
Carta Aberta às Entidades responsáveis ou promotoras de ações sobre a Ponte Luiz I 

 

A Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património (APRUPP) e a 

Associação Portuguesa para o Património Industrial (APPI), enquanto associações sem fins lucrativos 

com ação no âmbito da Reabilitação Urbana e da Proteção do Património vêm manifestar junto de V. Exª 

a sua grande preocupação e reflexão em relação ao que se perspetiva para a Ponte Luiz I, que une as 

cidades Porto e Vila Nova de Gaia.  

O que tem vindo a público é uma solução de intervenção de alteração da Ponte com o objetivo de 

aumentar e concentrar o fluxo de pessoas no atravessamento, o que se perspectiva formalizar através da 

adição de duas plataformas, uma de cada lado do tabuleiro existente inferior. Para além disso, preconiza-

se a colocação eventual de estruturas metálicas, a cota superior e em toda a extensão da ponte, para 

proteção contra queda de eventuais objetos, desse nível, para as plataformas inferiores a construir. 

A reflexão que fazemos e que agora apresentamos não pretende discutir o projeto em si, mas sim a 

estratégia adoptada, em particular condenar esta ou outras soluções que objetivamente vão interferir 

negativamente na imagem de um dos ícones do Património do Porto e Gaia, classificado pela UNESCO, 

e integrado na recente denominação Centro histórico do Porto, Ponte  Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar, 

aprovada por esta organização mundial. Trata-se de uma ação que não teve o necessário debate público 

promovido pelas entidades que o estão a motivar, não tendo igualmente sido transmitido publicamente 

quaisquer estudos aprofundados sobre formas alternativas de responder ao pretendido aumento de fluxo 

de pessoas entre margens, nomeadamente através de barco ou outras alternativas, como acontece em 

muitas outras cidades. Considerando que devem ser as entidades competentes a implementar medidas 

de proteção de um património classificado pela UNESCO, a APRUPP e a APPI não abdicam, no entanto, 

do seu dever de cidadania para expressar algumas considerações sobre o assunto e de mobilizar os 

meios que considerar adequados de informação/formação da opinião pública para que qualquer 

intervenção que se venha a realizar na Ponte respeite efetivamente este Património nacional e mundial. 

A APRUPP e a APPI apresentam assim as seguintes considerações: 

1. A classificação de um monumento a Património Mundial pela UNESCO tem na base dois 

parâmetros fundamentais: a autenticidade e a integridade (Carta de Nara, 1994). Ambos os 

aspetos ficam comprometidos com intervenções que adicionam elementos construtivos para fora 

dos limites laterais da ponte. 

2. Os efeitos do turismo de massas são amplamente conhecidos e a atuação na prevenção, 

incluindo através do planeamento urbano e gestão partilhada e integrada, vem refletida em 

documentos desde 1976 (Carta sobre o turismo cultural, 1976, ICOMOS; Código Mundial da 

Ética do Turismo, 1999, Conselho da Europa). A justificação apontada para a adição de 

plataformas à ponte enquadra-se neste risco e reflete a falta de ações antecipatórias que o 

evitassem. As ameaças identificadas há décadas pela UNESCO contemplavam o risco do 

turismo impor alterações ao Património, descaracterizando-o, degradando-o e tornando 

vulnerável a flutuações do gosto dos turistas baseadas em campanhas de marketing, com 

ameaças diretas à coerência e integridade do monumento, ou do conjunto urbano classificado. 

3. Intervenções na Ponte Luiz I com as características das que vieram a público violam os 

pressupostos, ou enquadram-se nos riscos identificados nos vários documentos da UNESCO e 

do ICOMOS, dos quais se destacam: Recomendação sobre as Paisagens Urbanas Históricas, 

2011, Paris, UNESCO; Princípio de La Valeta sobre a salvaguarda e gestão das cidades e dos 

conjuntos urbanos históricos, 2011, ICOMOS. 



Pelos motivos apresentados, a APRUPP e a APPI apelam à não aprovação de qualquer intervenção na 

ponte que passe pela adição de elementos para fora dos seus limites laterais ou que comprometa a sua 

imagem, ou altere a sua estrutura. 

A APRUPP e a APPI consideram que devem ser realizados estudos, a diferentes escalas – ao nível da 

ponte e ao nível do território de influência – que tenham como principal motivo a proteção e promoção da 

Ponte Luiz I, enquanto património mundial, sendo que todos os interesses se devem subjugar a este. 

Deve ser tida em conta a Declaração de Xi’an sobre a conservação do contexto dos monumentos, sítios e 

áreas de interesse cultural, ICOMOS, 2005, onde se refere que os projetos de intervenção em 

monumentos ou áreas de interesse cultural têm o dever de contribuir positivamente para reforçar o seu 

significado e singularidade. Neste sentido, os estudos a promover devem contemplar:  

- ao nível da ponte, a análise de soluções de intervenção que contemplem apenas o espaço disponível 

nos atuais tabuleiros inferior e superior e que não comprometam a imagem, ou alterem a estrutura da 

Ponte. Devem ainda incluir uma análise da durabilidade da estrutura da Ponte e medidas de prevenção 

contra a aceleração da sua degradação; 

- considerando a pressão do turismo na envolvente, em ambas as margens, sugere-se a ampliação de 

espaços públicos qualificados. A cidade deve ser vista de forma global e promovidos/divulgados novos 

espaços de turismo e lazer que possam descongestionar o centro da cidade e, em particular, a passagem 

através da Ponte Luiz I. Nesse âmbito, devem ser equacionadas outras possíveis ligações entre margens, 

nomeadamente através da Ponte Maria Pia (a que igualmente deve ser dedicada uma especial e urgente 

atenção) e promovidas outras ligações a jusante, nomeadamente mais próximas da Foz do Douro, neste 

caso aproveitando cotas superiores de encostas ainda não qualificadas; 

- considerando como premente um maior e melhor fluxo de pessoas entre margens, o estudo de soluções 

alternativas, incluindo as potencialmente turísticas, através, por exemplo, do uso de um maior número de 

embarcações para o efeito, o que poderá ser equacionado como uma melhor exploração do rio como 

recurso económico, e que se acredita do agrado do turismo como se comprova noutras cidades. Ou seja, 

devem ser procuradas alternativas, esta, ou outras. 

Pelo exposto, a APRUPP e a APPI reiteram o apelo à não aprovação de propostas lesivas da imagem ou 

da estrutura da Ponte Luiz I, à necessidade de incremento de um verdadeiro debate público e à procura 

de soluções alternativas. O planeamento urbano ou a ação sobre conjuntos urbanos classificados pela 

UNESCO deve compatibilizar o desenvolvimento com a proteção do valor patrimonial cultural que temos 

o direito de deixar para as gerações futuras. 

Ao dispor para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos com cordiais cumprimentos. 

 

A Direção da APRUPP e a Direção da APPI 

                     


