reposicionamento no seio da cidade, crescentemente multipolar. Neste sentido, o centro histórico já foi 

alvo de algumas intervenções com vista a inverter a sua tendência de declínio, no entanto, estas 

situaram-se muito ao nível da requalificação das infra-estruturas básicas da rede de água, esgotos e 

separação de resíduos pluviais e domésticos. Destas intervenções, todas realizadas pela CMTV, no 

âmbito de Plano Pormenor, decorreram por consequência, a requalificação de alguns espaços públicos. 

Apesar destas intervenções incidirem sobre aspectos muito relevantes para a melhoria dos níveis 

básicos de higiene e conforto, assumem no entanto um carácter muito pontual e isolado. Tendo em 

conta a constante evolução deste núcleo e as transformações que tem vindo a ser alvo, mais 

Fig. 8- Delimitação da área do centro histórico de Torres Vedras 
Fonte: PPRCHTV; 2008, 24 



III Parte – Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres Vedras                                                       Capítulo I – Caracterização e Diagnóstico do Centro Histórico de Torres Vedras 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 70 

recentemente têm vindo a ser desenvolvidos projectos e implementados planos mais integrados, com o 

objectivo de minimizar e mitigar os seus aspectos negativos, valorizando as suas potencialidades. 

Em 2000, o centro histórico de Torres Vedras foi declarado ACRRU pelo ministério do 

Ambiente e Ordenamento do Território. Com esta classificação, a CMTV passou a poder recorrer 

financeiramente ao REHABITA, para além de conferir ao município o direito de preferência na 

alienação de imóveis situados naquela área, nos termos dos artigos 27º e 28º da Lei dos Solos. 

 

2.2. Orientações de desenvolvimento e ordenamento para o centro histórico  

O centro histórico está abrangido por instrumentos, programas e planos de nível hierárquico 

superior, que emanam directrizes muito generalistas e abrangentes. Existem, no entanto, outros 

documentos que concretizam mais pormenorizadamente essas orientações, dando-lhes maior 

efectividade. Neste ponto é feita uma contextualização-diagnóstico deste núcleo, ao nível das opções 

integradas em sete documentos, que pretende enquadrar as estratégias definidas numa perspectiva de 

compreender os objectivos, a doutrina e os princípios que orientam a intervenção no mesmo. 

 

2.2.1. Plano Director Municipal - PDM 

No PDM o centro histórico é tratado como uma subunidade operativa de planeamento e gestão, 

correspondente à área do PPRCHTV, sendo todas as acções para este núcleo definidas por este plano. 

O PDM divide a área do centro histórico em duas categorias: área urbana e área de verde ecológico 

urbano, e pretende repensar a articulação física e funcional entre este núcleo e a sua envolvente. 

 

2.2.2. Plano Estratégico da Cidade - PEC 

O PEC clarificou o papel do centro histórico no contexto da cidade, reforçando a sua 

importância enquanto pólo estruturante e dinamizador do sistema urbano. Neste sentido, existem quatro 

objectivos do PEC, integrados no eixo Suporte Espacial / Estruturação Urbana, que abrangem este 

núcleo, dando-lhe particular destaque: Conter a dispersão urbana procurando o crescimento prioritário 

a partir dos eixos de expansão do centro histórico; Revitalizar o centro histórico, recuperando e 

reutilizando o património e qualificando os espaços de vivência pedonal; Dotar a cidade de uma rede 

de parqueamento automóvel dimensionada para a população residente e visitante e que assegure a 

capacidade adicional para reduzir o acesso automóvel ao centro histórico; e Dotar a cidade de uma rede 

de infra-estruturas e tratamento de efluentes que garanta os níveis de serviço e protecção ambiental 

necessários ao crescimento qualificado das periferias e revitalização do centro histórico.  

 

2.2.3. Programa de Acção Torres ao Centro 

O Programa de Acção Torres ao Centro resulta da candidatura de Torres Vedras ao POLIS 

XXI- Parcerias para a Regeneração Urbana, inserido no eixo 2- Desenvolvimento das cidades e dos 
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sistemas Urbanos, do POR Centro. Este programa incide sobre o centro histórico (fig. 9), e pretende 

transformá-lo “num espaço urbano de referência, altamente qualificado do ponto de vista urbanístico e 

ambiental e atractivo do ponto de vista social e económico” (Torres ao Centro; 2008, 2). Os objectivos 

desta intervenção são: promover a 

regeneração urbana do centro 

histórico de Torres Vedras e 

induzir novas formas de 

governação urbana baseadas no 

estabelecimento de consensos e 

parcerias. 

 

2.2.4. Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das cidades – Polis 

A estratégia principal do Polis baseia-se na recuperação do espaço público enquanto elemento 

nuclear da vida urbana, e “em termos espaciais a área que emerge como estratégica para a 

reestruturação do tecido urbano de Torres Vedras e promotora de uma nova imagem da cidade” 

(CMTV; 2001, 13) no âmbito deste programa, situa-se essencialmente no sector Norte, tendo espaços 

adjacentes e comuns ao centro histórico, sendo algumas acções coincidentes com este núcleo. No Polis 

o centro histórico é definido como “espaço urbano consolidado a requalificar urbanística e 

arquitectonicamente” (CMTV; 2001, 41), para o qual estão previstas acções de renovação do espaço 

público, reorganização da circulação viária, do estacionamento, e integração de elementos dissonantes. 

 

2.2.5. Plano Pormenor de Reabilitação do Centro Histórico de Torres Vedras - PPRCHTV 

Os objectivos estratégicos definidos pelo PPRCHTV visam conseguir uma intervenção 

integrada, que incida de forma operativa num conjunto de desafios que se colocam ao centro histórico, 

e são: Promover a reabilitação urbanística e ambiental do centro histórico; Reabilitar a estrutura 

socioeconómica do centro histórico; Promover a recuperação do papel simbólico e estruturante do 

centro histórico no contexto do sistema urbano da cidade; e Reformular a estrutura viária.  

 

2.2.6. Plano Pormenor do Choupal e Áreas Envolventes - PPCAE 

O PPCAE implementa as intervenções do Polis, e é importante por integrar espaços comuns ao 

centro histórico, devendo haver concertação de estratégias aos vários níveis para revitalizar a ligação 

entre este, a área abrangida pelo PPCAE e a restante cidade. Como tal, deve ser mantida uma estreita 

Fig. 9- Limite da área de intervenção do 
Programa de Acção Torres ao Centro é 
coincidente com grande parte da área do 
centro histórico 
Fonte: Torres ao Centro; 2008, 10 
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ligação entre o PPCAE e o PPRCHTV pela necessidade de concertar estratégias de actuação sobre os 

espaços comuns e repensar de uma forma mais abrangente, o sistema viário, a estrutura verde, os 

equipamentos e as redes de infra-estruturas. 

 

2.2.7. Plano de Pormenor de Expansão Sul/ Poente/ Várzea/ Barro 

Este PP abrange uma vasta área territorial, no entanto, a sua importância para o centro histórico 

incide sobres três aspectos principais: na oferta de um conjunto vasto de equipamentos; na oferta de 

estacionamento; e na configuração volumétrica e funcional das frentes urbanas de contacto.  

 

2.3. Caracterização e diagnóstico do centro histórico 

A dimensão do centro histórico de Torres Vedras pode facilmente induzir de que se trata de 

uma área homogénea, no entanto, isso apenas se verifica em alguns aspectos, dado que este núcleo se 

apresenta bastante diversificado e heterogéneo aos mais variados níveis. Contudo, dado ser impossível 

abranger todas as particularidades que o caracterizam, importa então compreender a matriz geral e os 

grandes traços dominantes neste núcleo, já que estas se reflectem nele a diferentes escalas. 

Com as mudanças que Torres Vedras tem vindo a assistir, o centro histórico tem-se visto cada 

vez mais marginalizado no contexto da cidade, apresentando problemas sérios de sustentação e 

desenvolvimento das suas estruturas físicas e sociais, carecendo urgentemente de uma requalificação 

urbanística, socioeconómica e ambiental. Face a este enquadramento, o centro histórico vê-se perante a 

necessidade de redefinir o seu papel no contexto de uma cidade em constante evolução, tendo em conta 

a importância e valor simbólico, cultural, arquitectónico e identitário deste núcleo. Importa assim 

perceber, especificamente, os seus problemas e os desafios a que tem de fazer face, detalhadamente. 

A caracterização e diagnóstico do centro histórico estrutura-se em duas partes: a primeira, de 

cariz essencialmente demográfico e socioeconómico e a segunda, recai fundamentalmente na vertente 

urbanística e ambiental. A primeira pretende enquadrar o centro histórico ao nível da população e suas 

características gerais, dada a pertinência deste elemento para este núcleo. A segunda parte visa 

caracterizar o centro histórico ao nível das suas componentes urbanísticas, mais físicas e estruturais. 

A análise do centro histórico, tanto a demográfica e socioeconómica como a urbanística e 

ambiental, foi elaborada com base em alguns dados do PPRCHTV, os quais por sua vez, se basearam 

nos dados oficiais do INE referentes ao XIV Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento 

Geral da Habitação (Censos 2001). Apesar da informação cedida pelos Censos 2001, para uma 

caracterização mais aprofundada do centro histórico, no âmbito do PPRCHTV foram também 

realizados inquéritos aos habitantes e comerciantes deste núcleo. Os inquéritos realizados foram de 

administração indirecta, tendo sido aplicados a 205 habitantes (22% da população total), e a 89 

comerciantes (30% do total dos comerciantes). Alguns dos resultados destes inquéritos, patentes no 

PPRCHTV, foram utilizados na elaboração do diagnóstico do centro histórico, tanto demográfico e 



III Parte – Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres Vedras                                                       Capítulo I – Caracterização e Diagnóstico do Centro Histórico de Torres Vedras 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 73 

socioeconómico como o urbanístico e ambiental, de uma forma dispersa e não exaustiva, sendo apenas 

referidos pontualmente para fundamentar alguma caracterização mais teórica e descritiva. 

 

2.3.1 Caracterização demográfica e socioeconómica 

A caracterização demográfica e socioeconómica do centro histórico tem como objectivo um 

enquadramento geral deste núcleo em termos da sua estrutura populacional, pois apenas assim é 

possível compreender a existência de determinadas dinâmicas, perceber a ocorrência do conjunto de 

fenómenos que afectam esta área e tentar perspectivar modo de inverter as tendências menos positivas. 

 

2.3.1.1. Análise demográfica 

O centro histórico de Torres Vedras tem um total de 1183 habitantes, e a sua população 

apresenta-se bastante envelhecida, tendo cerca de 25% mais de 65 anos (tabela 2). Este aspecto deve-se 

ao natural envelhecimento da população residente neste núcleo e à população mais jovem, que aqui se 

poderia fixar, se deslocar para novas áreas da cidade, que se afiguram mais aprazíveis, atractivas e com 

uma melhor resposta às novas procuras e actuais necessidades de espaço.  

 
Contudo, ainda existe uma percentagem considerável de população adulta no centro histórico, 

representando a faixa etária dos 14 aos 64 anos mais de metade da população total, cerca de 64%, face 

aos diminutos 11,7% de crianças (tabela 2).  

 

2.3.1.2. Análise socioeconómica 

Quanto ao estado civil, a população residente é na sua maioria casada ou viúva, e aufere no 

geral de baixos rendimentos. É essencialmente uma população de fracos recursos e de um baixo nível 

socioeconómico, aspectos que se vêm reflectidos, por exemplo, no facto de metade dos residentes não 

possuir viatura própria. Relativamente às qualificações, a população deste núcleo tem um nível de 

instrução inferior à média da cidade, dado que metade não sabe ler nem escrever ou tem apenas a 

escolaridade mínima (primeiro ciclo do ensino básico), valor que, no caso da cidade, é inferior a 38%. 

A taxa de actividade do centro histórico é inferior à da cidade, dado haver menos população 

activa ou sem actividade económica, o que reflecte um maior peso da população dependente 

(reformados, deficientes e jovens) em relação à restante. Também a taxa de desemprego (tabela 3) é 

mais elevada no centro histórico (9,2%) face à cidade (6,4%), o que decorre da maior debilidade 

económica da população residente. Da população residente no centro histórico, 51% é reformada, 30% 

Tabela 2- População 
residente na cidade e no 
centro histórico 
Fonte: PPRCHTV 
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exerce uma profissão, e a restante é desempregada ou está à procura do primeiro emprego. Dos 30% 

que trabalham, o local de emprego principal é na cidade, sendo que 22,5% trabalha no sector terciário. 

 

 

2.3.1.3. Análise sociográfica 

No centro histórico, a média de indivíduos a habitar por grupo doméstico é de duas pessoas, 

havendo no entanto muitas pessoas que vivem sós. Este aspecto, conjugado com o facto de a população 

ser maioritariamente envelhecida e dispor de escassos recursos económicos, propicia bastante o seu 

isolamento. De facto, a população deste núcleo passa muito tempo em casa, devido à idade avançada, 

por se encontrar reformada não havendo uma obrigação de sair, e pelos poucos interesses e motivações 

que têm para sair, frequentar outros espaços e desenvolver actividades lúdicas, tendo apenas 

actividades muito restritas e reduzidas, que se integram essencialmente nas suas rotinas quotidianas 

habituais, como por exemplo, ir ao mercado.  

A população do centro histórico considera-o pouco atractivo em termos culturais, sociais, e no 

que respeita à existência de espaços lúdicos de ócio e lazer, porque se por exemplo existissem mais 

áreas verdes, estas poderiam ser uma forma de colmatar as situações de isolamento, pois ir-se-iam 

constituir como locais atractivos de convívio e lazer. Esta falta de equipamentos e de atractividade 

justifica, em parte, o envelhecimento da população, pela progressiva perda de residentes, e pelos jovens 

que ali se poderiam fixar mas que não o fazem pela falta de condições. Os residentes consideram 

também uma prioridade para o centro histórico, a existência de mais ruas pedonais, lugares de 

estacionamento, serviços de saúde e relações e vizinhança. No que respeita aos equipamentos e 

serviços, alguns já existem no centro histórico, e outros embora se localizem fora deste, estão em áreas 

de fácil acesso ao mesmo, não justificando a sua abertura neste núcleo. 

 

2.3.1.4. Vivências e redes relacionais da população  

No que respeita às vivências da população do centro histórico e às suas redes relacionais 

relativas ao local de habitação, verifica-se uma grande facilidade de estabelecer relações sociais e 

fomentar a sociabilidade e o sentimento de vizinhança entre as pessoas. É relativamente fácil fazer com 

que as pessoas do centro histórico se conheçam, tanto pela dimensão reduzida do mesmo, como pelas 

suas características identitárias próprias e muito específicas, conferindo-lhe todo um conjunto de 

condições que fomentam uma grande ligação entre as pessoas. As redes relacionais da população 

baseiam-se essencialmente nas relações de vizinhança, as quais se constituem como um instrumento 

muito importante que permite fomentar e reforçar as suas vivências. Um dos aspectos que mais 

Tabela 3- População residente activa  
na cidade e no centro histórico 
Fonte: PPRCHTV 
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contribui para esta forte ligação, é o facto de a população residir há muito tempo na mesma área, o que 

leva a um elevado grau de conhecimento e confiança, fazendo com que as relações existentes sejam 

muito estreitas e bem vincadas, originando uma grande solidariedade. Esta forte coesão entre os 

indivíduos, conseguida pela longa permanência das pessoas no mesmo local, leva a uma interacção 

social com relativa intimidade, pois a população ao se conhecer, mantém entre si relações sociais muito 

próximas. O tempo é o factor principal que possibilita essa forte interacção social, permitindo 

desenvolver e aprofundar estreitos laços afectivos. A manutenção destas relações fortes e já 

consolidadas pelo tempo, entre os residentes, deriva da proximidade geográfica e afectiva existente, 

mas também da convivência habitual que as pessoas tem com os vizinhos, fomentando um elevado 

grau de cooperação entre a população. 

A representação social que os habitantes do centro histórico têm deste núcleo é bastante 

positiva, sendo destacadas qualidades como o sossego, tranquilidade, sentimento de segurança, as 

relações de afectividade existentes entre residentes, e a própria centralidade da área em relação à 

restante cidade. No que respeita aos aspectos menos positivos do centro histórico referidos pelos 

residentes, estes prendem-se essencialmente com as casas degradadas, o pavimento deformado, a falta 

de estacionamento, o barulho nocturno dos bares, o mau cheiro do Sizandro, sendo estes os principais 

elementos dissonantes apontados como factores de degradação. Os elementos patrimoniais existentes 

no centro histórico, a morfologia própria deste núcleo, o sentimento de vizinhança, o enraizamento e a 

relação de pertença dos residentes, e as estreitas e fortes relações afectivas entre a população, são os 

principais aspectos que conferem identidade a esta área, destacando-a da restante cidade, tornando-a 

num espaço único. Por se tratar de um núcleo que identifica Torres Vedras do ponto de vista histórico, 

cultural, arquitectónico, urbanístico, social e simbólico, é crucial preservar a sua identidade, afirmando-

o como um espaço de excelência no seio da cidade. Só assim é possível manter a actual população e 

captar novos residentes e, como tal, qualquer intervenção deve ter sempre em conta ambos, dotando 

esta área de condições e estruturas capazes de satisfazer as necessidades dos que lá vivem, dos futuros 

residentes, visitantes e turistas. 

 

2.3.2. Diagnóstico urbanístico e ambiental 

O diagnóstico urbanístico e ambiental do centro histórico foi estruturado em seis componentes 

urbanísticas previamente definidas, e consideradas como as mais adequadas para a abordagem mais 

física e estrutural que se pretende: Habitação; Edificado; Património; Espaço Público e Ambiente 

Urbano; Comércio, Serviços e Equipamentos; e Infra-estruturas e Mobilidade.  

Do ponto de vista hipsométrico, o centro histórico apresenta um declive suave na maior parte 

da sua área, com excepção da zona imediata circundante ao Castelo, que detém uma topografia mais 

acidentada. Este declive mais acentuado apresenta constrangimentos ao acesso a veículos e às 

deslocações da população, nomeadamente a mais idosa e de mobilidade reduzida, não propiciando 
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também a fixação de novos residentes. A 

grande vantagem da topografia acidentada 

desta área é o facto de proporcionar eixos 

visuais e perspectivas bastante favoráveis 

ao enriquecimento da paisagem cultural da 

cidade (fig. 10). 

O centro histórico apresenta uma 

malha urbana irregular, principalmente nas 

áreas mais antigas e próximas ao Castelo, 

sendo o traçado nessas zonas marcado por 

edifícios baixos, ruas estreitas e sinuosas, 

com grande proximidade entre os edifícios 

dos dois lados da rua, elementos que no seu conjunto produzem uma paisagem urbana muito rica.  

O centro histórico tem 4999 edifícios, os quais estão distribuídos por 45 quarteirões de 

diferentes dimensões, constituindo uma área bastante heterogénea ao nível do tamanho dos vários 

grupos de edifícios. Da área total do centro histórico, 27% constitui-se como espaço de domínio 

público, e 73% como espaço privado. Este último divide-se em edifícios (39,5%), anexos (5,8%) e 

logradouros (27,7%), e tem no seu conjunto uma densidade elevada. 

As principais funções existentes no centro histórico são a habitação, o comércio e os serviços. 

A sua distribuição não é uniforme, mas sim gradativa, pois a uma diminuição da habitação corresponde 

um aumento do comércio e dos serviços de maior centralidade. Nesta distribuição, está bem patente a 

perda de protagonismo do centro, pelo deslocamento de funções residenciais, económicas e 

administrativas para áreas periféricas ao mesmo. 

 

2.3.2.1. Habitação 

Ao nível da habitação, existe uma grande disparidade entre a zona mais alta do centro histórico, 

quase estritamente habitacional, e a zona mais baixa, que assiste a uma forte presença de comércio, 

com áreas de densidade habitacional muito reduzida, ocupadas apenas nos pisos térreos por funções 

terciárias. Relativamente aos residentes, no geral, existe uma longa permanência dos indivíduos na 

mesma habitação, pelo vínculo legal/jurídico existente, mas também devido às baixas rendas 

praticadas. Ao nível do regime de propriedade, 57% das habitações pertencem ao mercado de 

arrendamento e apenas 41% a proprietários. O número médio de anos de permanência na mesma 

habitação é de 25 anos, no entanto, 30% das pessoas que reside no centro histórico, vive lá há menos de 

10 anos, o que demonstra alguma atracção por este núcleo da cidade.  

Existe uma média de duas pessoas por habitação e 26% vivem sós, havendo assim uma 

densidade habitacional por alojamento menor no centro histórico do que na cidade, com um 

Fig. 10- A topografia acidentada do centro histórico proporciona 
uma paisagem com eixos visuais favoráveis 
Fonte: Arquivo próprio 
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consequente subaproveitamento dos alojamentos existentes. As habitações tem uma média de três 

assoalhadas, no entanto, as dimensões são muito reduzidas e inadequadas às actuais exigências de 

espaço da população e aos modernos padrões da sociedade. Essas dimensões reduzidas originam 

situações de habitações com instalações sanitárias incompletas ou inexistentes. Existem mesmo 

habitações cujo interior se encontra num estado de conservação muito precário, havendo situações em 

que estas estão devolutas, em ruína, e mesmo em risco de derrocada, necessitando de uma intervenção 

urgente. Apesar destas condições, as principais razões que levam a que a população não efectue obras, 

prendem-se com a idade avançada dos residentes e com os elevados custos que isso acarreta, tornando-

se assim urgente e prioritária uma intervenção nas habitações, tanto por uma questão de segurança e 

higiene para os actuais residentes, como para a captação de novos.  

O tamanho reduzido dos compartimentos das habitações, a falta de condições de 

habitabilidade, a dificuldade de acesso à habitação e a falta de atractividade do centro histórico, são as 

principais razões que levam a que, metade da população que reside neste núcleo gostasse de mudar de 

casa. No entanto, isso não significa que seja para fora deste núcleo, pois 56% da população, se mudasse 

de casa ficava na mesma no centro histórico, o que mostra o forte enraizamento e o vincado sentimento 

de pertença ao mesmo. De facto, 67% da população não quer sair do centro histórico, pela afectividade 

que nutre por este núcleo, pelo sentimento de pertença ao lugar e à habitação, havendo uma forte 

resistência à mudança, por razões financeiras mas também pela idade avançada, enraizamento ao lugar 

e o próprio gosto por viver no centro histórico, afectos fundamentais a preservar. 

 

2.3.2.2. Edificado 

A estrutura edificada do centro histórico apresenta uma grande diversidade temporal, 

predominando as construções entre os finais do século XIX e os princípios do século XX, sendo no 

geral edifícios bastante antigos, com estruturas 

envelhecidas, mas com grande valor histórico-

arquitectónico, fundamental a preservar. Por se tratar 

de um parque edificado no geral envelhecido, os 

edifícios são antigos, pouco adaptáveis e flexíveis às 

novas procuras, às actuais exigências de espaço e aos 

modernos padrões de consumo da população, 

existindo muitos edifícios degradados, devolutos, 

quarteirões abandonados, e em elevado estado de 

degradação (fig. 11).  

O estado de conservação dos edifícios é 

bastante variável, havendo no entanto uma grande 

distinção entre as fachadas e coberturas que se 

Fig. 11- Edificado com as estruturas físicas em 
avançado estado de degradação 
Fonte: Arquivo próprio 



III Parte – Plano Estratégico do Centro Histórico de Torres Vedras                                                       Capítulo I – Caracterização e Diagnóstico do Centro Histórico de Torres Vedras 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 78 

encontram num estado aceitável, e o interior que é no geral muito mau. Todas estas condições 

constituem a uma séria ameaça à conservação da componente histórico-urbanística do edificado deste 

núcleo, comprometendo a sua função arquitectónica, simbólica e a paisagem cultural característica 

desta área antiga. É também importante repensar a paisagem produzida pela fachada dos edifícios, a 

sua conservação e relação com a envolvente imediata, no sentido de harmonizar o todo urbano e 

conferir maior lógica de conjunto, dado este aspecto estar muito descurado. 

Ao nível da volumetria, existem edifícios de 1 a 5 pisos, predominando os de 2 pisos, tendo 

apenas o núcleo central em média 3 pisos. O facto de os edifícios não serem muito altos é um aspecto 

bastante positivo para a diminuição do isolamento das pessoas, pois quanto mais altos forem, maior é a 

impessoalidade das relações entre elas. Isto porque, no caso dos edifícios altos, a partir do terceiro piso 

começa a verificar-se alguma dificuldade em comunicar verbalmente com as pessoas que estão nos 

espaços públicos mais próximos, e a partir do sexto piso atinge-se um segundo patamar de isolamento, 

sendo a partir desse nível que se perde a capacidade de identificar visualmente as pessoas que se 

encontram no solo (Alves; 2003, 30). Para além disso, uma das mais graves formas de isolamento, 

produzidas pela altura dos edifícios, está vinculada à dependência do elevador (e seus custos 

energéticos e do equipamento) para aceder aos espaços públicos e, portanto, à relação social directa 

com outras pessoas que não sejam do núcleo 

familiar. Os edifícios altos não podem 

também desfrutar da protecção oferecida pela 

copa das árvores contra algumas radiações 

solares, intensidade da luz e do vento, para 

além dos inconvenientes dos edifícios que 

não se podem minimizar nos incêndios e 

situações de emergência (Alves; 2003, 30). 

Como tal, é muito positivo os edifícios do 

centro histórico de Torres Vedras serem na 

sua maioria baixos e com menos de seis pisos 

(fig. 12). Relativamente às funções existentes 

nos pisos térreos dos edifícios, estas variam bastante consoante as áreas do centro histórico, não 

havendo uma tipologia nem um zonamento funcional das mesmas.  

 

2.3.2.3. Património 

Na cidade de Torres Vedras existem vários edifícios classificados Património Municipal e/ou 

Nacional, no entanto, apenas alguns se situam no centro histórico: o Castelo, as Igrejas de Santa Maria, 

Santiago, São Pedro, e Misericórdia, o Chafariz dos Canos, e os quatro Passos Processionais; e 

Fig. 12- Os edifícios do centro histórico em geral não são muito 
altos, tendo uma média de 3 pisos. 
Fonte: Arquivo próprio 
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encontram-se de uma forma dispersa por este núcleo, não havendo uma concentração densa dos 

mesmos em nenhuma área específica. 

O conjunto destes elementos 

patrimoniais é fundamental na definição da 

identidade do centro histórico, funcionando 

como grande motor na promoção da auto-

estima da comunidade local, dada a 

identificação simbólica que lhe é associada. 

Apesar dessa importância, o 

património monumental edificado e com 

interesse histórico-arquitectónico e urbanístico 

encontra-se num deficiente estado de 

conservação, existindo mesmo situações em que este sofreu alterações significativas ao nível da 

degradação das suas estruturas físicas, por falta de manutenção e lacunas na sua preservação, o que 

compromete a sua função identitária. Como tal, é necessária uma intervenção urgente na recuperação 

física das suas estruturas, travando a sua degradação, e evitando que esta avance para níveis superiores, 

posteriormente irreversíveis. 

Para além desta desqualificação física, alguns elementos patrimoniais edificados ainda carecem 

de destaque e integração no tecido urbano, uns por terem pouca visibilidade e saliência na paisagem 

sendo imperceptíveis à passagem (ex. os Passos Processionais), outros por estarem orientados “de 

costas” para o centro gravitacional e de actividade da cidade (ex. o Chafariz dos Canos, fig. 14), e 

outros pelas condições topográficas pouco favoráveis, que é o caso do Castelo e Igreja de Santa Maria 

(fig. 13), que se localizam numa colina cujas vertentes nascente, Norte e poente tem um declive 

acentuado, sendo pouco acessíveis. 

Também os espaços envolventes aos elementos patrimoniais se encontram desqualificados, 

com poucos arranjos paisagísticos, mobiliário 

urbano de apoio escasso, pouco integrado na 

paisagem e mal articulado com os monumentos e 

com o seu entorno, não existindo atractivos 

culturais e dos serviços que a estes poderiam estar 

associados. 

Esta falta de dinamização física e 

funcional dos elementos patrimoniais edificados 

e da sua envolvente leva a que estes sejam pouco 

utilizados e frequentados, servindo o seu entorno 

Fig. 13- Castelo e Igreja de Santa Maria. 
Fonte: Arquivo próprio 

Fig. 14- Chafariz dos Canos 
Fonte: Arquivo próprio 
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muitas vezes apenas como local de passagem, aspectos que no seu conjunto contribuem para o 

abandono e consequente degradação destes monumentos e espaços adjacentes. 

O grande desafio dos elementos patrimoniais e dos espaços envolventes aos mesmos é 

tornarem-se: atractivos física e funcionalmente para fruição, centralidades simbólicas e patrimoniais 

das várias áreas do centro histórico em que cada um está inserido, e pontos focais das mesmas onde 

confluem os eixos visuais, as perspectivas e os atractivos paisagísticos e funcionais. 

 

2.3.2.4. Espaço público e Ambiente Urbano 

O espaço público pela sua morfologia e ambiguidade de funções, constitui-se um dos principais 

componentes na união e definição do espaço urbano, sendo um elemento crucial na estruturação e 

identificação da vida urbana. Apesar das várias formas que pode ser alvo, o espaço público do centro 

histórico de Torres Vedras é predominantemente constituído por espaços de percurso (ruas), e espaços 

de estadia (praças e largos), embora estes 

últimos em menor número. 

O espaço público tem no geral um 

estado de conservação mediano, havendo no 

entanto locais que sofreram intervenções 

recentes estando em melhor estado (fig. 15), e 

outras áreas que pela ausência de obras e pelo 

próprio desgaste provocado pela topografia 

acidentada, apresentam um pavimento 

deformado. São necessárias intervenções no 

sentido de uniformizar o espaço público do 

centro histórico, e conferir um aspecto mais 

unificador ao mesmo, pois a falta de uniformidade na qualidade e no grau de intervenção dos espaços 

públicos compromete a sua imagem e função, enquanto elemento que aglomera as várias partes do 

tecido urbano, sendo nele que tudo conflui, funcionando como espaço intersticial e plano base onde 

assenta a malha urbana.  

O espaço público carece ainda de uma uniformização ao nível da iluminação de rua, colocação 

de caixotes do lixo com uma distância equilibrada entre eles, e acções de limpeza que garantam 

condições de higiene em toda a área do centro histórico. É também necessário criar mais espaços de 

estadia e circulação pedonal, proceder à hierarquização das vias, e melhorar as condições climatéricas 

de luz e vento em determinados locais, tornando o espaço público mais aprazível.  

O revestimento do espaço público varia consoante a área, predominando o pavimento pétreo 

(cubos de basalto e cubos de calcário) nas ruas mais centrais, e o asfalto nas vias circundantes com 

tráfego e maior fluxo viário. O revestimento e a textura do pavimento das áreas históricas favorece uma 

Fig. 15- Largo dos Paços do Concelho, um espaço público 
requalificado. 
Fonte: Arquivo próprio 
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maior apropriação do espaço público nas mesmas, pelas características historicamente ligadas a zonas 

mais antigas e com uma forte identidade, 

conferindo-lhes um sentimento mais 

acolhedor, familiar e íntimo, sendo por isso 

um elemento muito importante na 

apropriação dos lugares, pois condiciona o 

comportamento das pessoas e o seu 

sentimento relativamente ao espaço (fig. 16). 

De uma forma geral, existem poucos 

equipamentos, espaços verdes, mobiliário 

urbano e animação no espaço público do 

centro histórico, o que compromete a sua 

função social enquanto espaço de reunião, 

convívio e estadia. Estas lacunas e o 

reduzido número de residentes deste núcleo, são aspectos que levam a uma menor utilização, 

frequência e vivência do espaço público, comprometendo a sua função vital enquanto local de encontro 

e sociabilização. De um modo geral, o espaço público do centro histórico necessita de uma forte 

intervenção ao nível das suas estruturas físicas e funcionais, melhorando a sua qualidade. 

 

2.3.2.5. Comércio, Serviços, e Equipamentos  

Relativamente ao comércio, serviços, e equipamentos, estas três componentes também se 

encontram desigualmente distribuídas pelo centro histórico, quer pelo espaço que é necessário para a 

instalação das mesmas, como pela população residente nas várias áreas, que não compensa a existência 

de determinado comércio nem a instalação de determinados serviços e equipamentos. 

A distribuição das actividades económicas pelo centro histórico configura duas áreas 

totalmente distintas: uma constituída pelo Castelo e primeira coroa envolvente ao mesmo, tendo como 

limite o sopé do morro, a qual se caracteriza pela escassez de actividades económicas e predominância 

da função residencial, sendo aqui a maior concentração de população de baixo nível socioeconómico; e 

a outra, estende-se desde o sopé do morro do Castelo até ao limite do centro histórico, sendo aí que se 

localizam 98% das actividades económicas deste núcleo. 

O tempo médio que um comerciante permanece no centro histórico são 17 anos, no entanto, há 

um número representativo de novos espaços comerciais que se instalaram neste núcleo nos últimos 5 

anos. O número de anos que os comerciantes permanecem no centro histórico também leva a que estes 

tenham um grande enraizamento ao local, e nutram uma grande afectividade, sobretudo à rua onde se 

localiza a sua actividade, aspecto que é demonstrado, por exemplo, pelo facto de mais de 60% afirmar 

Fig. 16- A apropriação do espaço público é condicionada pelas suas 
características urbanísticas e histórico-arquitectónicas. 
Fonte: Arquivo próprio 
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que nunca mudaria para outro local. As vivências e a relação dos comerciantes com o centro histórico 

são muito positivas, havendo um elevado sentimento de pertença e gosto por trabalhar neste núcleo 

antigo, apesar das dificuldades que têm vindo a sentir, tal como a redução progressiva do volume de 

vendas e de negócios, a perda de clientes e a degradação física dos espaços comerciais. 

Apesar da maioria dos espaços comerciais estar em médio ou bom estado de conservação, 

resultado de obras de remodelação e da sua localização em edifícios de construção recente ou que 

foram alvo de intervenção, existem também muitos estabelecimentos que se situam em edifícios 

antigos num avançado estado de degradação. Os comerciantes têm consciência da necessidade de 

modernizar e melhorar os seus estabelecimentos, de forma a torná-los mais atractivos e, reconhecem 

igualmente a grande importância do correspondente investimento para a revitalização do centro 

histórico, demonstrando apetência para o investimento na intervenção nos espaços comerciais, num 

contexto de oportunidades de financiamento, por estarem ainda em idade activa e como tal, mais 

receptivos a novas iniciativas. 

O novo mercado municipal irá conferir uma nova dinâmica económica ao centro histórico, por 

ser um elemento âncora que vai gerar diversos tipos de efeitos multiplicadores e externalidades 

positivas na área em que se insere e na sua envolvente. Este equipamento, apesar de se localizar fora do 

centro histórico, embora esteja no seu limite, é de grande importância para este núcleo, pois funcionará 

como uma alavanca à sua revitalização, dado que este manifesta uma grande carência ao nível dos 

serviços e equipamentos com um carácter dinamizador, capazes de atrair população e utilizadores. 

A falta de serviços sociais, atractivos culturais, de lazer, e as carências de alojamento hoteleiro, 

são apenas algumas áreas deficitárias em termos de serviços e equipamentos que o centro histórico 

apresenta. Contudo, estas podem ser facilmente combatidas, dada a enorme potencialidade turística que 

esta zona histórica só por si já representa, e o respectivo retorno económico em que isso se pode 

traduzir. 

Tanto nos serviços como nos equipamentos, a determinação das necessidades dos mesmos é 

sempre feita em função do contexto urbano em que se vão inserir, e como tal, apesar das lacunas do 

centro histórico a este nível, dada a sua posição central na cidade, este encontra-se rodeado dos mais 

diversos tipos de equipamentos, que já satisfazem em grande parte as necessidades globais actuais e 

futuras de toda a área. Este aspecto justifica, em parte, a inexistência de serviços no centro histórico, 

dado estes se encontrarem no seu entorno, sendo portanto de fácil acesso, bem como o facto de as 

características físicas e urbanísticas deste núcleo antigo em termos de espaço, não serem compatíveis 

com a implantação de determinados equipamentos. O desafio do centro histórico é tentar conciliar as 

suas estruturas físicas, com a instalação de equipamentos exigentes em termos de espaço, que possam 

ser geradores de um efeito catalisador e de novas dinâmicas para esta área, potenciando a criação de 

externalidades neste sector da cidade. 
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2.3.2.6. Infra-estruturas e Mobilidade 

 Neste ponto foca-se dois aspectos relativos ao centro histórico, separadamente: as infra-

estruturas e a mobilidade. Nas infra-estruturas engloba-se os aspectos relativos ao saneamento básico 

e outras redes, na mobilidade aborda-se os transportes, as acessibilidades viárias e pedonais, e o 

estacionamento. Apesar das acessibilidades e o estacionamento estarem conceptualmente englobados 

nas infra-estruturas, como aqui se pretende dar um enfoque particular aos mesmos, estes estão 

propositadamente incluídos na mobilidade. 

Relativamente às infra-estruturas, e por se tratarem de redes no sentido lato, cujo objectivo é 

assegurar os níveis básicos de higiene, salubridade e conforto à população, estas assumem uma 

importância primordial enquanto aspectos determinantes na definição de boas condições de 

habitabilidade, apesar de serem muitas vezes fisicamente imperceptíveis. As infra-estruturas básicas a 

qualquer área residencial são as de saneamento básico, tais como as redes de esgotos, eléctrica, de 

abastecimento de água, gás, e telefone, e todas estas infra-estruturas têm vindo a ser implementadas e a 

sofrer alterações no centro histórico, com vista à sua melhoria, no âmbito de plano pormenor executado 

pela CMTV. Existem ainda muitas intervenções a efectuar ao nível das infra-estruturas básicas, de 

modo a dotar esta área de meios que garantam níveis de segurança e higiene razoáveis, permitindo 

condições dignas de habitabilidade e uma boa qualidade de vida. 

No que respeita às infra-estruturas de cariz não básico, mas que são igualmente importantes, 

nomeadamente as informacionais: telecomunicações e internet, estas ainda não assumem expressão 

significativa no centro histórico. Contudo, e dada a crescente importância das mesmas na nossa 

estrutura social, sendo que o futuro se afigura excessivamente dependente destas redes, é igualmente 

importante a sua penetração numa área antiga como é o caso do centro histórico. De facto, a Nova 

Economia, que se constitui como um resultado da afirmação do paradigma da tecnologia da 

informação e dos processos sociais que lhe estão associados, acarretou profundas transformações nas 

estruturas sociais e na interacção entre os lugares, sentindo estes uma necessidade crescente de se 

interligarem, contrariando qualquer tendência de exclusão. Neste sentido, e de forma a evitar que esse 

tipo de marginalização ocorra no centro histórico de Torres Vedras, é importante a penetração de 

estruturas informacionais neste núcleo, tanto no sentido de promover uma maior integração do mesmo, 

fomentando o conceito de espaço antigo moderno, como pela consequente atracção de pessoas que 

estas redes, por si só, vão gerar. Deste modo, e por o desenvolvimento da sociedade da informação e do 

conhecimento ser abrangente aos vários lugares, é importante integrar o centro histórico nessa rede, 

colocando-o permanentemente online e contactável. Como tal, é necessário uma intervenção que incida 

na criação de infra-estruturas que apoiem e suportem a instalação destas redes informacionais, as quais 

são uma alavanca fundamental à maior atractividade desta área antiga. 

No que respeita aos transportes, mesmo se tratando de um núcleo da cidade com dimensão 

relativamente pequena, importa aqui a sua abordagem pelo peso reduzido dos transportes públicos e 
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excessivo dos particulares, sem uma inversão visível num futuro próximo. De facto, há uma grande 

ausência de transportes públicos abrangendo o centro histórico, sendo esta uma das principais razões 

que leva a uma grande utilização do transporte privado, em detrimento do anterior, com todos os danos 

que isso acarreta. Para além dos nefastos efeitos ambientais ao nível da poluição, do ruído provocado 

pelos veículos e o próprio congestionamento, este aspecto também acarreta um impacto negativo na 

paisagem do centro histórico, pelo tráfego excessivo, pelo estacionamento sem qualquer controlo nas 

artérias mais antigas, comprometendo a qualidade arquitectónico-urbanística da paisagem. 

Torres Vedras também é abrangida pelo transporte ferroviário, e a estação de comboios é muito 

próxima do centro histórico, sendo que uma maior utilização deste transporte traduzir-se-ia 

seguramente num maior fluxo de população a aceder a este núcleo, pela necessidade de atravessar a pé 

as suas artérias ou as limítrofes, originando maior fluxo em toda a área. Neste sentido, e embora seja 

um aspecto da responsabilidade e competência da CP, seria importante a melhoria dos horários e 

condições do transporte ferroviário, possibilitando uma maior utilização por parte das pessoas. Isso 

resultaria tanto no aumento do fluxo pedonal na zona do centro histórico e circundante, mas também na 

diminuição da utilização do transporte rodoviário e da poluição e congestionamento que este provoca. 

O terminal rodoviário de Torres Vedras, situado no sector Sudeste da cidade, vai ser 

relocalizado no Parque Regional de Exposições, numa área contígua ao centro histórico, na parte 

Noroeste da cidade, tendo esta relocalização como objectivo criar uma maior dinâmica pedonal no 

centro histórico, dada a necessidade de este ser atravessado para chegar ao novo terminal, e criar um 

fluxo constante de passageiros, assegurando a coordenação de transportes colectivos rodoviários entre 

si e com outros meios de transporte, numa tentativa de descongestionar o tráfego nas áreas mais 

centrais e no centro histórico, promovendo uma maior e melhor mobilidade. 

Relativamente às acessibilidades viárias, estas focam-se essencialmente na rede viária do 

centro histórico, todas as artérias onde é permitida a circulação de veículos. Em termos da sua 

conservação, existem diferentes graus de manutenção consoante as áreas e o tipo de pavimento 

utilizado. Como tal, é importante proceder a uma adequação e uniformização do mesmo, em função da 

circulação viária, das características urbanísticas e corrigir os diferentes graus de conservação, 

uniformizando a manutenção do piso.  

A rede viária do centro histórico esta encontra-se mal organizada e estruturada, permitindo um 

excesso de tráfego rodoviário em ruas que não dispõem de perfil para tal, ao mesmo tempo que não 

ordena o estacionamento de residentes e visitantes. Deste modo é importante repensar a estrutura viária 

e reordenar toda a rede ao tráfego deste núcleo, permitindo uma melhor fluidez dos veículos e 

facilitando o descongestionamento desta área. É fundamental a possibilidade de acesso a veículos nas 

áreas históricas, no entanto, este tem de ser controlado, e deve conceder alternativas dos trajectos a 

efectuar, de forma a não sobrecarregar estes núcleos com excesso de tráfego, dado os problemas a isso 

associados. 
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Relativamente às acessibilidades pedonais, estas importam pela enorme relevância que a 

circulação pedonal assume na vida do centro histórico, e por todas as dimensões sociais que lhe estão 

associadas. No que respeita à zona mais elevada deste núcleo, existem grandes dificuldades de acesso 

pedonal à mesma, devido às condições topográficas, ao desgaste, deformação e falta de conservação do 

pavimento. Na restante área do centro histórico existem também muitas artérias com dimensões 

reduzidas e outras de tipologia semi-pedonalizada, o que não facilita uma circulação confortável nem 

incentiva muito as deslocações a pé livremente. Desta forma, é necessário uma intervenção nos 

arruamentos, no sentido de corrigir fisicamente o seu alinhamento, pedonalizar mais artérias e 

providenciar condições que promovam a 

sua atractividade e frequência pela 

população. 

Relativamente ao estacionamento, 

este escasseia bastante em todo o centro 

histórico, pela existência de estreitos 

arruamentos e porque existem poucas áreas 

livres para tal, sendo que apenas os 

edifícios mais recentes é que tem 

estacionamento integrado. Apesar da 

grande bolsa de estacionamento do Parque 

Regional de Exposições, contíguo ao 

centro histórico, e outras menores, este é de facto pouco face às exigentes necessidades da cidade, 

como tal, é importante repensar alguns espaços que possam colmatar esta lacuna. O pouco 

estacionamento que há disperso pela cidade é frequentemente em locais não apropriados, pelas 

características físicas, exiguidade e alinhamento dos arruamentos, e porque muitas vezes tornam as ruas 

inacessíveis em caso de emergência, para além da própria degradação que produzem na paisagem (fig. 

17). 

Apesar do novo mercado municipal ir ajudar a dinamizar este núcleo em termos de 

estacionamento, servindo como uma grande bolsa para toda aquela área e a sua envolvente, a questão 

do estacionamento tem de ser permanentemente corrigida, reformulada e adequada às necessidades que 

vão surgindo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17- Mau estacionamento em artérias do centro histórico. 
Fonte: Arquivo próprio 
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3. Matrizes síntese e análise SWOT 

 

A caracterização e diagnóstico do centro histórico de Torres Vedras, integrada na primeira 

fase do plano, culminou com a elaboração de matrizes síntese (tabelas 4 e 5) e da análise SWOT final 

(tabela 6), a seguir apresentadas, e que resumem o contexto interno e externo em que se enquadra 

este núcleo, de forma simplificada e esquemática, focando os pontos mais relevantes. 

 

Análise externa 

Oportunidades Ameaças 

- Importância crescente de Torres Vedras na rede 
nacional de cidades médias, ao nível do aumento de 
população, fixação de actividades económicas, e geração 
de emprego, tornando-a um pólo muito atractivo na 
região 
- Posição central da cidade de Torres Vedras face ao 
território do município, promovendo um equilíbrio 
geográfico da rede urbana e das sedes de freguesia 
- Diversidade e plurifuncionalidade do município, pela 
coexistência dos três sectores de actividade económica, 
permitindo-lhe uma aposta nas várias áreas combinando 
os vários sectores 
- Rede de acessibilidades rodoviárias à cidade recente e 
de qualidade 
- Emergência de grandes superfícies comerciais no sector 
Norte da cidade, que podem servir como alavanca ao seu 
desenvolvimento 
- Tornar o centro histórico num novo pólo, resultante da 
redefinição do modelo de cidade num sistema multipolar  
- Planos de nível superior contêm indicações a acções 
positivas no sentido da reabilitação e requalificação do 
centro histórico  
- Classificação do centro histórico como ACRRU 
permite mais facilmente que a Câmara Municipal 
intervenha no domínio privado para diversas operações, 
através dos métodos de perequação compensatória  
- Melhoria das áreas adjacentes ao centro histórico 
através de projectos que estão previstos, que ao 
pretenderem a valorização dessas áreas, podem 
igualmente favorecer todo o núcleo antigo  
- O centro histórico está rodeado de serviços e 
equipamentos a toda a sua volta, que satisfazem as suas 
necessidades e as da envolvente 
- O novo mercado municipal irá gerar efeitos 
multiplicadores positivos e externalidades favoráveis ao 
centro histórico 
- O novo mercado municipal servirá como uma forte 
alavanca ao investimento e à iniciativa privada na sua 
envolvente, e como uma grande bolsa de estacionamento 
que colmatará as lacunas a este nível 

- Expansão progressiva da cidade levando à perda 
de protagonismo do núcleo central  
- Difícil sustentação das estruturas da cidade pela 
expansão e descentralização de actividades, 
serviços e equipamentos para a sua periferia  
- Discrepâncias e assimetrias de crescimento e 
desenvolvimento entre o sector Norte e Sul da 
cidade, sendo o primeiro mais deprimido e menos 
atractivo que o segundo. 
- Escassez de acessibilidades pedonais no sector 
Norte da cidade, servindo este mais como um eixo 
viário para entrar e sair na cidade, dada a falta de 
ligação e continuidade espacial com o sector Sul 
- Fragmentação paisagística do sector Norte da 
cidade pela penetração de novas artérias de 
acessibilidade rodoviária e pela emergência de 
grandes superfícies que dificultam a articulação 
física e paisagística ao nível da continuidade 
espacial 

 
Tabela 4- Análise Externa do centro histórico de Torres Vedras 
Fonte: Elaboração própria 
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 Análise interna 

 Vantagens Desvantagens 
D

em
o

g
rá

fi
co

 e
 

S
o

ci
o

ec
o

n
ó
m

ic
o

 

- Relações sociais e de vizinhança estreitas entre os 

residentes e vincadas redes de solidariedade 
- Estreitas relações afectivas entre a população e 

facilidade em fomentar a sociabilidade entre as 
pessoas pela identidade da área, características físicas 

e o tempo de permanência das pessoas 
- Boa representação social do centro histórico e forte 

sentimento identitário, de pertença, enraizamento ao 
local e vizinhança 

- Sossego, tranquilidade e segurança da área do centro 
histórico 

- Envelhecimento da população do centro histórico  

- População com pouca instrução e qualificações, 
fracos recursos e baixo nível socioeconómico 

- Alguma população dependente, sem emprego e 
muita reformada 

- Grande isolamento da população em casa, com 
pouca frequência dos espaços exteriores 

H
a
b

it
a
çã

o
 

- Gosto da população por viver no centro histórico e 
enraizamento à habitação e ao local 

- Alguma atracção pelo centro histórico, pelo ligeiro 
aumento do número de residentes nos últimos anos 

- Resistência dos residentes à mudança, o que 
demonstra o gosto por viver no centro histórico, que é 

reflexo das muitas qualidades que tem, fundamentais 
preservar 

- O simbolismo, a imagética, a memória e as 
ambiências associadas a viver num antigo núcleo 

histórico da cidade 

- Disparidade ao nível da desigual distribuição da 
habitação pelo centro histórico  

- Elevado número de habitações degradadas e a 
necessitar de intervenções 

- Subaproveitamento dos alojamentos existentes 
- Habitações com compartimentos de dimensões 

reduzidas  
- Pouca atractividade do centro histórico como 

receptáculo habitacional, pela falta de condições de 
salubridade e higiene das habitações 

E
d

if
ic

a
d

o
 

- Elevado valor histórico do edificado com 

características de qualidade arquitectónica de 
conjunto a preservar 

- Elevado valor patrimonial dos edifícios do centro 
histórico pela sua componente histórica, urbanística e 

simbólica, importante a preservar 
- Volumetria dos edifícios não excede os 5 pisos, o 

que se traduz em vantagens ao nível da relação das 
pessoas com o espaço público  

- Inexistência de uma tipologia funcional dos pisos 
térreos, consoante as várias áreas do centro histórico, 

favorável a estabelecer um mix funcional ordenado 

- Existência de muitos edifícios antigos, com 

estruturas envelhecidas e em mau estado de 
conservação 

- Edifícios mais antigos, pouco flexíveis e pouco 
adaptáveis às novas procuras de espaço 

- Muitos edifícios abandonados, devolutos e em 
avançado estado de degradação  

- Fachadas, coberturas e interior dos edifícios a 
necessitar de intervenções profundas de reabilitação 

P
a

tr
im

ó
n

io
 

- Existência de vários elementos patrimoniais 

edificados na área do centro histórico (Castelo, Igreja 
de Santa Maria, Chafariz dos Canos, Igreja de S. 

Pedro, Passos Processionais) 
- Dispersão dos elementos patrimoniais pela área do 

centro histórico 
- O património é um elemento fundamental na 

definição da identidade do centro histórico 
- Elevada qualidade histórico-arquitectónica e 

simbólica do património edificado, fundamental a 
preservar nas suas várias componentes 

- Morfologia do património e espaço envolvente 
favorável a intervenções 

- Estado de degradação visível nas estruturas físicas 

do património edificado 
- Elementos patrimoniais desqualificados e com 

poucos atractivos para a população  

- Falta de dinamização funcional do património e das 

suas áreas envolventes, no caso do Castelo, em parte 
devido à topografia acidentada da área  

- Pouca utilização e fruição do património por parte 
das pessoas 
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- O espaço público constitui-se um dos principais 
elementos de estruturação do tecido urbano, definindo 

a malha geral do centro histórico  
- O espaço público é uma das principais componentes 

da vida do centro histórico, por se constituir um 
espaço privilegiado de encontro, estadia, convívio, 

com todas as dimensões associadas à sociabilidade 
- Pavimento das áreas mais centrais favorável à 

apropriação do espaço 
- Espaço público com uma qualidade de conjunto 

razoável 

- Mau estado de conservação de alguns sectores e 
falta de uniformidade no tipo de intervenção no 

espaço público do centro histórico 
- Espaço público com poucos equipamentos, espaços 

verdes, mobiliário urbano pobre e fraca animação, 
comprometendo a sua função e utilização 

- Deficiências ao nível da iluminação, caixotes do 
lixo, limpeza e condições climatéricas de luz, vento e 

insolação  
- Algumas lacunas ao nível  da existência de espaços 

de estadia, melhoria das vias pedonais e 
hierarquização das vias 

- Mau cheiro e poluição do Rio Sizandro 

C
o

m
ér

ci
o
, 

S
er

v
iç

o
s 

e 
E

q
u

ip
a
m

en
to

s - Fixação de número representativo de novos espaços 

comerciais no centro histórico nos últimos anos 
- Enraizamento e afectividade dos comerciantes face 

ao centro histórico e à rua do seu estabelecimento 
- Sentimento de pertença, vivências positivas e gosto 

dos comerciantes por trabalhar no centro histórico, 
sendo que mais de metade não mudaria para outro 

local 
- Existência de alguns espaços comerciais em bom 

estado de conservação, por terem tido obras de 
remodelação ou se localizarem em edifícios novos 

- Comerciantes em idade activa, conscientes da 
necessidade de modernização dos espaços comerciais, 

e com apetência para o investimento 
- Grande potencialidade turística da área que se pode 

traduzir em benefícios económicos  

- Desigual distribuição do comércio, serviços e 

equipamentos, com a área mais elevada junto ao 
castelo predominantemente residencial, sendo na 

restante que se localizam 98% das actividades 
económicas  

- Dificuldades económicas dos comerciantes pela 
redução do volume de vendas e de negócios e 

encerramento de alguns estabelecimentos 
- Degradação física de muitos espaços comerciais por 

se situarem em edifícios antigos e em avançado 
estado de degradação 

- Inexistência de serviços e equipamentos de carácter 
polarizador com efeito âncora e catalisador de novas 

dinâmicas no centro histórico 
- Falta de serviços sociais, atractivos culturais, 

serviços de lazer, alojamento hoteleiro 
- Estruturas físicas do edificado do centro histórico 

não se coadunam com as novas exigências de espaço 
para implementação de determinado tipo de serviços e 

equipamentos 

In
fr

a
-e

st
ru

tu
ra

s 
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M
o
b
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a
d
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- Intervenções da Câmara Municipal na requalificação 

de algumas infra-estruturas de saneamento básico 
- Possibilidade de implementar infra-estruturas 

informacionais que conectem o centro histórico às 
tecnologias da informação e da comunicação 

- Centro histórico com boa especificidade para 
circulação pedonal, em termos do ambiente e 

características morfológicas da área, dadas as 
dimensões sociais que lhe estão associadas 

- Transporte ferroviário pode ser uma alternativa para 
aumentar o fluxo de população no centro histórico, e 

diminuir o tráfego rodoviário 
- Nova localização do terminal rodoviário irá criar 

melhor mobilidade e aumentar a dinâmica de 
atravessamento pedonal do centro histórico 

- Necessidade de intervir nas infra-estruturas de 

saneamento básico de higiene (água, gás, esgotos, 
electricidade) em alguns sectores do centro histórico  

- Más condições para circulação pedonal ao nível dos 
arruamentos: desgaste, estado de conservação, 

alinhamento, semipedonalização 
- Peso excessivo do transporte privado com danos 

ambientais de ruído, congestionamento e degradação 
da paisagem 

- Escassez de estacionamento, e estacionamento em 
locais não apropriados, degradando a paisagem 

- Características físicas do centro histórico e 
fisionomia dos arruamentos e perfil das ruas não se 

coadunam com a existência de estacionamento, não o 
ordenando 

 Tabela 5 – Análise interna do centro histórico de Torres Vedras 
Fonte: Elaboração própria 
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  Análise Externa 

  Oportunidades Ameaças 

V
a
n
ta

g
en

s 

- Aproveitar as qualidades do espaço público 
e do ambiente urbano do centro histórico ao 
nível paisagístico, e os benefícios do 
prolongamento das intervenções nos espaços 
adjacentes a este, tornando este núcleo numa 
área de eleição na cidade 
- Dinamizar física e funcionalmente o 
património edificado existente, beneficiando 
das directrizes de preservação das áreas 
históricas e do seu património, emanadas 
pelos planos de nível superior 
- Aproveitar as infra-estruturas existentes, a 
qualidade urbanística histórica, 
arquitectónica, patrimonial e as 
especificidades do centro histórico, para o 
tornar num lugar de referência para viver na 
cidade, com comércio, serviços e 
equipamentos qualificados e um espaço 
público privilegiado  
- Através da definição de estrutura 
multipolar da cidade, tornar o centro 
histórico num pólo muito central, 
afirmando-o como uma área muito atractiva 
na cidade 

- Tirar partido das especificidades do centro 
histórico ao nível urbanístico, tornando-o 
um lugar de eleição muito atractivo ao nível 
comercial, de serviços e equipamentos, 
fazendo face à emergência de superfícies 
comerciais na periferia da cidade 
- Recuperar o legado edificado do centro 
histórico pela sua qualidade histórica, 
arquitectónica e urbanística, marcando a 
diferença face aos edifícios monótonos e 
desenraizantes das áreas da cidade mais 
periféricas ao centro histórico 
- Tirar partido das estreitas relações de 
solidariedade, do forte enraizamento e 
sentimento de pertença da população ao 
centro histórico, promovendo essa 
identidade através da manutenção dos 
actuais residentes e captação de novos, 
combatendo o despovoamento deste núcleo 
e afirmando-o mais positivo ao nível 
identitário, face às novas áreas da cidade 
- Fortalecer as estreitas relações de 
sociabilidade do centro histórico e os laços 
existentes entre a população, para promover 
uma maior inclusão social do mesmo 

A
n

á
li

se
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n
te
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a
 

D
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va
n
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g
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- Tirar partido do aumento de população da 
cidade, canalizando esse fluxo para o centro 
histórico, através da maior atractividade 
deste núcleo pela melhoria das suas 
condições de habitabilidade 
- Combater o declínio da estrutura 
comercial, de serviços e equipamentos no 
centro histórico, tirando partido das 
dinâmicas e estímulos que o novo mercado 
municipal irá gerar para esta área  
- Combater o avançado estado de 
degradação da estrutura edificada do centro 
histórico através de acções de reabilitação 
mais eficazes, beneficiando da classificação 
deste núcleo como ACCRU 
- Aproveitar os projectos de requalificação 
física e funcional, previstos para o sector 
Norte da cidade, actualmente mais 
desqualificado e menos desenvolvido, nas 
áreas adjacentes ao centro histórico, 
tornando-os alavanca para a revitalização 
deste núcleo a partir desse limite  

- Dotar o centro histórico de infra-estruturas 
de qualidade e de uma boa mobilidade, 
garantindo a adequação destes aspectos às 
actuais necessidades, promovendo a 
atractividade deste núcleo, fazendo face ao 
apelo exercido pelas novas áreas da cidade a 
estes níveis 
- Promover melhorias ao nível do espaço 
público do centro histórico, que fomentem a 
criação e melhoria das ligações pedonais 
entre este e o sector Norte da cidade, 
minimizando as fracturas paisagísticas 
existentes entre estas duas áreas 
- Combater a degradação do património 
edificado do centro histórico através da 
revitalização das suas estruturas tornando-o 
uma das alavancas ao reposicionamento e 
centralidade deste núcleo na cidade, 
combatendo a perda de protagonismo de que 
tem vindo a ser alvo 
- Adaptar as rígidas estruturas do centro 
histórico, flexibilizando-as no sentido de 
permitir um mix funcional atractivo, fazendo 
face ao zonamento funcional de actividades 
de comércio e serviços, polarizadas pelas 
grandes superfícies 

 
Tabela 6- Matriz final da análise SWOT do centro histórico de Torres Vedras 
Fonte: Elaboração própria 
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Finalizada a análise SWOT do centro histórico de Torres Vedras, a qual permitiu abordar os 

factores internos e externos que afectam este núcleo da cidade, foi possível avaliá-lo num contexto 

dinâmico, identificar as suas margens de evolução, e definir uma estratégia de intervenção no 

mesmo. A leitura da análise SWOT do centro histórico fez-se a partir do cruzamento das dimensões 

interna e externa do mesmo, o que se traduz nas alternativas e opções que esta área da cidade pode 

apostar, “activar/desenvolver a partir das suas componentes e características internas, face às 

oportunidades e ameaças reais/potenciais que se identificam na sua envolvente” (Alves; 2007, 32). 

Da leitura do diagnóstico estratégico sintetizam-se assim as prioridades para o território em causa, o 

centro histórico de Torres Vedras.  

Do cruzamento dos seus pontos fortes com as oportunidades resultam as vantagens 

competitivas do centro histórico, as quais se devem promover ao máximo, dado serem a melhor 

combinação apresentada por este núcleo da cidade. Do confronto das suas vantagens com as 

ameaças, sobressaíram as capacidades de defesa que esta área apresenta face ao seu exterior, aspectos 

que devem ser maximizados sempre que possível. Da conjugação dos pontos fracos com as 

oportunidades do centro histórico emergem as suas necessidades de reorientação, as quais devem ser 

concretizadas para que este possa ultrapassar os seus aspectos internos menos positivos apoiando-se 

nos factores externos que lhe são adjuvantes. Por fim, da intersecção dos pontos fracos com as 

ameaças, resultam as vulnerabilidades do centro histórico, as quais devem ser combatidas com vista 

à sua inversão. 

Após observar as prioridades a estabelecer, resultantes do diagnóstico estratégico, foi ainda 

importante ter em conta para a formulação da estratégia, as competências centrais do centro histórico, 

as quais de certa forma se encontram dispersas pela caracterização e diagnóstico. Estas constituem-se 

essencialmente nos factores diferenciadores que o centro histórico de Torres Vedras apresenta face 

aos restantes territórios. Este aspecto é de grande relevância para a atractividade e destaque deste 

núcleo da cidade, dado os territórios em geral “se estarem a tornar progressivamente em 

commodities, ou seja, com características cada vez mais homogéneas”, como tal, os factores de 

diferenciação, que vão identificar e distinguir o centro histórico de Torres Vedras terão 

“fundamentalmente de assentar naquilo que nele se revela como único e característico” (Alves; 2007, 

34), e que apenas existe neste núcleo. 

 

 


