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PROJETO PRELIMINAR DE CONSTITUIÇÃO DE ARU FLÁVIO SANTOS  

 

INTRODUÇÃO 

Ao abrigo do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei 307/2009, de 2 de outubro, na 

redação dada pela Lei 32/2012, de 14 de agosto) é proposta a delimitação da área de reabilitação 

urbana (ARU) para área situada entre Avenida Vasco da Gama, Rua Luís de Camões, Rua Afonso de 

Albuquerque e Estádio Municipal Flávio Santos / Parque de Campismo. 

Área de edificação do princípio do século segundo novos eixos urbanos e de edificações de utilidade 

pública (de acordo com os estudos prévios do PDM de 1984), é agora uma zona urbana consolidada, 

classificada na planta de ordenamento da cidade de Beja do PDM como solo urbanizado: espaço 

residencial e espaço de uso especial. 

A área de intervenção é parcialmente abrangida pela Zona Especial de Proteção do Liceu Diogo Gouveia 

(Portaria n.º 269/2013, DR, 2.ª série, n.º 90, de 10-05-2013), com o qual confronta a Nascente. Este não 

foi incluído, uma vez que sofreu obras de modernização recentes, encontrando-se em pleno 

funcionamento e em bom estado de conservação. 

A Norte confronta com o limite da ARU do Centro Histórico de Beja II aprovada em 2015. 

O Estádio Municipal Flávio Santos foi uma grande infraestrutura desportiva desta cidade, inaugurado em 

1953, encontrando-se hoje sem utilização. Propriedade da Câmara Municipal, ocupa cerca de 40% da 

área delimitada proposta.  

A requalificação deste equipamento em zona consolidada criando um novo parque urbano,  será um 

importante pilar no processo de reabilitação desta, promovendo a sua reutilização como área verde 

pública. 

 

ESPAÇO URBANO 

A evolução do espaço urbano da cidade de Beja foi lenta, apenas no final do século XIX se começa a 
expandir fora das Muralhas, sendo o grande fator a construção da estação de caminho de ferro em 
1893. Nessa época constrói-se com grande rapidez nas áreas vizinhas às muralhas e aos espaços criados 
junto a ela. 

A partir dos anos 30 do séc. XX, Beja expande-se no sentido Sul e Oeste, com a criação de novos bairros 
e equipamentos públicos, de que é exemplo o Liceu de Cristino da Silva (1936). Confrontando com o seu 
extenso muro modernista, surge a Avenida Vasco da Gama, uma via arborizada e ampla, com placa 
central ajardinada e duas faixas de rodagem, totalmente inéditas no desenho da cidade até então. 
Ladeada por ricas habitações unifamiliares, implantadas em lotes razoavelmente pequenos, de 
inesperada contemporaneidade e homogeneidade formal, com desenho erudito, ao gosto "art deco", 
mas de volumetria já influenciada pela revolução modernista.
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A cidade cresce e a traça arquitetónica vai-se modificando, adaptando-se às novas necessidades. As 
vivendas dos finais da década de 40 e dos anos 50 apresentam uma fisionomia bem diferenciada. Têm 
garagem, em vez de cavalariça, que dá para um espaço ajardinado, aberto e de dimensões 
relativamente exíguas, apresentando alguns laivos da arquitetura moderna. A construção das vivendas é 
da iniciativa da burguesia citadina, em regra descendente da velha aristocracia rural, que exerce na 
cidade profissões liberais (médicos, advogados, engenheiros, etc.)
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A preocupação com a desordem do crescimento urbano da cidade, levou a que fosse elaborado o 1º 
Plano Geral de Urbanização, em 1949. Em 1954, Beja volta a ser objeto de um 2º Plano Geral de 
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Urbanização, em que é afetada uma vasta área à expansão urbana, procurando regrar as condições do 
crescimento, que acompanhava a área delimitada aqui proposta, contemplando espaços livres públicos. 

O Estádio Municipal Dr. Flávio Santos foi inaugurado em 1953. Esta infraestrutura, pretendia enquadrar 
e dar as condições necessárias para a prática desportiva que, no imediato tempo do pós-guerra, tinha 
(re)surgido, refletida no grande incremento do número de clubes e de praticantes.  

Este equipamento teve uma grande importância pela dimensão urbana assim como social e desportiva. 
Ajudou a definir modelos de desenho urbano e ajudou a apontar o tipo de expansão que se verificou 
depois em Beja, na 2.ª metade do século passado. Definiu também a “figura” de “área verde pública”, 
de grande equipamento público de fruição e desporto, algo que não tinha, até então, qualquer tradição 
no planeamento da cidade. Foi assim durante mais de 30 anos, mas, por razões de variadíssima ordem, 
foi caindo em desuso, encontrando-se hoje num estado de semiabandono.
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Em 1966 são construídas as piscinas municipais, do Arq. Silva Lourenço e enquadramento paisagístico do 
Arq. Gonçalo Ribeiro Telles, seguindo-se o Pavilhão Municipal Gimnodesportivo em 1968. 

Em 1976 iniciou-se a construção da atual Casa da Cultura,  na localização do antigo matadouro 
municipal, projetada pelo Arq. Raul Hestnes de Ferreira e concluída  em 1982.  

Atualmente, a área de moradias de génese habitacional vem sendo abandonada e/ou ocupada por 
serviços institucionais.  

Com a construção de complexo desportivo noutra zona da cidade, o Estádio deixou de ser utilizado, 
excetuando-se a parte oriental do recinto, dedicada à prática do ténis, que mantém razoável frequência 
pelos seus utilizadores, existindo ainda um café com esplanada que consegue atrair e manter alguma 
clientela. 

Se excetuarmos, naturalmente, o campo de futebol de 11, numa competente “terra batida”, trata-se 
sobretudo de uma área arborizada (e fresca), com espécies “exóticas”, plantadas pelo projeto de há 
mais de 60 anos atrás. Temos, também, um notável edifício / bancada, de curiosa arquitetura “branca”, 
pleno de referências regionalistas, características de uma escola deliberadamente conservadora, de 
inevitável feição nacionalista. É, no entanto, uma peça suficientemente equilibrada, na proporção e na 
forma, apresentando um desenho culto, feito com extraordinária simplicidade. É, certamente, um 
edifício a preservar.  

O Parque de Campismo, a sul, está, por seu lado, envelhecido e desatualizado. O Auto caravanismo 
impera agora num local que parece pouco preparado para esta prática dominante. Embora num local 
inegavelmente aprazível e central, pensamos que poderá, com vantagem para os utilizadores, ser 
deslocado para outro local que possa oferecer outras e melhores condições para a prática 
contemporânea do Campismo.
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Foram já efetuados vários estudos para a requalificação desta zona, que integra sistemas associados a 
equipamentos e sistemas de percursos e referências da estrutura ecológica urbana do PDM. 

Urge reconverter o espaço urbano do Estádio Municipal Flávio Santos, que será transformado numa 
imensa área verde pública destinada ao recreio e lazer, restituindo-lhe a sua dignidade num ambiente 
urbano de pura e tranquila fruição, em zona de crescente urbanização na sua envolvente. 

 

OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A REABILITAÇÃO URBANA  

Do artigo 3.º do regime jurídico da reabilitação urbana podemos identificar a prossecução dos seguintes 
objetivos: 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 
inadequados; 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 
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c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário e dos 
espaços não edificados; 

f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

n) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair 
funções urbanas e inovadoras. 

 

Numa zona urbana delimitada, que justifica uma intervenção integrada de qualificação, face à 
degradação de edifícios e de equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de 
utilização coletiva, deverá ser desenvolvida uma operação de reabilitação urbana que identificará um 
conjunto de ações articuladas no sentido dos objetivos gerais a aplicar à área de intervenção. 

O programa a elaborar definirá os domínios estratégicos fundamentais e as metas a alcançar e prazos 
para a sua execução faseada quer no que respeita a investimentos públicos quer no que respeita a 
investimentos privados na reabilitação do edificado e com especial atenção aos espaços urbanos, na 
qualificação de equipamentos usufruto de residentes e visitantes, garantindo uma estratégia integrada 
de atuação na área identificada.  

 

CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA ARU  

A definição da Área de Reabilitação Urbana Flávio Santos teve como critério a integração dos 

quarteirões adjacentes ao Estádio Municipal Flávio Santos, englobando a Avenida Vasco da Gama e a 

envolvente da Casa da Cultura, tocando a Norte a ARU do Centro Histórico II, abrangendo assim uma 

área de 11,95 ha. 

 

Características gerais da ARU  

Área  - ha Nº de Edifícios Nº Fogos Nº Comércios 
Nº Serviços / 

Equipamentos 
Nº 

Infraestruturas 

11,95 28 19 3 13 1 

 

A área delimitada apresenta um total de 28 edifícios, dos quais 3 se encontram devolutos e 4 em mau 

estado de conservação. Esta zona de origem residencial, tem vindo a ser maioritariamente ocupada por 

serviços, dos 19 edifícios de origem habitacional, apenas 9 mantêm esta utilização. 

Localizam-se nesta área duas instituições educativas: Centro Infantil Coronel Sousa Tavares e Jardim 

Infantil de Nossa Senhora da Conceição. Também funcionam aqui as delegações regionais de serviços 

estatais como a DGT e ARH.  

Além do Estádio estão também englobados outros equipamentos de utilização coletiva, 

nomeadamente: Casa da Cultura, Piscina Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo. 

Esta área também abrange os edifícios onde funcionam a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

(CIMBAL) e o Arquivo Distrital. 

 

BENEFÍCIOS FISCAIS  
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De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 13º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a proposta 

de delimitação de uma ARU tem que ser instruída com o quadro dos benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º, ou seja no que se refere ao imposto 

municipal sobre imoveis (IMI) e ao imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT).  

Assim, de acordo com a alínea b) do referido artigo 14º a delimitação da ARU, confere aos proprietários 

e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre edifícios ou frações nela compreendidos, sem 

prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural, o direito ao acesso aos 

apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, sendo que em matéria de benefícios 

fiscais se aplica o disposto nos nºs 7) e 8) do artigo 71º dos Estatutos dos Benefícios Fiscais ou seja: 

 Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passiveis de isenção de imposto municipal 

sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos.  

 São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do 

prédio reabilitado, quando localizado na área de reabilitação urbana.  

Para efeitos da aplicação destes benefícios consideram-se ações de reabilitação, as intervenções 

destinadas a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e 

construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu 

logradouro, bem como às suas frações ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir 

novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados.  

Estas ações de reabilitação terão que ter sido iniciadas após 1 de Janeiro de 2008 e concluídas até 31 de 

Dezembro de 2020.  

A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara 

Municipal como entidade gestora deste programa de reabilitação urbana incumbindo-lhe certificar, 

mediante vistoria, o estado dos imóveis antes e após as obras.  

Esse estado é refletido no nível de conservação do prédio ou fração autónoma e de acordo com o artigo 

5º do DL nº 266-B/2012 de 31 de Outubro são: Nível 5 - Excelente, Nível 4 – Bom, Nível 3 – Médio, Nível 

2 – Mau, Nível 1 – Péssimo.  

Para determinação do nível de conservação será aplicada a ficha de avaliação anexa, publicada pela 

portaria 1192-B/2006, de 3 de Novembro e que seguirá as instruções de aplicação do Método de 

Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis.  

Caso resulte da operação um estado de conservação dois níveis acima do atribuído antes da intervenção 

será emitida uma certidão comprovativa, que a Câmara Municipal deverá enviar, no prazo de 30 dias 

para o serviço de Finanças da área para efeitos da efetivação dos referidos benefícios fiscais.  

Quando forem solicitados benefícios fiscais por motivos de realização de obras de reabilitação o 

interessado deverá fornecer prova de titularidade do imóvel e limites cadastrais. 


