




 

 

RECONVERSÃO URBANA DO “LARGO DA CRECHE” 
 

A Zona Histórica de Vila do Porto tem sido, nos últimos 

anos, alvo de várias intervenções, no seu conjunto 

edificado, que em muito valorizaram a imagem 

urbana, assim como criaram novos focos de 

atratividade que aos poucos tem vindo a elevar a 

dinâmica social e económica local. 

No sentido de dar continuidade a esta tendência de 

reabilitação urbana, é urgente a intervenção no 

espaço livre público, que se apresenta hoje com fortes 

debilidades na forma como proporciona a circulação 

pedonal e automóvel e qualquer tipo de uso do 

espaço público. A Zona Histórica de Vila do Porto é hoje 

um local de passagem e a este facto deve-se muito o 

mau estado de conservação em que se apresentam as 

suas ruas e largos, invadidas por carros, com pouco 

mobiliário urbano e elementos e espaços verdes. 

Foi neste contexto que surge a presente proposta que 

procura devolver à comunidade este espaço, 

atualmente sem qualquer utilidade recreativa e com 

uma imagem urbana, no meu entender, muito pouco 

apelativa.  

Com esta intervenção pretende-se requalificar e 

regenerar o local, com a definição de um espaço 

verde, devidamente equipado com mobiliário urbano 

e pontuado por várias árvores de espécies variadas, de 

forma a proporcionar aos habitantes e visitantes, não 

só um elemento de embelezamento e valorização da 

imagem urbana, mas acima de tudo, de uso 

recreativo.  
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