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“Coimbra Sul — Pólo II da uC” é a exposição resultante de um exercício 
académico, desenvolvido no primeiro semestre do presente ano letivo, 
que questiona a condição urbana de uma Coimbra à margem.

Pretende fomentar o debate público, a partir de uma abordagem hipotética 
e estratégica, desenvolvida pelos estudantes do tema “Território 
e Paisagem” da disciplina de Projeto V, do Curso de Mestrado Integrado 
em Arquitetura (MIaRQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra.

E se Coimbra pré-determinasse o seu futuro a partir de um conjunto 
de conceitos, de  vontades estratégicas cujo reflexo se plasmasse sobre 
o território de modo objetivo e inequívoco? Como seria essa outra 
cidade, centrada num projecto de futuro com passado, em lugar 
da cidade presente, com história e sem perspetivas claras de futuro?

Estas são questões fundamentais que têm vindo a estimular os 
estudantes finalistas da disciplina de Projeto, do MIaRQ, no Departamento 
de Arquitetura, lançando-os à descoberta de possíveis respostas.

Esta investigação em projeto urbano evoluiu a partir de temas como: 
◦ a mobilidade e os novos modos suaves; 
◦ o corredor urbano ribeirinho e a interação entre a cidade e os espaços 
naturais, da sua envolvente verde primária; 
◦ a cidade partilhada e a descoberta dos novos espaços públicos e a 
partilha não hierarquizada dos lugares urbanos, numa cidade para todos, 
verdadeiramente democrática, integradora e saudável; 
◦ as grandes oportunidades e os eventos, dos quais destacamos os próximos 
Jogos Europeus Universitários, que vão decorrer em Coimbra já em 2018.

Para cumprir os propósitos enunciados procedeu-se a uma análise da zona 
sul da cidade, entre as pontes da Rainha Santa e da Portela, contemplando 
as relações entre o Vale das Flores e o Pólo II da uC, incluindo o novo 
 bairro residencial da Portela, a várzea ribeirinha e ainda a margem 
confrontante, a sul do Mondego. A sua circunstância, isolada e distante da 
realidade urbana mais central, é tão poderosa quanto desconcertante, num 
jogo complexo de contradições e ruturas que caraterizam bem esta geografia 
limítrofe, perigosamente periferizada mas potencialmente evocadora de um 
destino urbano mais qualificado e redentor.
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