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O CAMPO DA CIDADE 01

O Centro Histórico de Évora bastante denso e coe-
so, limitado pela muralha fortificada. É considerado 
como um primeiro anel que também possibilitava o 
cultivo de hortas.

4 ESQUEMA
Representação da análise da cidade de Évora em 4 passos 
crescentes da sua evolução e organização como cidade que 
parte de um ponto central e eixos radiais. 
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O centro é por sua vez abraçado por uma cintura de asfalto e um 
carrosel de rotundas. Este “fosso” acentua o desmembramento da 
unidade da cidade e da sua periferia rural. 

Na continuidade do crescimento da cidade surgem eixos radiais que correspon-
dem às entradas/saidas das portras da muralha. Estes eixos prolongam-se pelo 
território e parcelam a cidade. “Durante muito tempo a expansão urbana fez-se 
fora da muralha, ao longo dos caminhos de penetração, mantendo nos espaços in-
tersticiais, as hortas, pomares, ferragiais e olivais. As quintas, dada a sua estrutura 
mais erudita e devido à maior importancia social dos proprietários, resistiram du-
rante bastante tempo à avalanche das novas construções...” (1)

São entre os eixos que parcelam o território que se aproximam os sistemas rurais ao centro da cidade. 
Seriam as quintas e sistemas rurais a ocupar esses espaços entre os eixos. Espaços estes que evocam 
o campo para perto do centro da cidade. Espaços que permitem a permeabilidade e fusão entre o rural e 
o urbano. 
Na situação actual com o crescimento da cidade para fora das muralhas esses sistemas rurais, como 
as quintas e campos horticolas foram ocupados e densificando do centro para fora. Consequentemente 
estes espaços rurais são afastados, ocupando o seu lugar para longe do centro. Razões estas para que a 
permeabilidade do percurso pedonal entre centro e periferia (bairros) seja descontinua. (Ver ortofotomapa 
nas duas páginas seguintes)

(1) CARAPINHA, Aurora; Da Leveza da Cidade; Revista semestral  de edificios e monumentos;  nº26 ; 2007 ; pág. 181 



34 35

O CAMPO DA CIDADE 0101
VISTA AEREA ACTUAL DA CIDADE DE ÉVORA. 
REPRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS RURAIS NA 
PROXIMIDADE DO CENTRO DA CIDADE
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