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R e f l e x õ e s s o b r e s a l v a g u a r d a , r e a b il it a ç a o
E GESTÃO DE CENTROS HISTÓRICOS EM PORTUGAL

destaca-se claram ente de tudo o que já foi publicado em
Portugal sobre o tem a da reabilitação urbana, não só pelo seu carácter
assum idam ente interdisciplinar e equidistante, m as tam bém por se desviar
do discurso laudatório tão habitual em publicações cam arárias ou da
responsabilidade dos próprios autores de projectos de reabilitação.
Estamos p eran te um conjunto de análises críticas a diversas intervenções
levadas a cabo nas últim as três décadas em centros históricos portugueses,
com especial ênfase nos casos do Porto e de Gaia. Depois de apontarem os
pontos fortes e os pontos fracos dessas intervenções, assim como os
resultados obtidos e alguns dos seus efeitos colaterais, os autores propõem
novas perspectivas sobre a reabilitação integrada de centros históricos,
constituindo-se assim a prim eira obra publicada em Portugal d en tro do
espírito da In tegrated Territorial and Urban C onservation do ICCROM.
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