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ARQUEOLOGIA NA FIGUEIRA DA FOZ 
“HISTÓRIA DAS OBRAS DE OUTRORA, 
CONTADA PELAS QUE ORA SE FAZEM!” 
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Natural de Coimbra, cresceu na Figueira 
da Foz. Licenciado em História, variante 
Arqueologia pela Universidade de Coimbra, 
é Arqueólogo profissional desde 2002.

Com experiência consolidada ao longo 
de diversas intervenções arqueológicas 
e de conservação e restauro, trabalhou 
em vários pontos do país, com especial 
enfoque na cidade de Coimbra onde, entre 
outras, foi responsável por intervenções 
arqueológicas no Convento de São 
Francisco e no Mosteiro de Santa Cruz.

Especializado em Arqueologia Urbana e do 
Edificado, possui conhecimentos ecléticos 
nas áreas da Arquitetura, do Urbanismo, 
da valorização patrimonial e cultural 
do edificado e na História das Épocas 
Moderna e Contemporânea.
 Após uma década de trabalhos 
arqueológicos no âmbito da Reabilitação 
Urbana de edifícios privados e 
monumentos inclusos em Centros 
Históricos, desde 2015 que se dedica 
ao Acompanhamento Arqueológico de 
empreitadas públicas de Infraestruturação 
urbana de larga escala e ao estudo do 
Direito do Património Cultural.

José Ricardo Nóbrega 
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A 1ª alteração ao PDM da Figueira da Foz, 
concretizada em finais de 2017, implicou 
uma profunda alteração dos prossupostos 
e obrigações legais do município no âmbito 
da reabilitação e regeneração urbana dos 
núcleos urbanos mais antigos.

A salvaguarda e valorização do património 
paisagístico, histórico, construído e cultural 
do concelho, enquanto elemento identitário, 
diferenciador e potenciador de novas 
e profícuas dinâmicas socioeconómicas 
para a cidade e o concelho assumem 
especial importância no contexto do 
novo paradigma de requalificação, 
sustentabilidade e valorização do tecido 
urbano e na afirmação e promoção da 
qualidade de vida e do ambiente na 
Figueira da Foz.

A ambiciosa empreitada municipal de 
Requalificação das Ruas do Núcleo Antigo 
da Figueira da Foz, iniciada em meados 
de 2018 é o paradigma e um dos veículos 
primordiais da concretização de grande 
parte dos objetivos gerais do Plano 
Diretor Municipal, tal é a sua abrangência 
geográfica, importância estratégica 
e capacidade de induzir e alavancar 
exponencialmente o investimento privado 
quer na reabilitação urbana, quer na 
restruturação das atividades económicas 
e comerciais patentes ao longo dos cascos 
urbanos multiseculares.

Abarcando catorze Ruas e as duas 
principais Praças do Núcleo Antigo da 
Figueira da Foz, esta empreitada pública 
de larga escala, tem permitido uma inédita 
sinergia entre a necessária criação de uma 
nova e eficiente rede de infraestruturas 
básicas para a cidade e o fundamental e 
quase sempre adiado reconhecimento de 
grande parte do património arqueológico 
desta.

Desmemoriada relativamente à sua 
“época dourada”, a cidade redescobre 
a cada praça e rua intervencionada, 
imponentes vestígios e amplas estruturas 
edificadas, muitas delas ainda em 
funcionamento e ao serviço da cidade. 

Construídas no âmbito de grandes obras 
públicas e municipais encetadas ao longo 
dos séculos XVIII, XIX e XX, constituem 
atualmente um importante património 
edificado e arqueológico das épocas 
moderna e industrial, que urge reconhecer, 
estudar e, na medida certa, preservar e 
valorizar.

Arqueologia na Figueira da Foz 
“História das obras de outrora, contada 

pelas que ora se fazem!” 

Sitio Arqueológico, Muro do Cais e Rampa de Alagem 
descobertos no Arruamento Nascente da Praça 8 de Maio 
(Praça Nova)
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Na verdade, são as obras que ora se 
fazem que permitem fazer a história 
das obras de outrora e, nessa medida, 
constituem uma oportunidade única 
de reconhecer e registar a evolução 
física e cronológica do crescimento 
urbano da cidade e, em especial, da 
sua simbiótica, mas nem sempre 
pacifica, relação com o Rio Mondego.

As numerosas estruturas construídas 
e achados arqueológicos até agora 
detetados, muitos deles inéditos, 
caraterizam-se pelas suas grandes 
dimensões e surpreendentemente 

Troço da Cerca do Castelo de São Julião, descoberto 
durante a construção do novo Parque de Estacionamento no 
adro norte da Igreja Matriz.

Paredão do último cais da cidade, subsistente ao longo da 
Rua 5 de Outubro e do Entroncamento da Praça Nova com 
a Rua da República.

bom estado de conservação e constituem 
os vestígios materiais da pujança económica 
e importância geoestratégica que a Figueira 
da Foz teve no contexto nacional ao longo de 
mais de 100 anos, na transição entre as épocas 
moderna e contemporânea em Portugal.

Estes são assim, os efetivos contributos 
patrimoniais e culturais das empreitadas 
públicas para a cidade, absolutamente 
fundamentais para o (re)conhecimento, 
estudo, salvaguarda e valorização da história, 
identidade e património edificado 
da Figueira da Foz.


