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APRESENTAÇÃO 

 

Intervenções contemporâneas em estruturas militares em Portugal: 

 

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires 

 

Esta dissertação procura abordar alguns aspetos relacionados com a 

reabilitação do património arquitetónico em Portugal através dos séculos. 

Inúmeras foram e têm sido as intervenções realizadas com vista à preservação 

destes bens tão valiosos, símbolos da nossa identidade e apresentando um 

enorme valor arquitetónico cultural e social. 

Optei por abordar as intervenções que têm sido realizadas nos castelos 

Portugueses, desde a sua construção até aos nossos dias. Estes locais fazem 

parte do nosso património arquitetónico e foram locais de acontecimentos 

importantes da nossa história, símbolos da independência e identidade 

nacionais. 

Visto que alguns se encontravam bastante degradados, foi necessário 

desenvolver-se um processo de intervenção nestes monumentos de forma a 

readquirirem a importância do passado. 

Com esta dissertação procuro compreender a forma como estas ação foi 

realizadas, bem como os princípios que estiveram na base da reabilitação destes 

monumentos. Atribuo especial atenção aos castelos de São Jorge, em Lisboa, 

dos Mouros, em Sinta e de Pombal, em Pombal. 

Pretendo ainda salientar o equilíbrio entre o passado e o presente que deve 

sempre orientar qualquer processo de reabilitação ou seja, intervir no passado 

sem o danificar mas adaptando-o ao modo de vida da sociedade 

contemporânea. É esse o desafio que se apresenta a todos aqueles que 

pretendem reabilitar o património edificado 

Palavras-chave: Reabilitar, Património, Pré-existência, Reversibilidade. 



 

 

 
 

  



 

 

Presentation 

 

Contemporary interventions in military structures in Portugal: 

 

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires 

 

This thesis aims to address some aspects related to the rehabilitation of the 

architectural heritage in Portugal over the centuries. There have been numerous 

interventions in order to preserve these valuable symbols of our identity and 

presenting an enormous architectural, cultural and social value. 

I have chosen to address the interventions which have been carried out in the 

Portuguese castles, since their construction until the present day. These places 

are part of our architectural heritage and have been places of important events, 

symbols of our independence and national identity. 

As some castles were rather degraded, it was necessary to develop an 

intervention process in these monuments in order to give them the importance 

they had in the past. 

With this dissertation I try to understand the way this action has been carried out 

and the principles that have been at the basis of the rehabilitation of these 

monuments. I pay special attention to the following castles: São Jorge in Lisbon, 

Mouros, in Sintra and Pombal, in Pombal. 

I also intend to point out the balance between past and present, which should 

always guide any process of rehabilitation, that is, to intervene in the past without 

damaging it but adapting it to the way of life of contemporary society. This is the 

challenge facing all those who plan to rehabilitate the built heritage 

Keywords: Rehabilitate, Heritage Pre-existence, reversibility. 
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INTRODUÇÃO 

Desde sempre e em todas as sociedades existe o desejo de manter vivas as 

memórias do passado que chegaram até nós de formas muito variadas, e 

formam a identidade de um povo. Parte dessas memórias constituem o 

património arquitetónico que importa preservar e dar a conhecer às gerações 

futuras. Neste contexto, o arquiteto desempenha um papel crucial visto que é 

através da sua sensibilidade e sentido estético que conseguirá interferir no 

passado sem o danificar e, simultaneamente estabelecer uma “ponte” com o 

presente. 

Deste modo o objetivo desta minha investigação académica foi procurar 

entender, através dos testemunhos e obras de diversos arquitetos, como se 

estabelece uma relação verdadeira e eficaz entre a realidade pré-existente e 

processo de reabilitação do património. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos: 

No capítulo I, começo por definir Património Cultural e salientar a sua importância 

para a identidade de um povo. Em seguida faço uma abordagem sobre tudo o 

que constitui Património mundial, com uma visão histórica do Património em 

Portugal. Dedico ainda especial atenção à reabilitação dos edifícios antigos em 

zonas históricas de Lisboa, estabelecendo uma avaliação paralela entre as 

técnicas e os materiais “novos” e “velhos”. 

No capítulo II descrevo a importância e função dos castelos em Portugal como 

monumentos nacionais e os programas de intervenção de que tem sido alvo 

desde a sua fundação até ao início do séc. XX. 

Faço uma referência especial às intervenções realizadas na época do Estado 

Novo e o novo papel da DGEMN. 

Neste mesmo capítulo faço uma descrição sobre a importância e efeitos da luz 

no património construído, começando por uma breve introdução histórica, desde 

o início da sua utilização até ao séc. XX. 
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Destaco o papel da iluminação na transformação social, económica e cultural 

dos locais, bem como o seu poder na manipulação da perceção urbana. 

Por fim descrevo os diversos tipos de iluminação e a intervenção física que cada 

um exerce sobre o património. 

 
 

1. PATRIMÓNIO CULTURAL 

O património cultural de um povo significa a herança do seu passado, da sua 

história, ou seja, tudo aquilo que é considerado importante para a definição da 

sua identidade e diferenciação cultural. O património é o conjunto de todos os 

bens valiosos que devem ser preservados com vista a transmitir essa “herança” 

às gerações vindouras, que poderão assim usufruir das diversas experiências 

culturais que definem um povo.  

Do património construído fazem parte não só bens materiais, mas também 

imateriais. Relativamente aos primeiros, devemos distinguir os bens imóveis, os 

quais englobam não só edifícios monumentais, como igrejas, palácios castelos 

e conventos, mas também edifícios habitacionais, industriais e comerciais. Estes 

últimos são testemunho de como a sociedade viveu e trabalhou ao longo dos 

anos, mas nem sempre são conhecidos visto que, até há pouco tempo, tanto 

engenheiros, como arquitetos ou historiadores se dedicavam principalmente às 

intervenções em edifícios monumentais. Dos bens móveis fazem parte 

esculturas, pinturas ou peças de artesanato. 

O património imóvel representa sempre um importante valor cultural e é de 

interesse primordial para a identidade de um país e democratização da sua 

cultura. Para que um bem seja considerado património imóvel, deve apresentar 

determinados requisitos como antiguidade, autenticidade, originalidade ou 

raridade. Isto faz com que o mesmo seja culturalmente relevante em diversos 

aspetos, nomeadamente histórico paleontológico, arqueológico, arquitetónico, 

artístico, etnográfico, cientifico, industrial ou técnico. Neste sentido os bens 

naturais, ambientais, paisagísticos ou paleontólogos integram o património 
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cultural imóvel. Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, 

conjunto ou sítio e podem ainda ser considerados de interesse nacional, de 

interesse público ou de interesse municipal. Todos os bens considerados de 

interesse nacional estão incluídos na lista do património mundial. 

No que diz respeito aos bens imateriais, o património de um povo inclui, entre 

outros, a música, a literatura ou os costumes.  

A UNESCO, através do seu comité, define tudo aquilo que é considerado 

património mundial dos vários países, quer seja património histórico ou natural. 

Esta organização estabeleceu, em 1972, a convenção para a proteção do 

património mundial, cultural e natural, com vista a identificar, proteger e preservar 

tudo aquilo que é considerado um bem valioso para a humanidade. Portugal 

aderiu a esta convenção em 1979. Em 2003, foi aprovada uma nova convenção 

sobre o património cultural e imaterial.  

 

1.1. PATRIMÓNIO EM PORTUGAL – UMA VISÃO HISTÓRICA 

O nosso país é reconhecido mundialmente como um dos que apresenta maior 

número de monumentos de grande valor mundial, espalhados pelos diversos 

continentes, sendo por isso considerados património da humanidade. No entanto 

a conservação e reabilitação dos edifícios em Portugal tem sido um tema pouco 

aliciante para os arquitetos e construtores. Apenas nas duas últimas décadas 

tem havido uma maior preocupação com a intervenção no património 

arquitetónico, principalmente nas cidades de Lisboa e Porto, graças a uma série 

de instituições e organismos que entretanto foram formados. A câmara municipal 

de Lisboa tem feito um esforço relevante na reabilitação urbana. 

A determinação e o dever de se protegerem e conservarem os monumentos 

antigos de Portugal remonta ao séc. XVIII, quando foi decretado, por                        



Intervenções contemporâneas em estruturas militares em Portugal  

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires  19 

D. João V 1, em alvará régio, que essa tarefa cabia à Academia Real da História 

Portuguesa eclesiástica e secular. 

Em meados do séc. XX, a Constituição de 1946 fez nova referência à proteção 

do património português, no seu artigo nº175: 

 “As obras monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os 

monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob 

a proteção do poder público.” (art.nº175 da Constituição) 

 

Mais tarde, segundo o artigo nº 78 da Constituição de 1976 ficou determinado 

que: 

 “Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, promover a 

salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da 

identidade cultural comum.”  (art.nº78 da Constituição) 

 

Mais tarde o Ministério da cultura criou o IPA que tinha como missão promover 

e regular toda a atividade arqueológica em Portugal. 

Em 1992 foi criado o IPPAR que visava classificar o património histórico em 

Portugal. 

Em 2006, estes dois institutos (IPAR E IPPAR) foram extintos e fundidos num 

só, dando origem ao IGESPAR. Esta entidade, 

“tem por missão, a gestão, a salvaguarda, a conservação e a valorização dos bens que, 

pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social e técnico, integram o 

património cultural arquitetónico e arqueológico classificado do país”. (art.21-1 

IGESPAR).  

 

                                            
1 D. João V, (22 de Outubro de 1689 – 31 de Julho de 1750), dito o Magnânimo, foi vigésimo - quarto Rei 
de Portugal, desde 1 de Janeiro de 1707 até à sua morte. O seu longo reinado de 43 anos foi o mais rico 
da História de Portugal, profundamente marcado pela descoberta de ouro no Brasil, no final do século XVII, 
cuja produção atingiu o auge precisamente na última década do seu reinado. 
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O IGESPAR passa então a assumir as competências do IPAR E IPPAR, tendo 

como missão as seguintes funções: 

- Propor a classificação e inventariação de bens imóveis de interesse nacional e 

de interesse público de relevância arquitetónica e arqueológica e, quando for o 

caso, estabelecer zonas especiais de proteção; 

- Elaborar (...) planos, programas e projetos para a execução de obras e 

intervenções (...) em imóveis classificados ou em vias de classificação ou 

situados nas respetivas zonas de proteção (...); 

- Assegurar (...) a gestão e valorização do património cultural arquitetónico e 

arqueológico (...); 

- Promover a inventariação sistemática e atualizada dos bens que integram o 

património cultural (...); 

- Pronunciar-se (...) sobre planos, projetos, trabalhos e intervenções (...) a 

realizar em imóveis classificados ou em vias de classificação e nas respetivas 

zonas de proteção (...); 

Todas as competências e atribuições acima referidas constituem assim um 

conceito urbanístico de reabilitação urbana. 

 
“Obras que visam adequar e melhorar as condições de desempenho funcional de um 

edifício, com eventual reorganização do espaço interior, mantendo o esquema estrutural 

básico e o aspeto exterior original.” (IPPAR 199) 

 
A reabilitação urbana consiste na manutenção de todo ou parte do património 

urbanístico e imobiliário já existente. Para que este processo se possa 

concretizar, é necessário que se desenvolvam diversos tipos de obras, não só 

nas infraestruturas urbanas mas também nos edifícios. Estas ponderam passar 

por trabalhos de remodelação, beneficiação, construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação ou até demolição dos espaços envolvidos.  
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A reabilitação de edifícios visa atribuir adequadas condições de segurança 

(funcional, estrutural e construtiva) aos mesmos, às construções adjacentes 

incorporadas no seu logradouro e também às frações integradas nesses 

mesmos edifícios. Pode também servir para atribuir aos edifícios outras aptidões 

funcionais que permitam simplesmente novos usos ou padrões de desempenho 

mais elevados.  

A conservação e reabilitação em Portugal foi até, há duas décadas, um tema 

pouco aliciante para os arquitetos e construtores, apesar de existir um grande 

património que merecia ser preservado. No entanto verifica-se que, nos últimos 

20 anos, tem havido uma maior preocupação com a intervenção no património 

arquitetónico, principalmente nas cidades de Lisboa e Porto graças, a uma série 

de instituições e organismos que entretanto foram constituídos.  

Têm sido diversas as estratégias de reabilitação urbana para as zonas históricas 

em Portugal, desde as mais vanguardistas às mais conservadoras. Hoje em dia 

todas elas visam satisfazer as necessidades atuais, com o objetivo de dar 

resposta a problemas socias, económicos e de mobilidade. Deste modo 

podemos dizer que a reabilitação urbana não está direcionada apenas para 

questões culturais mas visa essencialmente regenerar os locais históricos.  

O primeiro programa público de reabilitação urbana foi criado em 1985 e visava 

evitar a degradação do centro histórico de Lisboa e do seu património urbano. 

Em 1990, o executivo municipal definiu como principal objetivo municipal a 

reabilitação urbana, devido à sua grande importância para o desenvolvimento 

local. 

Entre 1986 e 1990, aconteceu o período mais recente de reabilitação urbana de 

Lisboa em que foram constituídos os gabinetes locais de Alfama e Mouraria e 

passou a existir um vereador responsável pela reabilitação urbana. Foi assim 

possível criar uma gestão de proximidade com os habitantes destes dois bairros, 

permitindo a participação dos mesmos.  
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Em 1990 criou-se a DMRU e procedeu-se ao alargamento das áreas de 

intervenção de cada gabinete. Todo este processo foi sendo apoiado por meios 

jurídicos, financeiros e legislativos. 

De 1990 a 2001, o processo de reabilitação das zonas históricas da cidade de 

Lisboa foi reforçado através das seguintes estratégias:  

- Alargamento da área de intervenção a reabilitar. 

- Constituição de novos gabinetes locais no âmbito da DMRU. 

- Utilização de mais meios urbanos e financeiros. 

Estes gabinetes locais estavam encarregues do seguinte:  

- Gestão urbanística da área de intervenção, com pequenas intervenções nos 

bairros históricos e nalgumas praças centrais da cidade. 

- Lançamento e gestão das empreitadas municipais e coercivas. 

- Aquisição de diversos edifícios para reabilitar. 

- Apreciação dos processos de obras comparticipadas. 

- Apoio aos moradores e senhorios através de um acompanhamento 

personalizado. 

Para que todo estre processo fosse exequível o Município de Lisboa transferiu 

verbas para as Juntas de Freguesia conseguirem atuar nas intervenções mais 

urgentes.  

Entre 2002 e 2007, a reabilitação urbana esteve a cargo da DMCRU. Durante 

este período, a estratégia de reabilitação sofreu uma mudança, ficando apenas 

reduzida ao apoio social e às obras comparticipadas. Foram identificados dezoito 

“eixos prioritários de reabilitação urbana” para o Município, com o objetivo de 

dinamizar, de uma nova forma, o processo de reabilitação. A ação da autarquia 

apresentava três estratégias fundamentais: 
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- Intimação aos proprietários. 

- Realização de obras no património municipal. 

- Realização de intervenções coercivas. 

Esta intervenção foi feita através de “mega empreitadas”, ou seja, o lançamento 

de concursos públicos de empreitadas para obras de consolidação conservação 

e recuperação de edifícios municipais ou particulares, nos bairros mais antigos 

de Lisboa. Alguns edifícios municipais foram transferidos para a EPUL reabilitar. 

No entanto este processo das megas empreitadas não foi bem-sucedido por 

diversas razões, nomeadamente a escassez dos recursos financeiros que 

resultou na paragem de muitas das obras que foram suspensas por falta de 

pagamento aos empreiteiros. Assim os edifícios ainda se degradaram mais e os 

seus moradores foram obrigados a saírem das suas próprias casas. 

Apesar de tudo isto, a Câmara Municipal de Lisboa conseguiu financiar um 

programa de valorização do património artístico e monumental da cidade, que 

possibilitou a realização de obras em algumas igrejas e outros edifícios.   

Durante este período, constituíram-se também três sociedades de reabilitação 

urbana, mas duas delas acabaram por ser extintas por não apresentarem 

qualquer importância efetiva na reabilitação urbana e constituírem um pesado 

cargo financeiro para o município.  

A partir de 2007, foi delineada uma nova estratégia com a reorganização das 

unidades de projeto que possibilitaram uma maior eficácia no licenciamento de 

obras. Através do PIPARU, conseguiu-se financiamento para concluir as 

empreitadas interrompidas. O recurso aos dinheiros do Casino e as candidaturas 

ao QREN permitiram dar um novo impulso à reabilitação de alguns 

equipamentos e espaços públicos.  

Em dezembro de 2009, entrou em vigor o regime jurídico de reabilitação urbana 

que confere às Câmaras Municipais a competência para desenvolverem a 

estratégia de reabilitação:  
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 “Como uma componente indispensável da política das cidades e da política de 

habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de requalificação e 

revitalização das cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de 

qualificação do parque habitacional, procurando-se um funcionamento globalmente mais 

harmonioso e sustentável das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação 

condigna.” 

 

Embora exista todo um conjunto de ações já realizadas no sentido de reabilitar, 

verifica-se que ainda é visível o número de edifícios devolutos e que alguns ainda 

se encontram em estado de degradação. Apesar dos apoios e das intimações e 

obras coercivas, as intervenções constituem um pesado cargo financeiro, pelo 

que ainda existe alguma dificuldade em dinamizar o processo de reabilitação que 

é necessário continuar a promover. 

Neste momento a reabilitação urbana constitui uma prioridade de intervenção da 

Câmara Municipal de Lisboa que decorre dos seguintes objetivos: 

 - Reforçar a identidade e competitividade através da valorização do 

património cultural. 

 - Promover a valorização das infraestruturas e do edificado existente. 

 - Alcançar um maior desenvolvimento para a cidade, através da melhoria 

das condições de habitação (conforto, acessibilidade, segurança estrutural). 

 - Possibilitar a diversificação de oferta de alojamentos diferenciadas. 

 - Dinamizar a economia através da criação de emprego. 

A reabilitação urbana para Lisboa está integrada no PDM, no plano plurianual de 

investimento e no programa local de habitação e decorre dos objetivos da carta 

estratégica 2004/2010. A política de reabilitação foi definida tendo em 

consideração os seguintes aspetos: 

 
- Estado de conservação do edificado. 
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- Estado de conservação do espaço público. 

- Estimativa do investimento a realizar na reabilitação da cidade. 

Esta política de reabilitação está em articulação com outros domínios de atuação 

do município, nomeadamente no urbanismo, habitação, ação social, cultura, 

mobilidade, ambiente urbano, economia, património imobiliário e finanças. 

Podemos assim concluir que, nos últimos anos, a reabilitação urbana das zonas 

históricas tem sido um assunto prioritário dos diferentes executivos municipais, 

tendo sido investidos 450 milhões de euros, nos últimos 20 anos, na reabilitação 

do edificado municipal e particular. 

1.2. REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 

A reabilitação de edifícios antigos tem sido alvo de uma atenção crescente por 

parte dos arquitetos e construtores visto que todos concordam com a 

necessidade de preservar o património arquitetónico. Embora tenha havido um 

desenvolvimento nas áreas da investigação, ensino e formação, verifica-se uma 

lacuna no que diz respeito a meios técnicos que são sempre imprescindíveis 

para a concretização dos projetos. Tem-se dado maior ênfase aos trabalhos de 

promoção curricular, em detrimento de outros de índole mais técnica e alargada 

e que possam servir de guia para todos os que se querem dedicar à reabilitação 

de edifícios antigos. Os primeiros esforços no sentido de se desenvolverem 

ações práticas sobre a temática da reabilitação foram feitos pelo LNEC em 1985. 

Foi produzido então um conjunto de documentos que serviram de apoio à 

elaboração do manual de reabilitação de edifícios do bairro alto, em Lisboa. 

Constituiu-se também um guia que serviu de apoio à reabilitação de prédios 

antigos. Apesar destes dois trabalhos serem considerados de grande valor, falta-

lhes um certo equilíbrio na quantidade e tratamento dos temas tratados.  

Entende-se por edifício antigo todo o que foi construído antes do aparecimento 

do betão armado como material estrutural dominante, ou seja, antes do 

aparecimento do cimento Portland. Para a construção desses edifícios 

utilizaram-se materiais e tecnologias tradicionais que foram herdados dos 
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tempos dos Romanos. Esta definição tem a ver com o facto da grande 

importância que teve o betão armado na medida em que possibilitou profundas 

alterações no modo de construção dos edifícios. Até então eram utilizados outros 

materiais “naturais”, como a madeira, a pedra, a areia, o barro e a cal e que não 

sofreram grandes alterações durante séculos. A alteração dos hábitos de 

construção derivada da utilização do ferro e do aço (a partir do séc. XIX) só teve 

impacto na construção de edifícios industriais. De resto o ferro era usado, como 

ferro forjado apenas na construção de pequenos elementos. 

Podemos dizer que o aparecimento do betão armado provocou uma quase 

“revolução” no modo de construção dos edifícios na medida em que veio romper 

com uma tradição de séculos e era um material artificial que apresentava novas 

capacidades, principalmente o facto de ser moldável e a sua aparente 

indestrutibilidade. Estas características deste novo material fizeram com que os 

engenheiros e construtores admirassem as suas capacidade inesgotáveis e se 

dedicassem ao estudo do seu comportamento, ao desenvolvimento de novas 

regras de projeto e criassem um regulamento autónomo para a sua utilização. 

 O uso do betão teve uma influência tão grande no modo de construção dos 

edifícios que todos os materiais e técnicas tradicionais foram rapidamente 

abandonados, isto só a partir do final da década de 40 do século 20. Este novo 

material tinha características excecionais que permitiam explorar de uma novo 

modo, não só a execução de elementos não estruturais, mas também a forma e 

o espaço arquitetónico. 

1.3. TÉCNICAS E MATERIAIS 

Existem diversos regulamentos em Portugal sobre as estruturas de betão mas 

não há qualquer um relativamente à utilização das madeiras nas alvenarias e 

estruturas visto que, no passado, tal não era necessário. No entanto, o 

conhecimento das técnicas e materiais de construção tradicionais é essencial 

para a realização das intervenções nos edifícios de modo a haver uma correta 

adequação dos materiais e técnicas a utilizar. De igual modo, a aplicação das 
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técnicas tradicionais é, muitas vezes, a melhor solução para as intervenções a 

realizar. 

O trabalho de reparação, conservação ou reabilitação dos edifícios antigos nem 

sempre é fácil, visto que as técnicas tradicionais foram abandonadas durante 

largo tempo.  

 É importante ter-se em conta dois fatores quando se trata de optar por 

alguma opção tecnológica no caso de reabilitação: 

- Compatibilidade entre o já existente e o novo 

- Durabilidade das soluções adotadas 

O uso de materiais e técnicas deve igualmente ser privilegiado para que se 

verifique a compatibilidade acima referida. Relativamente à durabilidade, a 

mesma está assegurada visto que muitos edifícios antigos são já centenários e 

apresentam-se ainda em boas condições de conservação. No entanto, mesmo 

que se utilizem materiais iguais aos antigos nem sempre a intervenção tem os 

melhores, resultados devido à diferença de idade, o que implica diferenças de 

comportamento desses mesmos materiais.  

Podemos assim concluir que é importante que as obras sejam feitas utilizando 

os materiais tradicionais “novos e velhos” em paralelo, mas ao mesmo tempo 

usando materiais e técnicas que possam trazer alguma inovação, embora 

sempre com algum cuidado. As notáveis construções dos nossos antepassados 

que resistiram durante séculos, apesar da escassez de meios e materiais, devem 

ser sempre respeitadas. 
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2. INTERVENÇÕES NOS CASTELOS EM PORTUGAL 

 
Os castelos fazem parte da paisagem em Portugal, distribuindo-se de norte a 

sul, tanto em contexto urbano como rural. Os primeiros surgiram na Idade Média 

e eram construídos com fins essencialmente militares e políticos, ocupando 

sempre um local estratégico e dominante. 

  Mário Jorge Barroca 2  

descreve assim um castelo: 

“[…] uma estrutura erguida no alto de 

um monte, procurando retirar o 

máximo proveito da topografia do 

terreno, cujo espaço era delimitado por 

uma muralha, no qual podia funcionar 

uma pequena guarnição militar e onde 

as populações se podiam recolher em 

caso de ameaça. […] um castelo não é 

um local de habitat. É um local 

destinado ao refúgio temporário, 

destinado a ser utilizado em caso de 

necessidade.” ( “Uma paisagem com 

Castelos. In Arquitectando Espaços: 

Da Natureza à Metapolis.”, 2003, 

p.175) 

Os castelos eram importantes 

na medida em que a sua 

conquista implicava a conquista 

do território. Serviam para 

resolver alguns problemas da 

época, como conflitos, bem 

como para controlar espaços e 

populações, sendo portanto 

fundamentais no ordenamento 

                                            
2  Mário Jorge Barroca é licenciado em História pela Universidade do Porto e dedicou-se muito cedo à 
investigação. Doutorou-se em Arqueologia e atualmente exerce o cargo de investigador e professor auxiliar 
na Universidade em que se licenciou. 

Ilustração 1 Rede dos Castelos Portugueses (1350-1450) 
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do espaço e no exercício do poder. 

Os castelos portugueses têm a estrutura que hoje conhecemos, com as 

muralhas, ameadas, torreões e torres de menagem, devido à reforma românica 

de que foram alvo no séc. XII. Tornaram-se assim decisivos para o desenho da 

paisagem e adquiriram identidades próprias mas com algumas características 

comuns.  

Na Idade Média e durante o reinado de D. Dinis I3, em Portugal, realizaram-se 

diversas obras nos castelos, fruto de uma reforma na arquitetura militar 

portuguesa. Assim foi modificado o seu perfil arquitetónico dos castelos, 

sobretudo nos situados junto à raia terrestre, e surgiu uma nova estratégia de 

defesa do território.  

Durante o mesmo reinado, procedeu-se à passagem do sistema de defesa 

passiva para o sistema de defesa ativa, ou seja, do castelo românico para o 

castelo gótico. Deste modo, o castelo iria desempenhar o papel de oposição 

agressiva, para além do de resistência da sua muralha. 

A partir do séc. XIV, a conquista do castelo passou a significar a conquista de 

uma vila ou cidade e não apenas a de um território, como até então. Assim era 

necessário proteger as suas fronteiras e os núcleos urbanos centrais, o que 

originou o investimento na construção e conservação das cercas desses 

aglomerados urbanos, sendo os próprios castelos um pouco esquecidos. 

No reinado de D. Pedro I4, foram implementadas políticas de restauro e reforço 

de castelos e cercas com o objetivo de combater o despovoamento das praças. 

                                            
3 D. Dinis,  (Lisboa, 9 de outubro 1261 —  Santarém, 7 de janeiro de 1325) foi o sexto rei na lista de reis de 
Portugal, com o cognome "O Lavrador" pelo grande impulso que deu à agricultura e ampliação do pinhal 
de Leiria ou o Rei-Poeta devido à sua obra literária. 

Filho de D. Afonso III e de D. Beatriz de Castela, foi aclamado em Lisboa em 1279, tendo subido ao trono 
com 17 anos. Em 1282 desposou Isabel de Aragão, que ficaria conhecida como Rainha Santa. 
Após a sua morte, em 1325 foi sucedido pelo seu filho legítimo, Afonso IV de Portugal, apesar da oposição 
do seu favorito, o filho natural Afonso Sanches. 

 
4 D. Pedro I,  (Coimbra, 8 de abril de 1320 - Estremoz, 18 de janeiro de 1367) foi o oitavo Rei de Portugal. 

Recebeu os cognomes de O Justiceiro  (também O Cruel, O Cru), pela energia posta em vingar o assassínio 
de Inês de Castro. Filho do rei Afonso IV e sua mulher D. Beatriz de Castela. Pedro I sucedeu ao seu pai 
em 1357. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
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A utilização de uma nova estratégia de combate, com a introdução de armas de 

fogo, veio igualmente contribuir para o reforço das estruturas militares. 

A partir dos reinados de D. Afonso IV 5 e D. Pedro I, investe-se sobretudo na 

construção ou ampliação das muralhas urbanas. 

A partir do séc. XVI, com o uso crescente da artilharia, os castelos começaram 

a perder valor estratégico, ou seja, funcionalidade. Os que permaneceram ainda 

ativos situavam-se ao longo da raia ou dos eixos viários que conduziam a Lisboa 

ou outros locais estratégicos do reino. É a partir deste século que se desenvolve 

a “abaluartada”, uma nova ciência da arte da fortificação, com novas formas de 

construção.  

De igual modo, durante o séc. XVII, no período da guerra da restauração, as 

estruturas militares de defesa do território foram alvo de importantes obras que 

lhes modificaram o perfil arquitetónico. Isto manteve-se durante a primeira 

metade do séc. XVIII, durante as guerras de sucessão de Espanha e dos 7 anos. 

Durante o período das invasões Francesas e da Guerra Liberal, no séc. XIX, a 

imagem do património militar sofreu um estado de abandono e deterioração, a 

que podemos até chamar de ruína. Esta situação deveu-se não só aos conflitos 

e à perda da função militar dos castelos, mas também à sua demolição 

intencional para aproveitamento dos materiais ou para permitir mais facilmente 

a urbanização. 

Em 1881, os castelos adquiriram o estatuto de monumento nacional e foram 

criados instrumentos com vista à sua proteção e classificação legal. As ruínas 

medievais passaram a ter então uma grande importância simbólica e social, o 

que levou a ações de restauro para a recuperação do seu estado original e de 

acordo com critérios elevados. 

                                            
5 D.Afonso IV, (Coimbra, 8 de Fevereiro de 1291 - Lisboa, 28 de Maio de 1357), cognominado o Bravo, 
sétimo Rei de Portugal, era filho do Rei D. Dinis I de Portugal e de sua esposa, a Rainha Santa Isabel, 
nascida infanta de Aragão. D. Afonso IV sucedeu a seu pai a 7 de fevereiro de 1325. 
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No início do séc. XIX, as intervenções nos castelos resumiram-se a obras de 

conservação simples ou a grandes transformações na sua estrutura física. 

Somente no final deste mesmo século se realizou o primeiro projeto de 

reconstrução de um castelo, o Castelo de Leiria (Ilustração 2 e 3), pelo arquiteto 

Ernesto Korrodi6. Esse projeto baseou-se na recomposição e valorização 

estética das suas ruínas. 

 
Ilustração 2 Castelo de Leiria 

 

                                            
6 Ernesto Korrodi, (Zurique, 30 de Janeiro de 1870 - Leiria, 3 de Fevereiro de 1944) foi um arquiteto de 
origem Suíça, que se naturalizou português. 
Veio para Portugal através de um concurso nacional para professor de desenho. Em 1921, foi nomeado 
diretor de obras da comissão de Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
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Somente nos finais do séc. XIX, a sociedade portuguesa começou a tomar 

consciência da importância dos monumentos históricos e a preocupar-se com a 

necessidade da sua conservação, reabilitação e classificação. O governo decidiu 

então tomar medidas para intervir, através da criação de um serviço de inspeção 

e da definição de critérios para as intervenções. No entanto os técnicos não 

possuíam os conhecimentos teóricos- práticos necessários para levar a cabo 

estas medidas. 

As comissões dos monumentos nacionais dedicaram-se à seleção dos 

monumentos a classificar e salvaguardar, auxiliadas pela Associação dos 

arquitetos civis e arqueólogos Portugueses, dirigida pelo arquiteto Posidónio da 

Silva7.  

                                            
7 Posidónio da Silva, (Lisboa, 15 de maio de 1806 - 23 de março de 1896 ) foi um arquiteto, 
arqueólogo e fotógrafo português. 
Foi arquiteto da Família Real Portuguesa, tendo trabalhado em 1861 no Palácio da Ajuda em conjunto com 
a Rainha D. Maria Pia. Parte de sua obra pode ser vista no Museu do Palácio Nacional da Ajuda. 
Além disso, Possidónio da Silva foi fundador e presidente da atual Associação dos Arqueólogos 
Portugueses. 

Ilustração 3 Castelo de Leiria 
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Somente no séc. XX, com a Implantação da República, se criou: 

 “(…) o primeiro sistema coerente de proteção, salvaguarda, conservação e transmissão 

da herança cultural Portuguesa”. (CUSTÓDIO, Jorge – “A obra patrimonial da Primeira 

República (1910-1932).” In 100 Anos de Património: Memória e Identidade. Portugal 

1910-2010, 2010, p. 85.) 

Em 1910, o Governo publicou um decreto com a lista oficial dos monumentos 

nacionais, num total de 465 monumentos, de entre os quais 56 castelos que 

foram classificados como monumentos militares, incluindo as estruturas de Elvas 

(Ilustração 5) e Guimarães (Ilustração 4).  

Em 1929, criou-se a DGEMV para a qual os castelos passaram a ser 

considerados símbolos de identidade nacional e, por conseguinte, alvo de um 

largo programa de intervenções que visavam recuperar o seu perfil militar e a 

sua imagem icónica. 

 

                                            
 

Ilustração 4 Castelo de Guimarães 
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2.1.  OS CASTELOS NA IDEOLOGIA DO ESTADO NOVO / CAMPANHAS DE 

INTERVENÇÃO DO DGEMN. 

Na época do Estado Novo8, sob o regime de António Oliveira Salazar9, a 

DGEMN, já referida anteriormente, tinha como objetivo realizar obras nos 

monumentos classificados e cuidar da preservação do património arquitetónico 

do país. Formou-se então uma escola de técnicos que seriam responsáveis pelo 

restauro dos monumentos e que teve como diretor-geral o engenheiro militar 

Henrique Gomes da Silva. Nela colaboraram os arquitetos António Couto 

                                            
8 Estado Novo, é o nome do regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou 
em Portugal durante 41 anos sem interrupção, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu 
derrube pela Revolução de 25 de abril de 1974. 
9António Oliveira Salazar ou simplesmente Salazar (Vimieiro, Santa Comba Dão, 28 de 
abril de 1889 - Lisboa, 27 de julho de 1970) foi um estadista nacionalista português que, além de chefiar 
diversos ministérios, foi presidente do Conselho de Ministros e professor catedrático de Economia Politica, 
Ciência das Finanças e Economia Social da Universidade de Coimbra. Doutor Honoris causa, em 1940, 
pela Universidade de Oxford. 
 

Ilustração 5 Castelo de Elvas 
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Abreu10, Baltazar da Silva Castro11, Raúl Lino12, Humberto Reis, Luís Benavente 

13e João Vaz Martins. 

Este serviço estava encarregue das seguintes tarefas: 

- Visitar os monumentos e propor medidas para a sua conservação. 

- Atualizar o inventário dos imóveis classificados, organizando um catálogo e um 

arquivo iconográfico. 

- Formular os preceitos técnicos e todas as regras e serem cumpridas. 

- Acompanhar a elaboração dos planos de restauro dos monumentos nacionais 

e dos imóveis de interesse público. 

- Emitir pareceres sobre a estética dos edifícios. 

A DGEMN transformou-se então num símbolo do regime, respondendo à sua 

estratégia política e ideológica e representando a afirmação da mudança, da 

estratégia e da eficácia. Duarte Pacheco 14 encabeçou as obras públicas desta 

                                            
10 António Couto Abreu, arquiteto português, formado pela ESBAL em 1899. Esteve envolvido em projetos 
com alguns dos principais arquitetos da sua época, nomeadamente Ventura Terra, com quem trabalhou na 
Assembleia da República e Adães Bermudes no monumento ao Marquês de Pombal. De entre as suas 
obras destaca-se o projeto da casa Empis, hoje demolido, palácio num estilo eclético e revivalista de 
inspiração francesa na Avenida Duque de Loulé e que foi vencedor do Prémio Valmor de 1907. A partir de 
1911 foi o responsável pelos trabalhos de restauro da Sé Catedral de Lisboa, sucedendo a Fuschini. 
11 Baltazar da Silva Castro, formou-se pelo Instituto Superior Industrial e pela Escola de Belas Artes do 
Porto, entre 1906 e 1919, nos cursos de Engenharia Industrial, Construções Civis, Desenho Histórico e 
Escultura Monumental. 
Começa a sua vida profissional em 1919, indo trabalhar para Direção de Obras Públicas do Distrito do Porto 
como condutor de Obras Públicas e, em 1921, transita para a Administração dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais do Norte. 
12 Raúl Lino, Arquiteto português, lisboeta, nascido a 21 de novembro de 1879 e falecido a 14 de julho de 
1974. Estudou em Windsor, Inglaterra (1890) e no Instituto de Hanôver, na Alemanha. Trabalhou no atelier 
do arquiteto alemão A. Haupt, um especialista em arquitetura medieval portuguesa. Foi um prolífico autor, 
responsável por mais de 700 projetos, mas ficou conhecido sobretudo pela sua obra escrita em que teoriza 
sobre a arquitetura portuguesa, por vezes suscitando veemente polémica. Destas obras destaca-se A casa 
Portuguesa (1929) onde tenta sistematizar as características específicas da arquitetura portuguesa, e 
propõe modelos de moradias para serem adotados pelos projetistas.  
13 Luís Benavente, Originário de uma família ligada à arquitetura e à construção, frequentou a Escola de 
Belas Artes de Lisboa, iniciando o curso de Arquitetura em 1925, que veio a concluir em 1930, na Escola 
de Belas Artes do Porto. Nesse período também trabalhou no estrangeiro, com profissionais da área. 
Concluído o curso, durante um período de três anos, trabalhou no atelier de Pardal Monteiro. 
14  Duarte Pacheco, (Loulé, 19 de abril de 1900 - Setúbal, 16 de novembro de 1943) foi um engenheiro e 
estadista português. Formou-se, em 1923, em Engenharia Eletrotécnica no  Instituto Superior 
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e tornou-se professor assistente em 1924, professor ordinário 
em 1925 e diretor interino em 1926, ensinando a cadeira de Matemáticas Gerais. A 10 de agosto de 1927, 
tornou-se seu diretor efetivo. Em 1928, com 29 anos, ocupa pela primeira vez um cargo político, com a 
nomeação para ministro da Instrução Pública. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Set%C3%BAbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
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época que ficou conhecida como era da Restauração, segundo o próprio 

Salazar. O restauro dos monumentos classificados passou a ser um mecanismo 

de propaganda dos ideais nacionais. O valor simbólico dos monumentos serviu 

então para o Estado Novo fazer propaganda da sua eficácia e competência, 

através da comemoração de épocas de glória, como por exemplo os 

Descobrimentos, ou de figuras importantes da nação.  

Celebraram-se diversas efemérides históricas em que os monumentos 

representavam a consciência patriótica que o regime pretendia inculcar na 

população portuguesa. 

Esta época de comemorações foi um dos períodos de maior atividade da 

DGEMN visto que se restauraram muitos dos mais emblemáticos monumentos 

nacionais. 

O Estado Novo realizou um largo programa de intervenção nas estruturas 

militares que eram consideradas símbolos da pátria. Assim os castelos foram 

alvo de um conjunto de ações com vista à recuperação da sua imagem visual 

que representava uma forma de afirmação do regime. O seu valor histórico e 

artístico, bem como o facto de transmitirem uma mensagem ideológica, levaram 

a que a DGEMN tivesse restaurado inúmeros castelos. 

Durante as primeiras décadas do Estado Novo, os monumentos eram 

considerados como elementos centrais relativamente ao seu contexto (fosse 

urbano ou rural) devendo portanto o “ambiente ” em seu redor adaptar-se a esses 

mesmos monumentos. Deste modo, todos os procedimentos nos projetos e 

intervenções visavam a atenção para o monumento, incluindo a possibilidade de 

demolição ou desobstrução dos elementos em seu redor. Esta atuação resultava 

muitas vezes no isolamento físico dos monumentos em amplos espaços, visto 

que era eliminado tudo o que pudesse interferir na imagem do monumento que 

se pretendia recriar. 

Nessa altura foram promulgados diversos decretos relativamente aos objetivos 

ideológicos do regime e à importância dos monumentos que era central, no seu 
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contexto, devendo o ambiente adaptar-se a ela. Um desses decretos (Dec. lei 

21875, de 18 de novembro de 1932) definia que devia haver uma zona de 

proteção não inferior a 50m, dentro da qual não se podia levar a efeito qualquer 

construção, demolição ou instalação, de carácter temporário ou permanente, 

sem aprovação superior. 

Considerava-se que a beleza arquitetónica dos monumentos dependia do 

ambiente que os envolvia e portanto, qualquer alteração nessa envolvente 

necessitava de uma aprovação superior e não apenas do município. Deste modo 

era possível eliminar elementos da paisagem circundante ou então salvaguardá-

los. 

Todos os trabalhos levados a cabo pela DGEMN procuravam então recuperar a 

traça primitiva dos edifícios através do restauro integral, usando técnicas muito 

semelhantes às primitivas. Pretendia-se devolver aos monumentos o seu estado 

original, a sua beleza primitiva, suprimindo alguns acrescentos que lhes tinham 

sido feitos noutras épocas (séc. XVII e XVIII) e que eram considerados atentados 

estéticos.  

No entanto, a partir dos anos 30, começou a dar-se uma maior importância à 

envolvente dos monumentos, recusando a “limpeza” da mesma e valorizando a 

dimensão cultural da paisagem. A par desta mudança de pensamento, os 

restauros passaram a ser minimalistas e sem qualquer intervenção criativa. Deu-

se a reutilização de materiais antigos e dissimularam-se os novos materiais e 

tecnologias, com vista a manter o caracter de monumento.  

Estas alterações de pensamento são o resultado das recomendações na Carta 

de Atenas15, em Outubro de 1931. No entanto, durante este período, Portugal 

encontrava-se no auge das campanhas de valorização dos monumentos 

nacionais e as práticas de restauro eram, portanto, contrárias às resoluções de 

Atenas. 

                                            
15 Carta de Atenas, é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933. 
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No nosso país verificou-se assim uma ambiguidade de tratamento dos 

monumentos históricos: por um lado uma vontade de conservação, por outro o 

desejo de isolamento físico e simbólico dos monumentos, com a destruição da 

sua envolvente. 

Os castelos e as catedrais foram os monumentos que sofreram mais 

intervenções, não só pela sua importância histórica como também pela situação 

de ruína em que a maioria se encontrava. Segundo a DGEMN “ (…) as ruínas 

não representavam o sublime mas a degradação da memória nacional”. O 

estado de degradação em que os castelos se encontravam devia-se 

principalmente a situações de abandono e não a transformações físicas e 

funcionais que lhes tivessem modificado a imagem. No entanto, estes sofreram 

algumas destruições por ação do homem, devido ao facto de terem perdido a 

sua funcionalidade. 

Relativamente às intervenções nas estruturas militares, os castelos sofreram 

obras de consolidação e reconstrução mas, devido ao seu avançado estado de 

ruína e à sua falta de funcionalidade, as mesmas foram feitas com alguma 

contenção. 

A sua envolvente era considerada como uma parte formal e funcional dos 

mesmos, desempenhando o papel de proteção territorial. Deste modo 

adaptaram-se como medidas preferenciais a reestruturação do ambiente 

arborescente, a demolição de edificações lesivas ao local e a construção de 

caminhos visualmente atrativos.  

 
A atuação da DGEMN pretendia essencialmente restituir aos castelos a sua 

fisionomia fortificada e por isso as intervenções foram sobretudo de caracter 

estrutural, restituindo-lhes o seu perfil arquitetónico. Fez-se então a reposição 

dos elementos que expressavam a forma e o domínio territorial dos castelos: as 

muralhas, torres de configuração, adarves, ameias, escadas, etc. Foram 

utilizadas tecnologias e materiais semelhantes aos ancestrais, com vista a 

garantir a autenticidade pretendida pelo regime.  
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As primeiras operações de restauro realizaram-se nas muralhas de Bragança 

(Ilustração 6) e no castelo de Guimarães e visavam essencialmente a redefinição 

da sua unidade estrutural e figurativa, através de trabalhos de reconstrução, 

reconstituição ou reintegração. As intervenções mais significativas realizaram-se 

nos castelos de Guimarães e no castelo de São Jorge que se destacavam não 

só pela sua localização privilegiada mas principalmente por simbolizarem 

respetivamente o “berço da nação” e sua capital. 

A restauração no castelo de S. Jorge implicou a reconstituição da sua estrutura 

e aspeto que teve numa época anterior, sendo por isso bastante dispendiosa. 

 
Em todo o país os castelos foram então alvo de um conjunto de intervenções 

com o objetivo de acentuar o seu carácter militar e atribuir-lhes uma aparência 

medieval que lembrava os tempos de reconquista. Procurava sempre realçar-se 

o seu sentido simbólico e de antiguidade em desfavor do sentido estético. 

Ilustração 6 Castelo de Bragança 
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Os últimos anos da década de 50 caracterizaram-se por uma abundancia de 

intervenções no património arquitetónico português, levadas a cabo pela 

DGEMN, que se encontrava ao serviço da ideologia do regime. Esta atitude 

intervencionista, que visava valorizar a reserva do passado e tinha grande 

significado político, deu um forte incremento às intervenções nas estruturas dos 

castelos portugueses. Entre 1929 e 1960 a DGEMN interveio em 113 castelos.  

Nesta época vários imóveis foram classificados como monumentos nacionais e 

imóveis de interesse público. Entre as décadas de 40 e 60, foram estabelecidas 

mais de duzentas zonas de proteção, estando a sua seleção associada a obras 

de restauro ou a intervenções na envolvente dos monumentos. As obras aí 

realizadas eram importantes na medida em que contribuíam para a identidade 

do território. 

Em 1964, realizou-se em Veneza, o segundo congresso internacional dos 

arquitetos e dos técnicos dos monumentos históricos que elaborou uma carta 

internacional Carta de Veneza16, sobre a conservação e o restauro de 

monumentos. Este facto foi muito importante na medida em que veio iniciar uma 

nova fase da história da salvaguarda do património cultural português, com 

novas resoluções que alteravam completamente os paradigmas existentes.  

Contrariamente à Carta de Atenas, o conceito de monumento histórico passa a 

ser alargado também aos sítios, pelo que a sua conservação implicava também 

a manutenção do contexto. O conjunto urbano ou rural também devia ser alvo 

de ação legisladora e não só o monumento isolado. Considerava-se igualmente 

que todos os monumentos deviam ser intervencionados e que essa intervenção 

devia ser feita sempre respeitando as épocas e a essência antiga dos mesmos.  

A Carta de Veneza estabelecia que a conservação pura e simples e o restauro 

documentado e científico deviam ter um carácter prioritário e as adições de obra 

nova deviam marcar a diferença entre o antigo e o novo.  

                                            
16 Carta de Veneza, carta internacional sobre o restauro e conservação dos monumentos e sítios 1964 
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 Pode-se concluir que a Carta de Veneza teve uma enorme importância para a 

DGEMN visto que se traduziu numa nova era, em que passou a ser primordial 

não só o respeito pelas diferentes épocas de cada imóvel e pelo seu 

envolvimento urbano mas também o reconhecimento das ideias de conjuntos e 

sítios monumentais. 

 Em 1965, fundou-se o ICOMOS com o objetivo de proteger e valorizar os 

monumentos históricos bem como os conjuntos e sítios onde eles se integram, 

ou seja, o monumento e a respetiva envolvente 

 Portugal foi assim seguindo as diretivas da Europa no que diz respeito à 

conservação do património. No entanto, apesar dos principais monumentos 

nacionais se encontrarem restaurados, não existia uma instituição que legislasse 

de uma forma adequada e eficiente, relativamente à proteção do nosso 

património.  

Em 1975, foi proclamado o Ano Europeu do Património Arquitetónico, em que se 

fez um grande esforço para sensibilizar a população para a importância cultural, 

social e económica dos monumentos, conjuntos e sítios. Foi então elaborada a 

Carta Europeia do Património Arquitetónico que constituiria os princípios gerais 

que deviam orientar a ação dos responsáveis pelos monumentos históricos. 

Nessa carta salientava-se a necessidade da existência de uma política europeia 

comum aos diversos países e de uma ação de proteção do património 

arquitetónico. 

De acordo com o mesmo documento, a conservação dos monumentos dependia 

fortemente da sua integração na vida quotidiana dos cidadãos. Além disso, 

referia ainda que o património arquitetónico não deve incluir apenas os 

monumentos mais importantes, mas também os conjuntos de construções de 

centros históricos, vilas e aldeias.  

Visto que a área envolvente dos monumentos passou a ser considerada de 

grande importância, foram alargadas as zonas de proteção a salvaguardar. 

Considerou-se então necessária a intervenção de um grupo interdisciplinar para 
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os trabalhos de proteção e salvaguarda do património arquitetónico e que 

incluísse técnicos responsáveis pelo património ambiental, cultural e artístico. 

A restauração dos castelos passa a ser feita através da manutenção das suas 

estruturas na condição de ruína sempre que o seu estado o permitir. Assim 

considera-se que os mesmos devem manter o seu valor como símbolos do poder 

militar e nem sempre devem ser usados para outros fins menos adequados. 

De igual modo a área envolvente dos castelos, que inclui paisagens urbanas ou 

rurais, passa a ser também classificada como património classificado e a ser 

igualmente alvo de proteção. 

A noção de monumento isolado é assim substituída por a de imóvel de valor 

cultural, dando portanto origem a um novo regime de classificação. Como 

consequência foi implementada, nos anos 80, nova legislação de proteção dos 

imóveis e do seu lugar, que incluía a classificação dos monumentos e a 

atribuição de novas áreas protegidas. 

 

Em 1980, criou-se o IPPC, que mais tarde foi convertido no IPPAR. Este tutelava 

a aplicação das leis relativas à proteção e salvaguarda do património 

arquitetónico e fazia a gestão dos mais importantes monumentos nacionais.   

 

2.2. INTERVENÇÃO NOS CASTELOS NA CONTEMPORANEIDADE 

(1985/2012). 

 
Foi no século XX que o Estado Português realizou diversos trabalhos de restauro 

do património, com intervenções em grande escala e que incluíram castelos, 

conventos e mosteiros por todo o país. Esta atividade visava a adaptação dos 

mesmos a novas funções, tendo assim alguns sido transformados em escolas 

superiores, museus, centros culturais ou até espaços hoteleiros. Esta 

necessidade resultava não só do facto de os monumentos se estarem a 
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degradar, principalmente nas cidades, e em parte devido aos efeitos da poluição, 

mas também do crescente desenvolvimento da indústria do turismo.  

Este período, desde a década de 50 até à década de 70, ficou conhecido por 

Ciclo das Pousadas. 

Alguns dos castelos que sofreram estas intervenções foram o de Óbidos (1950) 

(Ilustração 8), que foi transformado em pousada, bem como os de Guimarães e 

Santa Marinha (Ilustração 7), o de Marvão, o de Estremoz (1970) e o de Alvito 

(1993), mas sem a realização de qualquer obra nova. O Castelo de Vila Nova da 

Cerveira (1982) e o de Alcácer do Sal (1997) (Ilustração 9), por outro lado, 

tiveram o acrescento de nova edificação, tendo sido adotados os critérios 

descritos na Carta de Veneza, acautelando a harmonia entre a obra antiga e a 

obra de raiz. Era então necessário fazer uma certa distinção entre a obra pré-

existente e a obra nova, com vista a respeitar o monumento, o que levou à 

construção de novos volumes com uma linguagem contemporânea. Pode-se 

Ilustração 7 Mosteiro de Santa Marinha 
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verificar esta característica na intervenção efetuada no Castelo de Vila Nova da 

Cerveira (Ilustração 10). 

 Esta intervenção nos monumentos com vista a dar-lhes uma nova utilização 

criou alguma incompatibilidade entre as exigências próprias da função hoteleira 

(habitabilidade, conforto, segurança, entre outras) e os monumentos onde se 

instalavam. Deste modo, para além de a nova construção, por vezes se impor 

ao próprio monumento, as pousadas obrigavam a uma total remodelação do 

espaço interno, com a redução das áreas de circulação ou a colocação de 

mobiliário inadequado. Por este motivo, a partir dos anos 90, verificou-se uma 

maior cautela na adequação dos novos projetos, optando-se por soluções 

integradas de restituição, em vez de obra nova. 

 
Ilustração 9 Castelo de Alcácer do Sal  

 

Ilustração 8 Castelo de Óbidos 
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Visto que os monumentos ficam modificados para sempre com as novas obras, 

tem havido a preocupação de se aplicarem intervenções mínimas que tenham 

como prioridades a salvaguarda e proteção dos mesmos, com vista a um 

respeito cada vez maior pelo património pré existente.  

 São assim hoje considerados novos princípios de intervenção patrimonial 

 ” (…) Desde o “não tocar”, valorizando a ruína, até ao restauro criativo, passando pelos 

restauros mediados por novos materiais, ou pelos projetos de conservação minimalistas, 

tudo foi proposto e feito “ (PEREIRA, Paulo – Património Edificado. Pedras Angulares, 

2004, p. 24.) 

Podemos então afirmar que a intervenção nos imóveis classificados é apropriada 

sempre que respeita as características dos mesmos e o seu lugar. Não se trata 

nunca de uma simples obra de construção civil mas de algo que exige uma 

grande responsabilidade visto que se está a intervir num monumento que deve 

ser preservado para as gerações futuras. 

Em 1985, criou-se a lei do Património Cultural Português (Lei 13/85) que definia 

as zonas de proteção para os imóveis classificados como Monumento Nacional 

ou de Interesse Público. Essas zonas deviam ter 50 metros, contados a partir 

Ilustração 10 Castelo de Vila Nova da Cerveira 
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dos limites exteriores do imóvel e podiam incluir uma zona non edificandi (zona 

vedada à construção). No caso de se ter de realizar qualquer tipo de intervenção 

nas áreas de proteção, o mesmo tinha que ser autorizado pelo Ministério da 

Cultura e pelo IPPAR e feito por técnicos qualificados. A Lei 13/85 definiu zonas 

especiais de proteção para além das já existentes zonas de proteção. Estas 

abrangiam zonas mais alargadas e englobavam vários imóveis classificados, 

incluindo elementos urbanísticos vizinhos ou elementos paisagísticos. 

Os proprietários dos imóveis situados nestas zonas podiam pedir ao Estado a 

sua expropriação, devendo o mesmo responder positivamente aos pedidos. 

Algumas destas zonas non edificandi já se encontram hoje desatualizadas visto 

que foram definidas há mais de 50 anos, numa altura em que o enquadramento 

urbano e as condições sociais eram muito diferentes. 

Este facto tem constituído alguma dificuldade para a gestão municipal e 

patrimonial visto que muitas vezes os interesses da construção civil sobrepõe-

se ao interesse público. 

O IPPAR tomou algumas medidas relativamente aos planos de obras em imóveis 

classificados situados em zonas de proteção ou em zonas especiais de proteção. 

Foram igualmente definidas novas soluções legislativas e criados novos planos 

e programas que procuravam regular as edificações e a proteção dos imóveis 

nestas zonas. 

Atualmente o decreto de Lei nº 309/2009 estabelece o regime jurídico das zonas 

de proteção e dos planos de pormenor de salvaguarda. Nele pode ler-se:  

“É tarefa fundamental do Estado proteger e valorizar o património cultural como 

instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana, objeto de direitos 

fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da independência 

e identidade nacionais.” 

Hoje os castelos portugueses constituem um símbolo não só de identidade 

nacional mas também regional, municipal e local, marcando o território e 

servindo de referência para os locais onde se situam. Para além disso 
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desempenham um papel cultural, educativo e social importante e também 

contribuem para o desenvolvimento do turismo. 

Por todos estes motivos as intervenções nos castelos que se realizam hoje são 

bem diferentes das dos anos 40, em que se recuperava apenas o esqueleto 

destes imóveis. Hoje os restauros apresentam um caracter mais humanizado e 

visam atribuir aos castelos um novo interesse e dinamismo, após um logo 

período em que os mesmos não foram cuidados. Criaram-se assim diversos 

planos e programas, como por exemplo o Programa POLIS17 que teve como 

objetivo a qualificação urbanística e ambiental das cidades e pôde contribuir para 

a requalificação deste património, dando aos castelos um novo dinamismo. 

Na primeira década do ano 2000, criou-se o POIP que visava reforçar as 

intervenções realizadas nos principais monumentos nacionais, como palácios, 

mosteiros, sés e castelos. 

A par desta ação os castelos sofreram um largo número de intervenções com 

vista à sua conservação e valorização. Tratou-se do Programa de Recuperação 

dos Castelos que se destinava a que os mesmos pudessem ser admirados pelo 

público, como identidade viva, e que fossem dotados de espaços para eventos 

culturais, como por exemplo exposições. 

Segundo as diretrizes deste programa os castelos iriam ser alvo das seguintes 

intervenções: 

- Obras de conservação e restauro de emergência. 

- Limpeza de muros e cercas. 

- Obras de conservação e manutenção. 

- Obras de valorização. 

                                            
17 Programa POLIS,  também grafado "Pólis" (grafia da pronúncia aportuguesada do étimo helénico "πόλις" 

="cidade"), é um instrumento de apoio financeiro a programas de revitalização urbanística custeado 

pela União Europeia e gerido pelo Governo de Portugal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_de_Portugal
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- Operações de divulgação e animação, como organização de percursos 

temáticos ou a realização de eventos diversificados. 

No Alentejo, desenvolveram-se planos específicos para os castelos visto que se 

trata de uma zona caracterizada pela desertificação e em que os conjuntos 

arquitetónicos se encontram por vezes esquecidos. Assim criou-se Programa de 

Valorização dos Castelos do Alentejo cujo objetivo era promover e divulgar essa 

região, através da transformação dos castelos em locais de acolhimento de 

turistas e de atração de visitantes. Deste plano fizeram parte os castelos de 

Ilustração 11 Castelo Viana do Alentejo 
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Viana do Alentejo (Ilustração 11), Belver (Ilustração 12), Castelo de Vide, Évora 

Monte (Ilustração 13), Mértola, Terena e Amieira do Tejo (Ilustração 14). 

Ilustração 12 Castelo de Belver 

 

Ilustração 13 Castelo de ÉvoraMonte 
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Ilustracão 14 Castelo de Terena 

 
 

Ilustração 15 Castelo de Amieira do Alentejo 
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De uma forma geral as intervenções realizadas nos castelos destinam-se não só 

a atribuir-lhes novas funções (nomeadamente culturais) mas também a reforçar 

a diferença entre o monumento e a obra contemporânea, através da utilização 

de materiais construtivos contemporâneos. Todo este processo de requalificação 

dos castelos apresenta diversas dificuldades, visto que os mesmos deixaram de 

ter a função para que foram construídos mas, ao mesmo tempo deve manter-se 

o respeito pela sua integridade. E necessário que haja sempre uma reconciliação 

entre a obra pré-existente, que nunca deve perder a sua caracterização e 

identidade, e a obra nova. Apresar de as intervenções nos castelos servirem 

para dinamizar o lugar, a prioridade deve ser sempre a salvaguarda desses 

monumentos. Para que isto se consiga concretizar é necessário que se utilizem 

estratégias de consolidação com o uso de materiais de alta tecnologia, recém-

aplicados e reversíveis, em que a relação com o objeto a intervencionar seja 

mínima. Procura assim valorizar-se o velho com o novo. A paisagem envolvente 

dos castelos deve ser sempre preservada.  

De igual modo qualquer intervenção deve sempre provocar o menor impacto no 

conjunto edificado e devem ser evitadas propostas agressivas. 
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Estes programas de requalificação dos castelos pretendem assim transformá-los 

em locais ativos e atrativos de forma a dinamizarem também as zonas onde se 

situam, aproximando os mesmos da comunidade. Para responder a estas 

necessidades foram criadas áreas de acolhimento do público, de fruição e de 

consumo, como lojas, cafetarias e restaurantes. De igual modo também é 

importante a existência de espaços explicativos e expositivos que levem o 

visitante a perceber o lugar e as várias fases de transformação por que passou. 

Em geral estes espaços localizam-se nas torres de menagem dos castelos, como 

acontece nos castelos de Leiria, Pombal ou Mértola (Ilustração 16).  

Relativamente ao projeto para a intervenção na torre de menagem do Castelo 

de Leiria, pelos arquitetos Luís Miguel Correia e Augusto da Costa18, verificou-

se que a mesma estava em avançado estado de degradação, pelo que foi 

necessário encerrá-lo ao público. Esta proposta tinha como objetivo atribuir à 

torre características expositivas e permitir o acesso à cobertura. Os materiais 

                                            
18 Augusto da Costa, Augusto José Marques da Costa nasceu a 31 de Janeiro de 1955 em Luanda, Angola. 
Terminou a licenciatura em Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, no ano de 1979. Inicia 
a prática profissional como arquiteto no gabinete dos Arquitetos Alfredo Matos Ferreira e Fernando Távora 
e, após o interregno do serviço militar, integra a equipa profissional que colabora com o arquiteto Domingos 
Tavares. 

Ilustração 16 Castelo de Mértola 
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utilizados foram madeira, ferro e cobre e pretendeu-se fazer uma estrutura 

interior e cobertura que se soltassem da envolvente. A torre de menagem devia 

servir como local para várias atividades e não apenas como sítio de passagem 

para a cobertura. 

A intervenção na torre do Castelo de Amieira do Alentejo faz parte de um projeto 

do arquiteto João Nasi Pereira e foi concluído em 2010. Neste caso verifica-se 

falta de condições de segurança e de comodidade, motivadas por alterações 

realizadas em intervenções anteriores. Este projeto procurou manter a 

integridade do monumento mas com alternativas diferentes das já existentes. 

Foram construídos os seguintes espaços: 

 - Um espaço de acolhimento e vendas (piso1) 

 - Instalações de apoio (piso1) 

 - Um centro interpretativo (piso2) 

 - Um centro museológico (pisos 3 e 4) 

Deste modo conseguiu-se reforçar a verticalidade da torre com a ocupação dos 

pisos médios e da colocação de vários lances de escadas, bem como um melhor 

acesso à cobertura. 

No castelo de Algoso, realizou-se uma intervenção na torre de menagem, um 

projeto da autoria do arquiteto Paulo Anes, em finais dos anos 90. Neste caso 

não foi possível a instalação de um centro interpretativo e de acolhimento no 

interior da torre, visto que o espaço era demasiado pequeno. Assim o arquiteto 

procurou outra solução de forma a que se pudesse fazer a circulação vertical até 

à cota mais elevada da torre, através da colocação de uma escada, de forma 

elementar e executada em chapa de aço inox. Tudo foi feito de forma a que 

houvesse um contato mínimo com o monumento de forma a proteger a ruína. 

Com este objetivo a torre foi também coberta com uma cobertura metálica (em 

cobre), de secção reduzida, de forma a evitar obras de manutenção a 
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curto/médio prazo. Sobre o adarve construiu-se um passadiço em chapa de inox 

nervurada. 

Alguns de paióis de pólvora sofreram obras de manutenção ou reparação, como 

por exemplo., o do castelo de Campo Maior, da autoria do Arq. João Luís Carrilho 

da Graça, ou o de Castelo de Vide, a cargo dos Arq. Nuno Teotónio Pereira19, 

Nuno Malato e Alberto Cruz20. 

Em muitos casos, a imagem da própria ruína é mantida intacta e utilizada como 

parte integrante do novo projeto. Isto acontece nas intervenções dos castelos de 

Montemor-o-Velho, Castelo Rodrigo, Silves, Castelo Novo e Marialva. Como 

exemplo pode-se salientar a implantação de uma casa de chá, no espaço 

envolvente da ruína do Paço de Alcáçova, no castelo de Montemor-o-Velho, obra 

do Arq. João Mendes Ribeiro21. Foi intenção do mesmo salvaguardar e respeitar 

a ruína pré-existente, através da colocação de uma estrutura com autonomia 

geométrica e material, que se solta da ruína e do próprio solo, ficando o estrado 

da esplanada levemente erguido. Nesta construção podem-se distinguir dois 

planos horizontais bastante fortes – a cobertura e o pavimento, que se encontram 

unidos por um paralelepípedo cromaticamente distinto e que corresponde às 

áreas de serviço da casa de chá. Os pilares da estrutura de suporte das lajes de 

pavimento e de cobertura são perfis de ferro que funcionam pelo interior e os 

                                            
19 Nuno Teotónio Pereira, (Lisboa, 1922), é um arquitecto português. Formou-se em arquitetura na Escola 
de Belas-Artes de Lisboa. Singular arquiteto com predominância na segunda metade do séc. XX. Nascido 
em Lisboa a 30 de Janeiro de 1922, Nuno Teotónio Pereira, em 19 de Abril de 1949, formou-se arquiteto, 
diplomado com 18 valores pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo colaborado no Atelier do 
Arq. Carlos Ramos entre 1940 e 1943, enquanto estagiário, ainda antes de concluir o seu curso, participou 
no 1º Congresso Nacional de Arquitetura em 1948, como arquiteto estagiário fez parte com Costa Martins 
a comunicação Habitação Económica e Reajustamento Social e em 1949 foi proposto para sócio do 
Sindicato Nacional dos Arquitetos, tendo fundado em 1952 o Movimento para a Renovação da Arte 
Religiosa. Entre 1948 a 1972 foi consultor de Habitações Económicas na Federação das Caixas de 
Previdência, tendo realizado o primeiro concurso para habitações de renda controlada. Foi Presidente do 
Conselho Diretivo Nacional da A.A.P. nos mandatos 1984-1986 e 1987-1989 e em 1966 tinha sido 
Presidente da Secção Portuguesa da U.I.A. - S.P.U.I.A. A nível internacional foi o primeiro delegado 
português ao Comité do Habitat da União Internacional dos Arquitetos em Bucareste, 1966. 
20 Alberto Cruz, Alberto Manuel Barbosa Pereira da Cruz (1920 - 1990) foi um arquiteto português. estudou 
na Escola de Belas Artes do Porto (EBAP) de 1936 a 1946 
21 João Mendes Ribeiro, Licenciou-se na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, tendo aqui 
lecionado entre 1989 e 1991. O seu trabalho foi objeto de inúmeras publicações e exposições na Alemanha, 
Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, França, 
Holanda, Itália, México, Peru, Portugal e Reino Unido, destacando-se a sua presença na representação 
portuguesa da 9ª Mostra Internacional de Arquitectura da Bienal de Veneza, em 2004. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas-Artes_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas-Artes_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucareste
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas_Artes_do_Porto


Intervenções contemporâneas em estruturas militares em Portugal  

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires  55 

paramentos verticais em vidro simples, modulado e liberto de prumos de 

caixilharia, com exceção das portas, marcadas por aro e caixilho de ferro. 

No caso do castelo de Castelo Novo, no Fundão, a intervenção foi feita de modo 

a atribuir uma nova funcionalidade ao castelo. O projeto e da autoria dos 

arquitetos Luís Miguel Correia, Nelson Mota, Susana Constantino e Vanda 

Maldonado. Neste caso optou-se pela criação de: 

“um corpo sem um contorno demasiado rígido, por isso orgânico, que não se impõe sobre 

as estruturas existentes, mas que pelo contrário se sustentam nelas” (Atelier COMOCO) 

 

Este elemento novo constitui um percurso de visita pelo interior do castelo, em 

rampa e escadas, e colocado sobre as escavações arqueológicas. Termina 

depois na torre de menagem com uma caixa no seu interior que possibilita 

também um contato visual com paisagem ao seu redor. 

No projeto para o castelo de Viana do Alentejo foram realizados estudos de 

caráter histórico e arqueológico que serviram de base para as intervenções de 

conservação do mesmo. Começou por se fazerem trabalhos de reparação, 

limpeza e restauro de algumas zonas do castelo. Em seguida foram 

intervencionados cinco torreões cilíndricos, fizeram-se algumas operações 

dentro do perímetro da muralha e na própria muralha. 

Na zona de Trás-os-Montes, alguns castelos sofreram também intervenções, 

como os de Chaves, Vinhais, Bragança, Outeiro, Vimioso, Algoso, Penas Róias 

e Mogadouro. 

Neste último, o projeto esteve a cargo do Arq. Amândio Cupido, tendo a torre de 

menagem e as muralhas sido consolidadas. Os objetivos deste projeto foram a 

clarificação da relação do castelo com a sua envolvente e a hierarquização de 

áreas e percursos, de modo a que os espaços pudessem ser usufruídos. 

 Alguns dos trabalhos aí realizados foram os seguintes: 

 - Reabilitação da torre do relógio e do pelourinho. 
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 - Remoção da cisterna principal. 

 - Revisão do sistema de iluminação exterior. 

 - Criação de uma plataforma de “chegada” ao castelo. 

 - Definição de percursos. 

A torre de menagem teve apenas os seus espaços interiores e caixilharias 

reabilitados. 

Outro caso de intervenção importante foi a do Castelo de Óbidos (concluída em 

2000) cujos objetivos foram a valorização da respetiva cerca e o seu 

enquadramento na paisagem, em especial das encostas poente e nascente. 

Deste modo foram criados espaços arborizados e percursos ao longo das 

muralhas do castelo com vista à possibilidade de se realizarem espetáculos ao 

ar livre. 

Em geral as velhas estruturas do castelo foram modernizadas através da 

colocação de novos elementos construídos, como percursos, edificações, 

muros, pavimentos e iluminação. Deve-se, no entanto, salientar que o património 

foi sempre respeitado, apesar de ter sido trabalhado sobre ele e de forma a 

valorizá-lo. 

As intervenções que tiveram maior impacto na valorização e revitalização cultural 

dos castelos foram realizadas nos castelos de São Jorge, em Lisboa e de 

Portalegre. 

Neste último o projeto foi do Arq. Cândido Chuva Gomes22  e salienta-se o 

impacto da obra nova, realizada em madeira, vidro e pedra. Esta recuperação 

destinou-se a criar novas áreas culturais e lazer para o espaço, com a construção 

                                            
22 Arquiteto Cândido Chuva Gomes,  Nasceu em 1956  Licenciou-se em Arquitectura pela Escola Superior 
de Belas Artes em 1980, Colabora, como Projectista, no Gabinete de Carlos Duarte e José Lamas (CD/JL) 
de 1979/83 . Trabalha, no âmbito do serviço militar obrigatório, no Serviço de Fortificações e Obras do 
Exército de 1981 a 1982. Exerce funções de arquitecto na Câmara Municipal da Moita de 1983 a 1990- 
Mestrado em "Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico" pela Universidade de Évora de 
1991 a 1993. Colaborador do Instituto Português do Património Cultural, actual IPPAR de 1988 a 1996. Em 
1993 funda a empresa Cândido Chuva Gomes – Arquitectos, Ldª. 
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de um restaurante, uma galeria e um anfiteatro ao ar livre. Foi criada uma nova 

estrutura (em madeira lamelada) que fez a interligação nas muralhas 

envolventes. 

 

2.3. OS EFEITOS DA LUZ NO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO: 

 
“É quando um arquiteto descobre que a luz é o tema central da arquitetura que começa 

a ser um verdadeiro arquiteto…” (BAEZA, Campo – Pensar com as mãos p.53) 

 
Muito do património construído é realçado através da utilização da luz artificial 

que torna os monumentos completamente distintos de dia e de noite. Os 

desenvolvimentos tecnológicos, através de práticas projetuais, permitem a 

criação de espaços com vivências diferentes de quando se utiliza a luz solar. Até 

há pouco tempo a iluminação dos monumentos era feita apenas com o apoio dos 

fabricantes ou dos representantes de luminárias. Uma iluminação artificial 

adequada permite o realce e a promoção do espaço através da luz.  

Hoje em dia é importante que qualquer projeto de arquitetura apresente a forma 

como os espaços irão ser usufruídos a todas as horas. Para tal deverá ser 

realizado um projeto dos cenários de luz com a utilização de software que 

permita simular os seus efeitos. 

A variedade dos equipamentos hoje em dia possibilita a criação de diversas 

cores e efeitos de luz estáticos ou dinâmicos mas está, ao mesmo tempo, 

condicionada pelo problema da sustentabilidade energética. Este fator pode, por 

um lado, limitar a utilização desses efeitos, por outro, levar à criação de sistemas 

de iluminação mais eficientes. 

Nas grandes cidades, nas últimas décadas, tem vindo a observar-se um maior 

interesse pela vivência noturna, tendo a noite deixado de ser vivida dentro de 

casa. Para tal contribuiu bastante a evolução dos meios de iluminação que fez 

com que os espaços públicos das cidades passassem a ser locais seguros e 
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bem iluminados. A par desta mudança, verificou-se a criação de publicidade 

luminosa e a iluminação noturna dos edifícios e monumentos. 

Durante longos anos, a iluminação elétrica foi quase exclusivamente direcionada 

para a segurança do espaço público (ruas e estradas) e património edificado, 

procurando “imitar” a luz diurna. 

De facto a iluminação natural e a iluminação artificial têm características muito 

diferentes e até contrárias. Assim, durante o dia, são os elementos arquitetónicos 

que se devem adaptar à luz enquanto, durante a noite, se passa o inverso. 

Verifica-se igualmente que é impossível reproduzir a iluminação natural apesar 

de todas as tecnologias existentes. 

A utilização da luz artificial condiciona a visualização dos próprios elementos, 

permitindo assim recriar a imagem de um determinado espaço, de um edifício ou 

até de um simples objeto. Podemos dizer que o que vemos com a luz natural 

(durante o dia) passa a ser diferente do que vemos com luz artificial (durante a 

noite), constituindo esta uma forma de manipular a visão noturna que temos da 

arquitetura urbana. 

“Mais do que unir, a luz artificial divide, enfatiza e ordena a perceção noturna através de 

percursos hierarquias e distinções. Torna a arquitetura expressiva também durante a 

noite e faz com que o transeunte pare e observe” (Ravizza, Donatella – Architectture in 

Luce. Milano: Edizione Francoangeli, 2006, pag21) 

Durante muitos séculos, o mundo viveu entre dois estados opostos: a luz e a 

escuridão. Quando se experimentou a luz artificial pela primeira vez, a mesma 

não foi bem aceite, mas vista  

"como tentativa para interferir com o plano divino da criação do mundo, que havia 

destinado a escuridão para a noite". (Mariano, Mario – História da Electricidade. Lisboa: 

AP edições, 1993, referindo-se ao Argumento contra a iluminação publicado em 1816 na 

cidade de Colónia, Prússia, contra a iluminação a gás) 

No entanto, a iluminação artificial passou a ser utilizada quando o homem sentiu 

a necessidade de também usufruir das horas noturnas. 

O fogo foi a primeira forma de iluminação artificial, utilizado não só para a 

deslocação e perceção noturna mas também para a realização de tarefas 
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domésticas e até criação de obras de arte. Há cerca de 17.000 anos, utilizou-se 

o fogo para iluminar as Cavernas de Lascaux23 (Ilustração 15), em França, 

durante a realização das pinturas nas suas paredes. 

Durante a Antiguidade, foram utilizados vários tipos de recipientes e suportes 

para iluminação doméstica, como conchas, lamparinas e outros feitos em cobre, 

barro, bronze, ferro, pedra e vidro. Os combustíveis utilizados podiam ser a 

gordura animal, o óleo vegetal ou o crude. Também se usavam a tocha, a 

lanterna e a vela em sebo ou cera, esta principalmente depois do primeiro século 

d.C. 

Ao longo de vários séculos, a iluminação artificial restringiu-se à utilização de 

pequenos pontos luminosos (tochas ou lanternas), e era condicionada pelo 

                                            
23 Cavernas de Lascaux é um complexo de cavernas ao sudoeste de França, famoso pela suas pinturas 
rupestres. A disposição da caverna, cujas paredes estão pintadas 
com bovídeos, cavalos, cervos, cabras selvagens, felinos, entre outros animais, permite pensar tratar-se de 
um santuário. As investigações levadas a cabo durante os últimos decénios permitem situar a cronologia 
das pinturas no final do Solutrense e princípio do Madalenense, ou seja, 17.000 anos AP. Todavia, certos 
indícios, tanto temáticos como gráficos, levam a pensar que algumas das figuras podem ser mais recentes, 
sendo tal hipótese, confirmada por datações com Carbono 14, em cerca de 15.500 anos AP 
 

Ilustração 17 Cavernas de Lacauz - França 
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elevado consumo dos combustíveis e pelo perigo de incêndio. Além disso era 

um sistema pouco eficaz. Somente as classes mais ricas tinham acesso a 

espaços bem iluminados e à possibilidade de se deslocarem pela cidade em 

segurança. Antes disso, as ruas das cidades eram locais escuros e perigosos 

durante a noite, sem qualquer tipo de iluminação pública. Em Lisboa, por 

exemplo, a luz artificial até à segunda metade do século XVIII, provinha 

essencialmente de barricas de alcatrão e iluminações pontuais nos oratórios e 

cruzes. 

No século XIV começou a sentir-se a necessidade de se estabelecer a 

segurança dos cidadãos durante a noite, razão pela qual se fizeram tentativas 

para implementar planos de iluminação. Isto verificou-se em diversos países, 

como Portugal, França ou o Reino Unido. No nosso país, D. Fernando I24, em 

1383, redigiu uma carta sobre a iluminação das ruas na cidade de Lisboa. Mais 

tarde, D. Pedro II25, em 1689, voltou a falar sobre a necessidade de luz nas ruas. 

Em França e no Reino Unido, também se publicaram vários decretos reais 

referindo a necessidade de instalação de sistemas de iluminação, mas não se 

verificou qualquer efeito prático em nenhum destes países. Uma das razões 

poderá ter sido o elevado custo de manutenção.  

Em Lisboa, o primeiro sistema de iluminação público data de 1780, durante o 

reinado de D. Maria I 26 e foi realizado pela Intendência-Geral da Polícia da 

Corte e do Reino. A iluminação era feita com o auxílio de consolas de suspensão, 

em ferro, que eram colocadas nas fachadas dos edifícios das principais ruas e 

praças. O combustível utilizado era o azeite, com o qual os moradores deviam 

                                            
24 D Fernando I, nono rei de Portugal, (Coimbra, 31 de outubro de 1345 - Lisboa, 22 de outubro de 1383). 
Era filho do rei D. Pedro I de Portugal e sua esposa, a princesa D. Constança de Castela. D. Fernando 
sucedeu a seu pai em 1367. Foi cognominado O Formoso ou O Belo  (pela beleza física que inúmeras 
fontes atestam) e, alternativamente, como O Inconsciente ou O Inconstante  (devido à sua desastrosa 
política externa que ditou três guerras com a vizinha Castela, e até o perigo, após a sua morte, de o trono 
recair em mãos estrangeiras) 
25 D. Pedro II,  (Lisboa, 26 de abril de 1648 - Alcântara, 9 de dezembro de 1706). Foi Rei de Portugal, de 

1683 até sua morte, sucedendo ao irmão Afonso VI, vindo já exercendo as funções de regente do 
reino desde 1668, devido à instabilidade mental do irmão, Afonso VI.  
26 D. Maria I, (Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança)  BTO  (Lisboa, 17 
de dezembro de 1734 - Rio de Janeiro, 20 de março de 1816) foi Rainha de Portugal de 24 de 
fevereiro de 1777 a 20 de março de 1816, sucedendo ao seu pai, El-Rei José I. Maria foi, antes de assumir 
o trono, Princesa do Brasil, Princesa da Beira e duquesa de Bragança 
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contribuir. No entanto, este sistema não foi eficaz devido não só à contínua falta 

de azeite mas também a atos de vandalismo que levavam à destruição das 

consolas de suspensão. 

“é mais arriscado ir à meia noite de Belém a Marvila do que França a Portugal  

atravessando Espanha” - Relato de um viajante estrangeiro nos finais do séc. XVIII (Link 

, Heinrich Friedrich- Voyage au Portugal depuis 1797 jusqu’en 1799, suivi dun essai sur 

le commerce du Portugal. Paris: Editour Levrault Schoell, 1803)  

Só no início do séc. XIX foram colocados candeeiros a gás nas cidades de Paris 

e Londres. No entanto a cidade de Lisboa, que era ainda iluminada por azeite, 

só conheceu a utilização do gás em meados do mesmo século (1848). 

Esta inovação provocou uma importante mudança na cidade, com 

consequências culturais e sociais e o espanto de toda a população. 

“Era a inocência de uma povoação pacata… Nisto… iluminou-se a cidade a gás. A 

impressão… foi de tal ordem, e mudou logo tudo, mas tudo, tão de repente, que até o 

céu limpo e transparente… nunca mais foi como era!...” (O cronista Júlio César de 

Machado, in “Lisboa de ontem…, citado por Mário Mariano, op.cit. ”) 

 A partir de 1919, a iluminação a gás foi sendo substituída, a pouco a pouco, por 

iluminação incandescente, na cidade de Lisboa, com a implementação da 

eletricidade da Central Tejo. Somente em 1965 foi extinto o último candeeiro a 

gás em Lisboa. Em Londres, ainda hoje existem em funcionamento centenas de 

candeeiros a gás. 

A utilização de eletricidade apresentava vantagens como o facto de ser um meio 

eficaz, higiénico e mais estético do que os candeeiros a gás. 

A iluminação elétrica permitiu uma democratização da noite, ou seja, todos 

podiam usufruir dos espaços noturnos nas grandes cidades. 

Foi apenas na década de 20, do séc. XX que se começou a usar a iluminação 

artificial permanente, no exterior dos edifícios, para além do contexto de eventos. 

A partir de então, a iluminação dos edifícios passou a fazer parte da sua 

arquitetura, como uma nova forma de arte. A estética urbana noturna modificou-

se completamente, também com a introdução da publicidade luminosa, dando 

às cidades uma faceta moderna e futura.  
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Na primeira metade do séc. XX, a utilização da luz serviu como meio de 

propaganda dos regimes ditatoriais, nomeadamente na Alemanha com o regime 

Nazi. 

Em Portugal, todas as grandes obras do Estado Novo eram iluminadas, como 

por exemplo a Fonte Luminosa na Alameda, o Parque Eduardo VII e a Exposição 

do Mundo Português.27 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fez com que, em todos os países por 

ela afetados, houvesse algumas restrições na utilização de eletricidade. Nos 

anos a seguir à guerra, esses países europeus, bem como os Estados Unidos, 

deixaram de iluminar os seus monumentos da mesma forma como tinham feito 

anteriormente. Apesar disso, a luz elétrica continuou a ter um papel muito 

importante na iluminação das cidades, permitindo a sua valorização e captação 

de turistas.  

De facto foi nas primeiras décadas do pós-guerra que o turismo noturno começou 

a ter relevo. Nessa altura organizavam-se alguns espetáculos de luz e cor nas 

fachadas de edifícios, bem como visitas noturnas aos centros históricos das 

cidades. 

Foi apenas no fim dos anos 70 que a iluminação arquitetónica voltou a ter um 

incremento por todo o mundo. A partir de então começaram a ser 

experimentadas novas tecnologias de iluminação e projeção de imagens, que 

eram utilizadas não só para iluminar os edifícios mas também em festivais de luz 

urbanos. 

E importante definir o que é património arquitetónico antes de falarmos sobre a 

temática da iluminação noturna. O conceito de património tem sofrido alterações 

ao longo dos anos, a par da sua importância cultural. Aquilo que hoje se 

                                            
27 Exposição do Mundo Português, (23 de Junho — 2 de Dezembro de 1940) foi uma exposição realizada 
em Lisboa em 1940. Historicamente coincidente com o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, teve o 
propósito de comemorar a data da Fundação do Estado Português (1140) e da Restauração da 
Independência (1640), mas, também (e esse seria o objetivo primordial), de celebrar o Estado Novo, então 
em fase de consolidação. Foi a maior exposição do seu género realizada no país até à Expo 98 (1998). 
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considera  património arquitetónico está definido na Carta Europeia de 

Património Arquitetónico, de 1975. Considera-se que é um bem de insubstituível 

valor espiritual, cultural, social e económico, que não abrange apenas os 

principais monumentos de uma cidade. Desse património fazem também parte 

os edifícios menos importantes, os centros urbanos e até as aldeias históricas. 

Segundo essa "Carta" a localização do monumento também tem um papel 

principal na preservação e valorização do mesmo. 

Visto que todos estes edifícios apresentam um valor inquestionável, é importante 

que os mesmos possam ser devidamente visualizados, mesmo durante a noite, 

através da utilização da luz artificial. No entanto, a maioria dos edifícios 

considerados património não foram construídos para serem vistos durante a 

noite, à exceção de alguns que foram iluminados com fogaréus à entrada, mas 

apenas por razões de segurança. Mesmo nos monumentos onde se pretendia 

dar visibilidade noturna, a iluminação era muito diferente da que se utiliza hoje. 

Podemos dizer que a interpretação que temos do património arquitetónico 

depende da forma como o mesmo é iluminado. Será assim necessário estudar 

a forma de iluminação do património durante a noite de forma a contribuir para a 

correta interpretação do mesmo. 

Qualquer cidade é reconhecível pelos seus monumentos, em conjunto com a 

sua malha urbana e restantes elementos. Uns sem os outros não conseguiriam 

contribuir para a perceção da cidade. Por exemplo, Lisboa, sem alguns dos seus 

monumentos, como a Sé, o Jerónimos ou o Panteão, seria outra cidade.  

Com a utilização da iluminação artificial, é possível controlar a perceção que 

temos da cidade, através da importância dada a certos elementos e da anulação 

de outros.  

Visto que o património arquitetónico inclui não só os edifícios mas também o 

espaço ao seu redor, a iluminação artificial deve contextualizá-los no seu 

perímetro, ou seja, estar de acordo com a relação entre o património e a sua 

envolvente.  
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Quando o projetista executa o planeamento da iluminação, normalmente fá-lo 

numa escala de acordo com a do edifício ou da sua envolvente imediata. No 

entanto é possível fazê-lo de acordo com uma escala urbana mais global, 

proporcionando um equilíbrio das linhas estruturantes da cidade e dos seus 

elementos arquitetónicos.  

A iluminação urbana condiciona a qualidade urbanística e promove o 

desenvolvimento cultural, social e económico.  Dada a sua importância, várias 

cidades têm definido planos de iluminação urbana com vista a melhorar a 

qualidade do ambiente noturno das mesmas e assim impulsionarem a economia 

local, atraindo a população ou o turismo. 

Resumindo, podemos dizer que a iluminação artificial pode dar um contributo 

muito importante para a reabilitação dos espaços urbanos, principalmente nas 

zonas históricas de algumas cidades europeias que estão um pouco degradadas 

ou abandonadas, bem como pode ser um fator dinamizador do comércio durante 

a noite. 

O alvo de iluminação de uma cidade é principalmente o património histórico. 

Desta forma qualquer projeto de iluminação de um edifício irá provocar 

consequências sociais, económicas e culturais na cidade visto que se destina à 

valorização da sua cultura e identidade. 

A iluminação dos espaços durante a noite é essencial para tornar os ambientes 

mais atrativos, atraindo assim a população para esses locais. De igual modo, 

afasta comportamentos socialmente indesejáveis, como por exemplo, a 

criminalidade. 

Em Lisboa, podemos referir o caso do projeto de iluminação da igreja da Graça. 

Este contribuiu para afastar alguns atos de vandalismo durante a noite, visto que 

o espaço em frente da igreja não estava adequadamente iluminado. O projeto 

serviu não só para melhorar a iluminação ambiente mas também para tornar o 

local mais aprazível e realçar a beleza arquitetónica do património. Foi notória 
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uma total mudança de comportamento das pessoas ao redor da igreja, 

especialmente quando as fachadas estão iluminadas. 

O principal objetivo para a realização de um projeto de iluminação numa 

determinada zona de uma cidade é o desenvolvimento do comércio e economia 

local, visto que é motivo de atração de novos habitantes ou turistas. 

Um dos fatores de dinamização do turismo de um determinado local é a 

preservação dos seus bens culturais, como os monumentos. Durante a noite o 

património pode tornar-se mais valorizado e atrativo através de uma adequada 

iluminação. Esta é fundamental para que se realizem visitas guiadas e passeios 

noturnos a esses locais, fomentando assim o turismo. 

Outro fator importante a ter em conta quando da realização de um projeto de 

iluminação noturna é o económico, ou seja, o consumo energético envolvido. Isto 

tem sido motivo de preocupação, por parte de alguns projetistas nomeadamente 

na cidade de Lisboa. Assim, em 2007, foi substituída a iluminação das principais 

estátuas das Avenidas Novas, com lâmpadas e outros equipamentos de baixo 

consumo energético. 

A iluminação artificial também vai provocar não só a valorização do património 

como um bem cultural, mas também a possibilidade de fruição do mesmo 

durante a noite. 

 
"A iluminação de um edifício histórico deve ter como fim à valorização do seu 

significado  intrínseco, colocando em evidência o valor arquitetónico, histórico, e em 

alguns casos simbólico". (C. Aghemo e A. Pellegrino, in "Illuminazione dela città d'arte: 

Convengno nazionale AIDI working papéis". Firenze, 2003.) 

 

A iluminação artificial de um edifício só irá valorizá-lo se permitir uma perceção 

do mesmo diferente da que temos com a luz diurna, e de forma a que possa 

atrair o interesse das pessoas para o visitarem durante o dia. 
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Nalguns casos os edifícios são iluminados para permitir a sua visualização a uma 

grande distância mas isso deverá ser sempre de acordo com o tipo de edifício. 

É sempre mais importante a qualidade do que a quantidade de luz de forma a 

permitir uma leitura correta e simbólica do edifício, valorizando assim a cultura e 

identidade das cidades. 

A luz artificial pode condicionar totalmente a perceção que temos de um 

determinado elemento ou espaço, dando maior realce a determinados 

pormenores e menos a outros que possam prejudicar a compreensão histórica.  

Apesar da enorme importância que tem o planeamento da iluminação, nem 

sempre a luz artificial é valorizada no processo de reabilitação social, urbanística 

e arquitetónica das cidades. Em vez disso, continua a utilizar-se o método 

tradicional de iluminação do património, através de uma luz intensa e 

homogénea nos principais locais da cidade e com os principais monumentos ou 

praças iluminados isolados do contexto. 

Relativamente à iluminação realizada por entidades privadas, esta visa 

essencialmente dar maior relevo a uma determinada empresa ou 

estabelecimento comercial. Neste caso não existe qualquer relação com a 

qualidade arquitetónica ou importância histórica do edifício, mas sendo a 

promoção do mesmo o único objetivo. Assim as fachadas são normalmente 

iluminadas com cores vibrantes e dinâmicas, como que disputando entre si a 

atenção da população. Esta situação não é, contudo, desejável visto que vai 

perturbar a valorização do património arquitetónico. A melhor solução será 

diminuir o nível de luminância na proximidade dos edifícios patrimoniais, 

reconhecendo assim a importância do seu contexto físico e visual.  

Visto que a luz artificial pode valorizar edifícios em detrimento de outros, é 

necessário que se defina aqueles que devem ter uma visibilidade mais 

destacada durante a noite. 

Em qualquer ambiente, a deteção de um objeto é condicionada pelo tipo de 

iluminação existente nesse objeto e o contraste com a iluminação do seu 
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contexto. Esse contraste é conseguido através da quantidade e qualidade de luz 

usada quer no objeto, quer no ambiente que o envolve.  

A quantidade de luz de um ambiente é avaliada de acordo com os valores de 

luminância das suas superfícies. A qualidade de luz refere-se às características 

do espectro luminoso visível e à temperatura de cor da iluminação exterior. 

Existem essencialmente três tipos de iluminação de um ambiente urbano: 

iluminação viária, decorativa e publicitária. 

A iluminação viária refere-se à iluminação essencialmente funcional, ou seja, 

dirigida a vias automóveis e pedonais. É em geral promovida por entidades 

públicas e está de acordo com normas europeias.  

A iluminação decorativa destina-se a tornar um espaço esteticamente mais belo 

e pode incluir a iluminação de edifícios emblemáticos, estátuas ou outros 

elementos que a população pretende distinguir durante a noite. 

A iluminação publicitária refere-se à que é utilizada em letreiros publicitários, 

fachadas de estabelecimentos comerciais e montras. Destina-se a promover um 

elemento com vista ao incentivo ao consumo. 

A perceção da cor que temos de um objeto depende da qualidade da luz que é 

absorvida pela superfície e depois refletida. Assim a luz do dia irá transmitir uma 

perceção diferente de um objeto em relação à luz de uma lâmpada fluorescente, 

por exemplo. 

No passado, as lâmpadas de vapor de sódio eram as mais utilizadas para 

iluminar os espaços públicos e as fachadas do património edificado, nas cidades 

europeias. Essas lâmpadas apresentavam a vantagem do seu elevado 

rendimento mas dificultavam a perceção real das cores nas fachadas dos 

edifícios. Hoje em dia este tipo de lâmpadas é muito usado na iluminação viária.  

Nas últimas décadas, tem-se utilizado outro tipo de lâmpadas (lâmpadas de 

iodetos metálicos) para iluminação pública que permitem uma visualização dos 

objetos mais real, e sem grandes alterações cromáticas. 
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A par desta forma de iluminação, também se tem adotado a tecnologia LED, 

principalmente nas cidades da Europa e Estados Unidos. 

Diversos fatores influenciam a perceção que temos da iluminação de um edifício: 

a temperatura da iluminação pública, a cor dos  painéis publicitários, a 

temperatura da cor da iluminação das fachadas e montras de estabelecimento 

comerciais, edifícios privados ou públicos. Todas estas cores estão presentes na 

iluminação de um edifício. 

Os suportes de iluminação nos espaços urbanos devem ser corretamente 

selecionados e o seu local de implantação pensado de forma a que se 

enquadrem no espaço onde se localizam, não prejudicando a leitura do 

património. 

A seleção desses equipamentos está sujeita a determinados requisitos: técnicos, 

estéticos, conceptuais e de custo. Relativamente aos primeiros, deve ter-se em 

conta o desempenho fotométrico, energético, de contenção de poluição 

luminosa, a robustez e a qualidade do material, a facilidade de manutenção e a 

adequação às normas técnicas. Os requisitos estéticos prendem-se com a 

adequação dos equipamentos ao espaço ou arquitetura do local, bem com as 

ideias do projetista. Relativamente ao custo, todos estes aspetos estão 

geralmente dependentes de um orçamento limitativo. 

Quando se pretende escolher um mobiliário de iluminação, todos estes requisitos 

deveriam ter igual peso mas nem sempre assim acontece. Frequentemente 

requisito tem mais importância em relação aos outros, o que não é desejável.   

Para que um espaço apresente uma boa qualidade luminosa é essencial que os 

suportes de iluminação estejam bem posicionados e sejam em número 

adequado. Para além disso, eles nunca deverão perturbar a visibilidade do 

património bem como a circulação dos peões e automóveis.  

A maioria dos edifícios considerados hoje património foi construída antes do séc. 

XX, altura em que ainda não existia uma iluminação pública como hoje. Como 

tal os projetista não pensaram na utilização de dispositivos de iluminação artificial 
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para esses edifícios. Isto significa que quando se utilizam hoje as luminárias para 

iluminação do património, as mesmas devem ser devidamente escolhidas de 

forma a não prejudicar a qualidade do mesmo. Para que isso aconteça é 

necessário que se utilizem dispositivos com um desenho discreto e 

contemporâneo, para que sejam invisíveis durante o dia mas notórios apenas à 

noite. É importante salientar que a escolha do desenho dos equipamentos nunca 

deve estar de acordo com o estilo ou época em que os edifícios foram 

construídos visto que nessa altura nem sequer eram utilizados. Os 

equipamentos a utilizar devem integrar-se de uma forma discreta no contexto 

envolvente e compatibilizar-se com as características da arquitetura 

contemporânea, sem nunca se salientarem em relação ao espaço ou património 

que iluminam.  

Podemos concluir dizendo que a melhor forma de iluminação do património 

acontece quando o projetista prevê a utilização de luz artificial ou quando os 

equipamentos conseguem passar despercebidos no espaço onde são 

colocados. 

A iluminação exterior de um edifício pode ser caracterizada segundo duas formas 

diferentes de abordagens: 

Uma que se caracteriza por imitar as condições de iluminação diurnas, com 

elevado nível de luz na fachada principal do edifício. Outro utiliza luz e as 

sombras de forma a que haja uma perceção subjetiva do edifício, dando mais 

relevo a certas partes. Os adeptos de interpretação subjetiva afirmam que é 

muito difícil reproduzir a iluminação natural visto que a iluminação artificial 

apresenta características diferentes. Assim só se conseguiria percecionar um 

determinado momento do dia através da utilização de projetores de luz na 

fachada de um edifício, mas isto iria sempre prejudicar a expressividade dos 

objetos e a noção de tridimensionalidade. Consideram portanto que deve haver 

uma perceção diurna diferente da noturna e isto é conseguido através da 

utilização de luz artificial, de modo a permitir diferentes interpretações da 

arquitetura original. No entanto a imagem e reconhecimento do edifício nunca 
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devem ficar comprometidos pois um importante objetivo da iluminação é fazer 

com que a arquitetura do passado seja sempre valorizada e admirada.  

Em oposição a este pensamento, alguns consideram que a iluminação artificial 

deve sempre reproduzir o ambiente diurno visto que o edifício foi construído para 

ser usufruído de acordo com a luz do dia. Segundo esta teoria, a iluminação 

deveria sempre permitir a perceção do edifício tal como foi idealizado, com a 

mesma volumetria e formas originais. Ora isto é muito difícil de concretizar visto 

que a luminosidade e as sombras vão-se modificando ao longo do dia e de 

acordo com as diferentes épocas do ano. Considera-se que o objetivo da 

iluminação artificial deve fazer com que o edifício apresente exatamente a 

mesma mensagem durante o dia e durante a noite. Apesar disto haverá sempre 

uma diferença entre estas duas partes do dia, o que significa que a iluminação 

noturna é sempre uma situação efémera e irreversível e que modifica o especto 

dos elementos do edifício. Durante o dia, é devolvida ao edifício a luz, voltando 

o mesmo ao seu estado natural. 

Podemos concluir dizendo que só recentemente a iluminação foi considerada 

como tendo uma característica cultural e não apenas funcional. Isto faz com que 

ainda haja grandes discussões à volta deste tema. Salienta-se, no entanto, que 

a iluminação de um edifício deve estar sempre de acordo com a sua envolvente 

e contexto urbanístico, o que é algo complexo e não se pode limitar apenas a 

um tipo de iluminação idêntico entre o dia e a noite. 

 
 
A perceção das formas de acordo com o tipo de iluminação: 

A sensação de tridimensionalidade é-nos transmitida através da existência de 

zonas de sombra ou menos iluminadas e zonas bem iluminadas. A luz pode 

alterar a forma como percecionamos os objetos, de acordo com a sua direção e 

do contraste entre as zonas de sombra e de luz refletida. Quando existem poucas 

sombras, os elementos parecem planos, por outro lado, parecem ter 

profundidade e relevo quando existem varias zonas de sombras. 
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A utilização de cor na iluminação exterior do edifício: 

A utilização da cor na iluminação das fachadas dos edifícios permite criar 

contrastes e transformar assim um ambiente monocromático através da 

formação de um elemento saliente. Esta é a razão pela qual a publicidade utiliza 

cores chamativas que captam a atenção dos transeuntes. 

No entanto a perceção dos edifícios pode ser totalmente modificada com a 

utilização da cor. É por esta razão que os edifícios classificados não são 

geralmente iluminados com cores saturadas mas sim com temperaturas de cor 

semelhante à luz natural e que lhes transmitem uma imagem sóbria. Apenas em 

ocasiões especiais são, por vezes, iluminados com cores chamativas. 

Até há pouco tempo, a iluminação era feita através da utilização de um filtro de 

cor sobre a fonte luminosa, o que implicava manutenções periódicas e diminuía 

a eficiência luminosa. 

Atualmente utiliza-se tecnologia LED (light emitting diodes) que tem a vantagem 

de apresentar alguma variedade cromática (desde luz branca a cores saturadas) 

e eficácia luminosa. 

Esta tecnologia permite programar as variações de cor, com quase toda a 

variedade cromática, através de um sistema de controlo e do sistema RGB28.  

Será, no entanto, necessário existir um ordenamento responsável de forma a 

evitar uma iluminação cromática desordenada do património. A sua utilização 

deve ser sempre justificada com vista à valorização do objeto e de acordo com 

a arquitetura do edifício a que se destina. Deve igualmente permitir uma correta 

leitura do mesmo e evitar a distorção da cor natural dos materiais de construção.  

A cor pode desempenhar um papel muito importante na perceção das cidades 

na medida em que atua sobre as emoções dos observadores, estruturando e 

salientando alguns elementos da arquitetura. Pode igualmente servir para indicar 

                                            
28 RGB,  
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determinadas zonas ou percursos, servindo assim como guia orientador da 

perceção espacial de uma cidade. 

Qualquer projeto de iluminação sobre a fachada de um edifício deve ponderar 

as suas implicações físicas, ou seja, a instalação dos equipamentos e acessórios 

elétricos deve ser feita de forma a criar o menor impacto. 

Um dos aspetos mais importantes a ter em conta é o princípio da reversibilidade 

que permite que o edifício volte à sua forma original quando os equipamentos 

elétricos forem retirados e sem nunca ficarem marcas permanentes da sua 

presença. Qualquer trabalho de iluminação deve ter em conta dois fatores 

importantes: a função da iluminação e a sua importância relativa. Relativamente 

ao primeiro aspeto a função será sempre a valorização do património. Quanto à 

importância da iluminação, devemos salientar que a integridade do objeto é 

sempre mais importante visto que o património deve perdurar no tempo, ao 

contrário das tecnologias da iluminação que estão em permanente evolução e 

tornam-se obsoletas em pouco tempo. 

Na maior parte dos edifícios em que o projeto de iluminação é aplicado desde 

início ou posteriormente, não acontece qualquer prejuízo relevante, quer estético 

quer físico. O mesmo não se passa com o património edificado visto que a 

instalação de projetores de luz implica não só a passagem e fixação de cabos 

de iluminação, como também a fixação de luminárias o que provoca efeitos 

irreversíveis sobre o mesmo. 

Relativamente à passagem dos cabos de alimentação, os mesmos deverão ser 

colocado em zonas cujos materiais possam ser facilmente substituídos ou 

através da abertura do roço, que é sempre condicionada pelo tipo de materiais 

onde se aplica. Qualquer aplicação de um projeto de iluminação deve obedecer 

a dois princípios fundamentais: a reversibilidade e a ocultação. No entanto nem 

sempre é fácil aferi-los em simultâneo. É importante que fiquem sempre ocultos 

os percursos dos cabos bem como os locais de fixação dos projetores de forma 

a que não interfiram na leitura do edifício. 
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“E se a quantidade de luz empregada é importante, não o é menos a qualidade. Foi isso 

que nos ensinou a Historia.” BAEZA, Campo 2011 p.54” 

Os tipos de iluminação que se encontram com mais frequência nos ambientes 

urbanos são os seguintes: a iluminação uniforme ou funcional, a iluminação 

artística, a iluminação publicitária, a iluminação festiva e a iluminação mista. 

 
Iluminação uniforme ou funcional: 

Este tipo de iluminação utiliza-se na maioria dos ambientes de iluminação 

artificial. Consiste na utilização de elevadas potências de forma a imitar as 

condições de luz diurnas. Apresenta níveis e temperaturas de cor de iluminação 

uniformes sem excesso de contraste entre zonas de sombra e de luz. 

Iluminação artística: 

Este tipo de iluminação destina-se a causar emoções no observador, através da 

aplicação de zonas de sombra e de luz acentuadas e, por vezes, de diferentes 

temperaturas de cor. 

Iluminação publicitária: 

A iluminação publicitária destina-se a fazer sobressair a publicidade em relação 

a qualquer edifício ou objeto num determinado lugar. É constituída por grandes 

superfícies publicitárias iluminadas e sem qualquer relação com a arquitetura 

dos edifícios. 

Iluminação festiva: 

Este tipo de iluminação destina-se a criar ambientes com a finalidade de se 

comemorar um determinado evento. É realizado através de iluminações 

coloridas e dinâmicas, às vezes intermitentes e ofuscantes, e com poucas 

sombras acentuadas. É o tipo de iluminação utilizado nas decorações de Natal.  

Iluminação mista: 
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Este é o tipo de iluminação que engloba dois ou mais tipos de iluminação 

definidos anteriormente, como por exemplo, a iluminação uniforme com a 

publicitária. 

 
Iluminação á escala do edifício: 

A iluminação da fachada de um edifício pode variar de acordo com o conceito do 

projetista ou dos objetivos do promotor da obra mas os tipos de iluminação do 

património mais comuns são os seguintes:  

Iluminação clássica: 

É o tipo de iluminação artificial que mais se utiliza no património edificado e um 

dos mais antigos. Tem como objetivo reproduzir as condições de luz diurna, com 

a iluminação uniforme do objeto, utilização de poucas sombras e sem evidenciar 

particularidades do mesmo. Este tipo de iluminação apresenta a vantagem de 

ser bem aceite pela população e evitar qualquer tipo de leitura crítica ou 

subjetiva. O facto de não se utilizarem componentes elétricos ou projetores sobre 

a fachada do edifício é outra vantagem da iluminação clássica. 

A única desvantagem é a perda da expressividade do edifício visto que este tipo 

de iluminação não realça o seu volume nem a profundidade das formas. 

Iluminação interpretativa: 

Neste caso são colocados em evidência alguns pormenores do edifício, de 

acordo com a ideia do projetista. 

Apresenta as seguintes vantagens: 

Possibilita uma interpretação criativa e visão crítica do edifício e uma melhor 

perceção da sua volumetria e dos elementos. 

Quanto às desvantagens, realça-se o facto de nem sempre provocar um 

consenso da população visto que leva a uma interpretação subjetiva e implica a 

fixação de projetores ou componentes elétricos nas fachadas. 
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Iluminação gráfica: 

Este tipo de iluminação consiste na projeção de luz na fachada, 

independentemente da sua forma, e com vista a introduzir uma mensagem 

escrita. 

Apresenta a vantagem de transmitir uma mensagem de uma forma clara e 

chamar a atenção para a informação escrita. Apresenta igualmente a 

desvantagem de se sobrepor à leitura do edifício, não contribuindo para a sua 

valorização arquitetónica. 

Iluminação transfigurante: 

Este tipo de iluminação tem como objetivo criar um espetáculo que tem como 

base o edifício, o que é conseguido através da utilização de luz colorida ou da 

projeção de imagens dinâmicas sobre um objeto, de forma a criar um ambiente 

teatral e independente da arquitetura do mesmo. 

Vantagens da iluminação transfigurante: 

Através da iluminação transfigurante, consegue criar-se um espaço original e 

dinâmico, totalmente diferente do que existe durante o dia. Além disso este tipo 

de iluminação pode destinar-se a promover um local ou um evento. 

 
Desvantagens: 

A arquitetura original fica deformada, o que não possibilita a sua correta 

perceção. Pode igualmente causar a sensação de insegurança ou falta de 

referências 

Iluminação de reposição histórica: 

Este tipo de iluminação tem como base o conhecimento histórico e é utilizado 

para substituir a aparência aproximada do original das fachadas exteriores de 

um edifício. Apresenta a vantagem de ser reversível e não alterar a perceção 



Intervenções contemporâneas em estruturas militares em Portugal  

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires  76 

diurna do mesmo, nem danificar fachadas. A projeção deste tipo de luz permite 

apresentar à população uma faceta do património que foi esquecida, ou 

desconhecida, após anos em que a aparência do edifício foi considerada 

constante e original. 

Iluminações permanentes e efémeras: 

Estes tipos de iluminação diferem conforme o espaço de tempo em que ficam 

instaladas. A iluminação permanente destina-se a durar vários anos, 

dependendo da evolução das tecnologias e da vontade dos proprietários e 

construtores. A iluminação efémera, por outro lado, é utilizada para durar apenas 

o tempo de um determinado evento comemorativo ou como forma de promoção 

turística. 

Instalação permanente: 

Neste tipo de iluminação podem incluir-se diversos tipos de iluminação como a 

clássica, a interpretativa ou a de reposição histórica. 

Neste caso os equipamentos e a instalação elétrica devem estar de acordo com 

os seus índices de proteção e preparados para as ações de manutenção 

necessárias ao longo dos anos. 

Iluminação efémera: 

Este tipo de iluminação pode ser utilizado apenas sobre um edifício, sobre a sua 

envolvente imediata ou sobre todo o centro de uma cidade. 

Pode durar apenas alguns minutos ou alguns dias e até servir de ensaio para 

uma iluminação permanente. Visto que é um tipo de iluminação com caráter 

temporário, aceitam-se índices baixos de proteção das luminárias e instalações 

elétricas de caráter não permanente.  

 
“ A luz é o mais bonito, o mais rico e o mais luxuoso dos materiais utilizados pelos 

arquitetos. O único problema é que é gratuito está ao alcance de todos e por isso não se 

valoriza suficientemente” (BAEZA, Campo 2011 p.53)  



Intervenções contemporâneas em estruturas militares em Portugal  

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires  77 

3. CASOS DE ESTUDO: 

3.1. CARRILHO DA GRAÇA - CASTELO DE SÃO JORGE 

A intervenção realizada no Castelo de São Jorge, em Lisboa entre 2008 e 2010 

a cargo do arquiteto João Luís Carrilho da Graça. Licenciado pela Escola 

superior de Belas Artes de Lisboa em 1977, iniciou a sua atividade profissional 

no mesmo ano. Foi distinguido com diversos prémios nacionais e internacionais, 

entre os quais o “prémio Valmor” (em 1998 e 2010). Recebeu também a medalha 

da “Academie D’architecture Française” em 2012 e o título de “Chavalier des Arts 

e des Lettres”, pela República Francesa, em 2010. 

Entre as suas obras mais significativas destacam-se o Museu do Oriente, em 

Lisboa (2005-2008), a Escola superior de Música de Lisboa (1998-2008), o 

Pavilhão do conhecimento dos Mares – expo 98, em 1998 o Teatro e Auditório 

em Poitiers, França em 2008 e o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, em 2010. 

A Pousada do Crato, na vila de Flor da Rosa, concelho do Crato é também uma 

obra deste arquiteto, que resultou do restauro do antigo convento da Flora da 

Rosa e construção de uma ampliação de cariz contemporâneo de modo a 

satisfazer as necessidades da nova estrutura hoteleira. 

Conforme afirma Carrilho da Graça, 

“O objetivo do projeto é intensificar a possibilidade de visita do edifício existente, 

privatizando-o e ocupando-o o menos possível, relendo-o e abrindo-o a novas leituras” 

Em 1910, o mosteiro que se encontrava extremamente degradado foi 

considerado monumento nacional e nos anos 40 e 60 sofreu obras de restauro 

por parte da DGEMN. No início dos anos 90, o edifício foi adaptado a Pousada 

de Portugal, segundo o projeto de João Luís Carrilho da Graça. Pretendeu-se 

que o Mosteiro se assumisse como o protagonista e se impusesse relativamente 

à nova construção. 

A primeira impressão que nos marca é a verticalidade e grandiosidade do 

mosteiro, que contrastam com a clara horizontalidade do novo edifício. Carrilho 
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da Graça pretendeu assim salientar a dicotomia novo-antigo, que também é 

visível através do contraste entre as cores e textura das pedras antigas e as 

recentes grandes superfícies brancas, onde a luz quase que ofusca o edifício 

existente. 

O arquiteto orientou o seu projeto tendo em conta dois objetivos principais: o de 

possibilidade de contemplação do mosteiro e o de adequação do mesmo à nova 

função como estrutura hoteleira. O acesso à pousada pela zona virada a Sul, 

permite admirar a Igreja e o Claustro do antigo Mosteiro, recordando-se assim a 

história daquele lugar. A zona norte, por outro lado, foi cuidadosamente 

restaurada e contem os quartos e zonas comuns da pousada. 

A entrada efetua-se através do interior do claustro que permite o acesso à zona 

da receção. Esta estabelece o ponto de união entre o antigo e o novo bem como 

entre o exterior e o interior através de um arco abatido. 

No 2º piso também se pode verificar a dicotomia antigo - novo, quando da zona 

de acesso aos elevadores se entra na zona do antigo mosteiro, marcada pelas 

pedras antigas da ombreira da porta. 

Foi na colina do Castelo de São Jorge que nasceu a cidade de Lisboa, onde 

habitavam os Fenícios, na Idade do Ferro. Por volta de 48 a.C, a cidade, então 

chamada Olisipo, estava distribuída por três locais: a zona da colina fortificada 

do castelo; a área dos edifícios públicos; e a zona ribeirinha. 

O castelo foi construído entre os séculos X e XI quando a cidade passou a 

expandir-se para lá dos limites da cerca.   

 
“ A colina hoje ocupada pelo Castelo de São Jorge é sítio primeiro da ocupação humana 

– datada da Idade do Ferro – que transfiguraria em lugar a elevação estratégica sobre o 

estuário do Tejo e o seu território interior que deu origem à cidade de Lisboa. No conjunto 

amuralhado a Praça Nova do Castelo ocupa um promontório intramuros, delimitado por 

estruturas defensivas a norte e a oeste, e pela Igreja da Sta. Cruz a sul, promontório com 

um domínio visual, que se estende por sobre as muralhas a este, desde a cidade aos 

seus pés até ao horizonte do estuário.” (Helm, Joanna – Musealização da área 

arqueológica da Praça Nova do Castelo de São Jorge/Carrilho da Graça 

arquitetos.Archdaily Brasil, 2012.) 
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O castelo de São Jorge é considerado o monumento mais representativo da 

cidade de Lisboa, tendo sido um local estratégico de acontecimentos importantes 

da história de Portugal. 

O castelo sofreu diversas intervenções ao longo dos séculos. As primeiras obras 

de restauro e fortalecimento iniciaram-se em 1147 quando D. Afonso Henriques 

Conquistou Lisboa aos Mouros. Construi-se então o paço episcopal, numa parte 

da Praça Nova, e fundou-se a Igreja de Sta. Cruz da Alcáçova no local da antiga 

mesquita. 

Mais tarde o Rei D. Dinis transformou a alcáçova mourisca em Paço Real da 

Alcáçova. Simultaneamente deu-se a construção da nova muralha e o 

aperfeiçoamento da antiga.  

D. Afonso I em 1383, mandou fazer também algumas obras no castelo: eliminou 

as portas do lado da cidade e encheu o foço do castelo com entulho, o que fez 

com que o mesmo perdesse parte do seu carácter defensivo. Foi nesta altura 

que o castelo ficou sobe a proteção de São Jorge. 

Mais tarde, em 1495, o Rei D. Manuel voltou a reestruturar o castelo. 

Em 1530 houve um terramoto que destruiu parte do castelo e a sua envolvente, 

tendo desaparecido algumas casas na sua costa, o que provocou o 

despovoamento da zona. 

A partir de 1580, com o início do domínio dos Espanhóis, o castelo recuperou o 

seu cariz defensivo, passando a desempenhar um importante papel de comando 

político e defesa nacional. 

Com o terramoto de 1755, as muralhas, o castelo, o paço real e as ermidas 

ficaram em ruínas, o que provocou um abandono, civil e militar, desta zona. Após 

o terramoto realizaram-se as intervenções mais profundas no castelo, tendo as 

edificações palatinas ficado escondidas debaixo dos novos espaços. Por essa 

altura, o castelo era um local com diversas funções: servia de cadeia, nele existia 
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um observatório astronómico, foram ai instalados a Casa Pia um observatório 

geodésico e oficinas de cordoaria.  

Com a Revolução Francesa, no início do século XIX o castelo passou a 

desempenhar uma importante função militar, tendo se realizado inúmeras 

construções durante vários anos, como casernas, salas de armamento, paradas, 

cavalariças e outras, mas sem qualquer preocupação arquitetónica. 

Em 1910, o rei D. Manuel II (último rei de Portugal) mandou publicar o decreto 

de classificação do património nacional, onde se incluía o castelo de São Jorge 

como monumento nacional. Da área classificada, faziam parte o castelo e 

respetivas muralhas, alguns edifícios que pertenciam ao antigo Paço Real da 

Alcáçova e uma área hoje chamada Praça Nova onde se destaca uma área 

residencial da época Islâmica e onde se encontra a igreja de Sta. Cruz bem como 

o núcleo arqueológico com vestígios da ocupação da época da Idade do Ferro. 

Entre 1938 e 1940, o castelo foi alvo de intervenções promovidas pela DGEMN, 

tendo sido destruídos os edifico militares que de encontravam no Paço da 

Alcáçova e no interior do castelo e na Praça Nova. Esta intervenção contribuiu 

para se redescobrir o castelo, lhe dar a importância que hoje trem e lembrar a 

antiguidade da sua ocupação que atravessou os seculos.  

Em 1996, realizou-se uma importante escavação arqueológica no local do 

castelo de São Jorge, tendo sido descobertos vestígios de três períodos 

históricos da sua ocupação: estruturas habitacionais da Idade do Ferro; 

fragmentos de paredes e pavimentos das habitações muçulmanas medievais e 

restos de um palácio do seculo XXV pertencentes aos condes de Santiago.  
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Todos os artefactos encontrados fazem parte de uma exposição patente no 

Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge. As ruinas sofreram um processo 

de proteção e musealização que esteve a cargo de uma equipa de arqueólogos 

e foi da autoria dos Arq. João Luís Carrilho da Graça e João Gomes da Silva. 

Esta intervenção do presente constitui hoje a área arqueológica da Praça Nova 

do Castelo de São Jorge (Ilustração 16, 17 e 18). 

Ilustração 18 Castelo de São Jorge 

Ilustração 19 Castelo de São Jorge 
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Da escavação arqueológica realizada em 1996 surgiu, na Praça Nova, (situada 

num promontório na extremidade nascente do castelo), um bairro com casas de 

padrão islâmico mediterrâneo, com pátio aberto, paredes pintadas e pavimentos 

de argamassa. No Beco do Forno, encontraram-se silos e fossas do séc. XI e 

posterior. Propôs-se então a musealização destas ruínas através de um projeto 

do arquiteto João Luís Carrilho da Graça 29 que realizou um projeto pouco 

                                            
29 João luís carrilho da graça é arquitecto, licenciado pela escola superior de belas artes de lisboa em 1977, 
ano em que iniciou a sua actividade profissional. 
assistente na faculdade de arquitectura da universidade técnica de lisboa de 1977 a 1992. 
professor na universidade autónoma de lisboa 2001 a 2010 e na universidade de évora desde 2005. 
coordenador do departamento de arquitectura em ambas as instituições até 2010. professor visitante da 
escola técnica superior de arquitectura da universidade de navarra em 2005, 2007 e 2010. convidado para 
seminários e conferências em diversas universidades e instituições internacionais. 
ao conjunto da sua obra foram atribuídos diversos prémios, nomeadamente: o título de “chevalier des arts 
et des lettres” pela república francesa em 2010, o “prémio pessoa” em 2008, o prémio da bienal internacional 
da luz-luzboa em2004,aordemdeméritodarepúblicaportuguesaem1999eoprémio“aica-associação 
internacional dos críticos de arte” em 1992. 
foi distinguido com “piranesi prix de rome” em 2010 pela musealização da área arqueológica da praça nova 
do castelo de são jorge, o prémio “fad” em 1999 e o prémio “valmor” em 1998 pelo pavilhão do conhecimento 
dos mares - expo’98, o “prémio secil de arquitectura” em 1994 pela escola superior de comunicação social 
de lisboa, e nomeado para o prémio europeu de arquitectura “mies van der rohe” em 1990, 1992, 1994, 

Ilustração 20 Castelo de São Jorge 
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convencional como se fosse uma cenografia explícita mas com características 

de efémera. O mesmo afirma: 

“É naturalmente uma intervenção incomum. Ouvi em Espanha comentários de que por 

lá não permitiriam projetos como este. Respondi que em Portugal também não, foi uma 

luta apoiada pelas arqueólogas” (Carrilho da Graça/Musealização da área arqueológica 

da área arqueológica da Praça Nova do Castelo de São Jorge, Lisboa Arq/a Arquitetura 

e Arte. Ações Patrimoniais, 2010) 

 
Este processo iniciou-se com a definição rigorosa do limite da área das 

escavações, tendo para isso sido construído um conjunto de muros de 

contenção, revestidos a aço corten, de textura lisa e cor avermelhada, que 

demarcaram toda a zona protegida. No interior desses muros, a uma cota mais 

baixa, realizaram-se as escavações e as ruínas foram postas a descoberto. Esta 

delimitação permitiu não só o acesso ao local mas também a sua leitura 

panorâmica, bem como a separação distinta entre as zonas dos trabalhos e a 

zona mantida incólume. Na parte exterior, a uma cota mais alta, os muros de aço 

sustentam um percurso periférico pavimentado a cubos de basalto, que circunda 

o conjunto arqueológico, permitindo a passagem dos visitantes entre a massa 

envolvente e o espaço arqueológico intervencionado. Existem quatro locais de 

penetração marcados na membrana de aço corte e que correspondem a lanços 

de escada, permitindo a orientação da visita. 

 Segundo Carrilho da Graça  

“ Era importante organizar um dispositivo estável para dar a ver este conjunto de ruínas 

e este ambiente da cidade que existiu neste espaço. Utilizei um dispositivo que tem esse 

objetivo, a primeira operação foi a criação desta espécie de muro que cria uma varanda 

à volta deste espaço, e este muro que está construído com uma guarda de aço corten, 

que com o tempo há de ficar bastante mais escura e ganhar um ar orgânico e esta 

operação define o espaço que cenograficamente nós vamos observar enquanto 

escavação.” (Inaugurado Núcleo Arqueológico do Castelo de São Jorge) 

Os degraus, patins e bancos construídos em mármore contrastam com a textura 

rugosa das paredes e fundações expostas. 

                                            
2009, 2010 E 2011, este ano pela ponte pedonal sobre a ribeira da carpinteira e pela musealização da área 
arqueológica da praça nova do castelo de são jorge. 
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No interior da área de escavação, a circulação realiza-se através dos percursos 

revestidos a saibro, para garantir a necessária permeabilização do solo.  

Ao longo do percurso foram colocados vários elementos (soleiras e lancis em 

lioz) que se destinam não só a prestar informação aos visitantes mas também a 

fazer a ligação entre as diferentes cotas ou a marcar locais de pausa e descanso. 

Estes elementos contrastam relativamente aos já existentes no que respeita á 

matéria do que são feitos mas constituem uma referência muito importante para 

uma melhor orientação dos visitantes. 

 
No primeiro nível espacial da superfície escavado, e último de ocupação, 

encontram-se os vestígios de um pavimento de um palácio do séc. XV (o Palácio 

dos Bispos). Os seus mosaicos estão protegidos por uma estrutura em consola, 

cujo anverso é uma superfície levemente inclinada, em tela tencionada preta, 

brilhante, espelhada e imatérica, de forma transmitir ao visitante uma perspetiva 

vertical sobre o pavimento. 

Mais adiante, encontram-se restos de paredes e pavimentos de duas casas 

islâmicas do séc. XI e também alguns frescos sobre estas. Foi construída uma 

cobertura para proteção destes elementos.  

 
O volume branco colocado sobre as escavações toca as ruínas de pedra em 

apenas seis pontos e permite observar as diferentes zonas, organizadas à volta 

de pátios que introduzem luz e ventilação nas casas geminadas, encerradas para 

o exterior. Carrilho da Graça explica 

 “ Sempre me pareceu desproporcional a relação da arquitetura com o objeto nos núcleos 

arqueológicos. Constroem-se belas e dispendiosas estruturas de proteção e, depois, 

põe-se o visitante sobre passarelas a olhar para pedras. A sensação é a de que os meios 

são gigantescos de mais. Fazem palácios para ver o chão.” (arco web site ) 

As novas paredes foram construídas com a utilização de estruturas de treliças 

em aço, revestidas a placas de aglomerado de cimento e madeira, barradas e 

pintadas a branco e que intencionalmente recriam os ângulos e inclinações das 

duas habitações escavadas, respeitando o seu modelo funcional, e apresentam 
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uma leitura abstrata e cenográfica. Em vez de janelas, há apenas estreitas 

passagens e a cobertura filtra a luz do sol através da combinação de placas de 

policarbonato com ripado de madeira. Os pátios ficam a descoberto, permitindo 

assim a iluminação e ventilação dos espaços interiores. Todo este conjunto 

apresenta uma certa plasticidade e grafismo. 

As casas são assim distribuídas de uma forma completamente diferente do 

habitual, de forma a possibilitar uma perceção das escalas, das distâncias e das 

perspetivas das várias divisões. Salienta-se, desta forma, a interação entre os 

novos elementos arquitetónicos e as ruinas de pedra já existentes. Como diz 

Carrilho da Graça  

“É este truque, o paradoxo interno do projeto: espacializamos a ruína, mas de forma a 

parecer reversível. É como uma maquete “ Pretende-se dar ênfase à verticalidade dos 

ambientes domésticos de forma a transmitir a sumptuosidade das casas islâmicas no 

seu tempo”. (Inaugurado Núcleo Arqueológico do Castelo de São Jorge) 

Na cota mais baixa relativamente ao nível de circulação encontram-se as 

estruturas habitacionais da Idade do Ferro que são protegidas por um volume 

fechado sobre si mesmo. Carrilho da Graça explicita “ Com um carácter 

massivo… no seu interior”. 

As diversas escalas expositivas articulam-se através dos muros em aço corten 

e do volume branco construído em placas de aglomerado de cimento e madeira. 

Cria-se assim um grafismo interessante através do distanciamento entre esse 

aglomerado branco e as ruinas de pedra, em que a iluminação noturna 

desempenha ainda enfatizar esse grafismo. 

O preceito de reversibilidade desta construção foi conseguido através da 

utilização de uma estrutura em aço que lhe confere um carácter de suspensão e 

permite que, em qualquer altura, se reconstituam os vestígios sem sofrerem 

danificação física. 

Para este projeto de intervenção num património arqueológico tão importante 

encontrado sob o solo da Praça Nova a diferentes níveis de profundidade, foi 

necessário uma forte combinação entre arquitetura e arqueologia. Só desta 
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forma foi possível estabelecer os limites e éticas necessárias para que se 

conseguisse uma harmonia entre as memórias do passado e a 

contemporaneidade e se desse um maior interesse às ruínas descobertas. 

Também se deve salientar o facto de Carrilho da Graça ter optado pela utilização 

de uma estrutura geometrizada para definir rigorosamente o contorno da área a 

intervencionar. Este facto prende-se com o carácter de racionalidade e 

sensibilidade que caracteriza a obra do arquiteto. 

 
 

 

Ilustração 21 Vista Castelo de São Jorge 
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Ilustração 22 Vista Castelo de São Jorge 

Ilustração 23 Vista Castelo de São Jorge 
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Ilustração 24 Vista Castelo de São Jorge 

Ilustração 25 Vista Castelo de São Jorge 
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Ilustração 26 Vista Castelo de São Jorge 

Ilustração 27 Vista Castelo de São Jorge 
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Ilustração 28 Esquema implantação Castelo de São Jorge 
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3.2. ATELIER COMOCO-  CASTELO NOVO E CASTELO DE POMBAL 

 
O atelier COMOCO é dirigido pelos arquitetos Nelson Mota30, Susana 

Constantino31 e Luís Miguel Correia32. Este atelier tem desenvolvido projetos nas 

áreas da habitação, equipamentos, espaços públicos e serviços entre outros. 

Destaca-se a reabilitação dos Castelo de Pombal e Castelo Novo, no Fundão, 

em 2008, onde se pretendeu atribuir uma nova funcionalidade aos mesmos, 

transformando-os em espaços de atração e permanência para os visitantes. No 

caso do Castelo Novo optou-se pela criação de um corpo sem limites rígidos, de 

                                            
30 Nelson Mota (1973). Arquitecto pelo Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra 
(DARQ|UC). Actualmente desenvolve actividade como docente e investigador com um enfoque particular 
nas relações entre modernidade, habitação e identidade. Desempenha funções como tutor de seminários 
e design studios no âmbito das actividades pedagógicas da chair Architecture and Dwelling na Faculdade 
de Arquitectura da TU Delft. Actualmente, colabora também com o curso de pós-graduação do The Berlage 
Center for Advanced Studies in Architecture and Urban Design. Anteriormente desempenhou funções de 
docente na EUAC (Escola Universitária de Artes de Coimbra) e no DARQ|UC. Encontra-se actualmente a 
finalizar o Doutoramento na TU Delft (Holanda), com uma dissertação sobre Habitação, Modernidade e o 
Vernacular. Possui o Mestrado em Arquitectura Território e Memória pelo DARQ|UC, obtido em 2006 com 
a apresentação da dissertação “A Arquitectura do Quotidiano. Privado e público no espaço doméstico da 
burguesia portuense no final do século XIX”.  Possui experiência profissional como arquitecto 
desenvolvendo projectos e obras em diferentes categorias como habitação, reabilitação de espaços cívicos, 
edifícios comerciais e públicos e construções efémeras. Vencedor e finalista em diversos prémios 
académicos e profissionais.  
 
31 Susana Constantino (1974). É arquitecta pelo Departamento de Arquitectura (d|arq) da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (1992-1999). Mestre em Reabilitação do Espaço 
Construído do Departamento de Arquitectura (d|arq) e Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (2009) com a dissertação intitulada “Arquitectura de 
Cine-Teatros: evolução e registo [1927-1945]. Equipamentos Culturais e de lazer em Portugal no Estado 
Novo”. Participou como Monitor no Seminário Internacional de Reabilitação Urbana do Mindelo – Cabo 
Verde, organizado pelo Centro de Estudos do Departamento de Arquitectura da FCTUC (CeArq), Atelier 
MAR e Mindelo Escola Internacional de Arte (M_EIA). Publicou o artigo “No centro: desenho da frente de 
mar” na revista ecdj, nº10 “Reabilitação Urbana – Mindelo”, março 2007. Em 2010 publicou o livro 
“Arquitectura de Cine Teatros: Evolução e Registo [1927—1959] Equipamentos de cultura e lazer em 
Portugal no Estado Novo”, Coimbra: Almedina, 2010. 
 
32 Luís Miguel Correia (1970). Arquitecto pelo Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Arquitectura (DARQ|FCTUC). Mestrado pelo Departamento de Engenharia 
Civil da FCTUC, especialidade em “Ciências da Construção”, com a dissertação intitulada: “Castelos em 
Portugal. Retrato do seu perfil arquitectónico [1509-1949]”. Actualmente desenvolve a tese de 
Doutoramento no DARQ|FCTUC sob o tema: “Relação entre o monumento e o lugar. As Zonas Especiais 
de Protecção”. Tem diversas publicações e comunicações apresentadas em conferências nacionais e 
internacionais, com destaque para aquelas que se centram nas áreas do património, território e paisagem. 
Assistente no DARQ|FCTUC, desenvolvendo a sua actividade nas disciplinas de Projecto e Seminário de 
Investigação em Arquitectura. Autor e co-autor de inúmeros projectos de índole diversa, como habitação, 
reabilitação de espaços cívicos, edifícios comerciais e públicos e construções efémeras. Destaque para as 
intervenções em património classificado em colaboração directa com os extintos Instituto do Património 
Arquitectónico (IPPAR) e Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN). Vencedor e 
finalista de diversos prémios. Em 2010 publicou o livro “Castelos em Portugal. Retrato do seu perfil 
arquitectónico [1509-1949]”, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010.. 

http://nelsonmota.com/
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carácter orgânico, e independente das estruturas existentes mas usando-as 

como suportes. 

O tipo de construção muda conforme as características do espaço. Assim, 

enquanto que na zona da igreja se optou pela criação de um volume quadrado 

que serve para a delimitar, no interior do castelo construiu-se um pavimento com 

rampas e escadas, criando uma passagem para os peões e que fica suspensa 

do chão através de uma estrutura metálica. 

Esta solução permite que os visitantes admirem os achados arqueológicos sem 

os danificarem. 

No interior da torre principal do castelo, foi colocada uma “caixa de aço” contendo 

uma sala multimédia e de onde se pode admirar a vista panorâmica da paisagem 

ao redor. Toda a reabilitação foi feita utilizando estruturas leves de metal, o que 

permite observar a distinção entre as novas construções e as já existentes, bem 

como atribuir à construção um carácter de reversibilidade. 

Relativamente ao Castelo de Pombal irei começar por apresentar uma breve 

introdução histórica. 

 Por volta do início do séc. XII, a localidade de Pombal tinha um importante valor 

militar visto que, nos séculos anteriores, parte do território tinha sido alvo de 

disputa entre cristãos e muçulmanos. Por esta razão, em 1128, D. Afonso 

Henriques 33doou o Castelo de Pombal à Ordem do Templo34, a quem atribuiu a 

defesa da cidade de Coimbra. 

Os trabalhos de construção desta fortaleza Românica pelos Templários 

iniciaram-se, na década de 50 e prolongaram-se até quase ao final do século XII. 

                                            
33 D Afonso Henriques, (Guimarães, Coimbra ou Viseu, ca. 1109 —Coimbra, 6 de dezembro de 1185) foi o 
fundador do Reino de Portugal e o seu primeiro rei, com o cognome O Conquistador, O Fundador ou O 
Grande pela fundação do reino e pelas muitas conquistas. Era filho de D. Henrique de Borgonha e de 
Teresa, condes de Portugal, um condado vassalo do reino de Leão 
34 Ordem do Templo, (em latim: "Ordo Pauperum Commilitonum Christi Templique Salominici"), conhecida 
como Cavaleiros Templários, Ordem do Templo  (em francês: Ordre du Temple ou Templiers) ou 
simplesmente como Templários, foi uma ordem militar de Cavalaria.[3] A organização existiu por cerca de 
dois séculos na Idade Média, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original 
de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1109
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1185
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_reis_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_de_Borgonha,_Conde_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Portucale
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios#cite_note-Barber-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Cruzada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peregrina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
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Iniciaram-se pela cerca da fortaleza e só depois se construiu a torre de 

menagem, em 1171. Para assinalar a conclusão do projeto foi colocado uma 

inscrição sobre a porta da torre. 

Esta fortificação não sofreu reformas assinaláveis ao longo da Idade Média e só 

no reinado de D. Manuel (1495-1521) é que se realizou a primeira reformulação 

da sua estrutura que terá provavelmente incluído a definição de barbacãs e o 

reforço das muralhas. 

Mais tarde, no séc. XVII, o Conde de Castelo Melhor 35transformou o castelo em 

residência senhorial. No início do séc. XIX, o mesmo foi saqueado e incendiado 

devido às Invasões Francesas. Ficou então deixado ao abandono, ficando em 

ruínas e rodeado de vegetação abundante. 

No séc. XX foi classificado como monumento nacional, por decreto publicado em 

23 de junho de 1910. No entanto foi intervencionado durante os anos 40 com 

obras de consolidação e restauro parcial, a cargo da DGEMN. 

Mais tarde, em 1975 e entre 2000 e 2001, o castelo sofreu novas obras de 

intervenção e restauro, com incidência na recuperação e valorização da torre de 

menagem. Um dos objetivos deste projeto era possibilitar o acesso ao interior da 

torre e admirar o castelo e a paisagem ao seu redor. Construiu-se também uma 

escada para fazer o acesso à torre, ao qual está associada uma moldura. Esta 

construção percorre os vários níveis, desde a entrada à cobertura, conferindo-

lhe assim escala e movimento. 

                                            
35 Conde de Castelo Melhor,  título criado pelo Rei Filipe II de Portugal, por carta de 21 de Março de 1611, 
a favor de Rui Mendes de Vasconcelos. 
Em 10 de Outubro de 1766, D. José I, criou o tíulo de Marquês de Castelo Melhor a favor de D. José de 
Vasconcelos e Sousa Caminha Câmara Faro e Veiga, 4.º Conde de Castelo Melhor. A partir daí, o título 
de conde de Castelo Melhor tem sido atribuído a alguns dos herdeiros presuntivos do Marquesado. 
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De uma forma global, com este projeto pretende-se que o castelo resista ao 

tempo e ao uso, pelo que apresenta um aspeto um tanto duro e sem 

acabamento. Os materiais utilizados foram o ferro, betão, chapa autoportante, 

aço corten e pedra ataíja azul. 

 
 
 

 
 
 

Ilustração 29 Vista do Castelo de Pombal antes da intervenção 

Ilustração 30 Vista aérea do Castelo de Pombal 
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Durante as últimas décadas,  o castelo de Pombal encontrava-se isolado do 

centro da cidade, sendo apenas um marco da história da mesma e um elemento 

que se destacava da paisagem. Deste modo não houve qualquer contato entre 

o castelo e a população da cidade que não puderam usufruir deste espaço. O 

estado de conservação da rua que fazia a ligação da cidade com o recinto 

amuralhado, a Rua do Castelo, foi piorando e a zona da colina, também foi 

votada ao abandono durante grande parte do séc. XX. 

Devido a este estado de degradação, a Câmara Municipal da cidade resolveu 

então elaborar um projeto para reabilitar o local e dinamizar esta área histórica 

para poder ser usufruído não só pelos seus habitantes mas também pelos 

turistas 

Todo o projeto foi desenvolvido partindo de um objetivo básico: melhorar as 

relações entre a zona urbana, situada na parte inferior da colina, e a área 

envolvente ao castelo, bem como entre essa mesma área envolvente e o recinto 

amuralhado. Salientou-se o valor simbólico do monumento como marca da 

identidade da cidade de Pombal. 

Ilustração 31 Vista aérea do Castelo de Pombal 
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Foram criadas algumas infraestruturas com vista a atrais visitantes como 

estacionamento, percursos seguros, zonas de descanso e contemplação e uma 

cafetaria. Foram também realizados trabalhos arqueológicos e de preservação 

para realçar a importância deste monumento histórico. 

O projeto deveria respeitar o contexto do lugar, ou seja, os objetos pré-existentes 

e a paisagem. Para isto foi necessário que os novos elementos construídos 

estabelecessem uma ligação com os já existentes. Os materiais utilizados foram 

principalmente muros rebocados, pavimentos de pedra e saibro e estruturas de 

madeira. 

O projeto apresenta três áreas de intervenção diferentes: 

A primeira área da centra-se nas encostas oeste e sul da colina, procurando-se 

estabelecer uma relação entre estas e as áreas urbanas localizadas na parte 

inferior da colina do castelo. Deste modo foram criados novos acessos e 

percursos, respeitando sempre a paisagem e proporcionando novas 

experiências para este local. Este objetivo foi conseguido através da construção 

de uma estrutura em madeira que estabeleceu uma ligação com a paisagem 

envolvente. 

Ilustração 32 Vista da rua do Castelo de Pombal 
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Na segunda área, que inclui o cemitério, a zona de estacionamento e instalações 

adjacentes foram construídas com muros de betão rebocados para suportarem 

as grandes diferenças de nível e foram concebidas como elementos 

topográficos. 

A terceira área rodeia todo o recinto amuralhado e o objetivo neste local era 

realçar o castelo. Redesenhou-se o acesso oeste do castelo e colocou-se uma 

plataforma na sua parte inferior. O espaço envolvente da igreja de Sta. Maria 

também sofreu alterações com vista à criação de um espaço público para 

atividades culturais. Nesta zona utilizou-se a pedra, bem como no castelo e nas 

ruínas da igreja. 

Foi também construída uma cafetaria no cimo da colina com vista a atrair os 

visitantes. Utilizou-se uma estrutura metálica, com dois pisos, revestida com 

painéis de aço corten, tanto nas fachadas como na cobertura. 

Todo o projeto teve a preocupação de respeitar as estruturas já existentes, 

salientando a importância histórica do lugar mas dando também algum realce às 

novas adições. 

De igual modo conseguiu-se facilitar os acessos dos habitantes locais ao topo 

da colina para poderem usufruir de uma nova experiência. Os percursos então 

Ilustração 33 Vista Castelo de Pombal 
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criados permitiram a apropriação desta estrutura militar pelos habitantes que 

podem não só descansar mas também apreciar a paisagem. 

 
 
 
 

 
 

Ilustração 34 Vista do restaurante Castelo de Pombal 

Ilustração 35 vista da Igreja Castelo de Pombal 
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Ilustração 36 Vista do interior do Castelo do Castelo 

Ilustração 37 Vista do interior do Castelo de Pombal 
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Ilustração 38 Planta de implantação Castelo de Pombal 
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3.3. UBIQUIDADE - CASTELO DOS MOUROS 

A reabilitação do Castelo dos Mouros, em Sintra, esteve a cargo do atelier 

Ubiquidade, sendo o arquiteto responsável Miguel Fevereiro. Este arquiteto 

licenciou-se em arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 2005, 

é membro da Ordem dos Arquitetos em Portugal e da Architects Registration 

Board, no Reino Unido.  

Colaborou com Claus en Kaan Architecten, em Roterdão, entre 2006 e 2007, e 

Karakusevic Carson Architects, em Londres, entre 2007 e 2009. 

O castelo dos Mouros, situado no limite do parque natural Sintra-Cascais, foi 

construído no cimo da serra com o objetivo de ser um local de observação dos 

terrenos circundantes. Mais tarde, as casas da vila foram construídas no sopé 

da serra, não existindo qualquer muralha ao seu redor. 

O castelo foi construído ou reedificado pelos Mouros a partir do ano 713, embora 

não existam documentações que permitam confirmar a época da construção 

original. 

Mais tarde, no séc. XI, D. Afonso VI de Leão e Castela conquistou Sintra e D. 

Afonso Henriques reconquistou-a, ficando definitivamente na posse dos cristãos, 

após a conquista de Lisboa e Santarém. Desde então o castelo tem passado por 

diversas fases de abandono e restauro. Durante os reinados de D. Sancho I e D. 

Fernando I, terá sido sujeito a obras. Durante o séc. XV, foi habitado por judeus 

que profanaram a ermida aí existente. No reinado de D. Manuel I, o castelo ficou 

totalmente abandonado, após a expulsão dos judeus. No séc. XVIII, após o 

terramoto de 1755, as muralhas ficaram destruídas e o castelo dos Mouros ficou 

em estado de ruína. Em 1840, o rei D. Fernando II encarregou-se da 

conservação e restauro do mesmo, através da consolidação das muralhas, 

arborização, criação de miradouros, percursos de acesso e obras de 

reconstrução da capela. Estas intervenções alteraram o aspeto original do 

castelo com a introdução de elementos ao estilo Romântico que modificaram as 

muralhas e algumas torres. Com a morte de D. Fernando, foi a Condessa d´Edla, 

sua mulher, que ficou com a posse do mesmo, tendo mais tarde vendido o 
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castelo as Estado. Em 1910, o Castelo dos Mouros foi classificado como 

Monumento Nacional 

Em 1939, foi sujeito a pequenas obras de consolidação das muralhas. Mais tarde 

realizaram-se algumas intervenções sem importância. Em 1965, durante o 

Estado Novo, procedeu-se à instalação elétrica para iluminação de todo o castelo 

e em 1986, realizaram-se pequenas obras de limpeza, reconstrução de 

alvenarias, degraus e ameias. 

O castelo dos Mouros está classificado como Património Mundial no âmbito da 

categoria “paisagem cultural”, reconhecimento atribuído pela UNESCO, em 

1995, e é um dos símbolos mais significativos da ocupação muçulmana da 

Península Ibérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 39 Vista Castelo dos Mouros 



Intervenções contemporâneas em estruturas militares em Portugal  

Gonçalo de Lacerda Carrapatoso Roxo Pires  103 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O Castelo dos Mouros adapta-se ao maciço rochoso da serra onde está 

implantado, pelo que apresenta uma planta irregular que acompanha o solo 

acidentado. 

Ainda hoje se podem observar alguns troços da muralha moura que foi 

construída de modo a ser o mais resistente e sólida possível, especialmente nas 

zonas viradas a Norte e Noroeste que protegiam dos ataques a Cristãos. 

O castelo é formado por duas cinturas irregulares de muralhas, a interior tem 

cerca de 450m de extensão e apresenta-se em melhor estado do que a segunda, 

que está em grande parte destruída. É constituída por dois panos de alvenaria 

de granito, cujo interior é cheio por uma argamassa fraca. Esta muralha é 

constituída por cinco torres principais e várias pequenas torres, de forma 

quadrada ou circular, encimadas por caminhos de rondas e ameias. 

Do castelo fazem ainda parte uma alcáçova que contem a torre de menagem, 

ruínas de antigas cavalariças, uma cisterna encimada por duas claraboias de 

Ilustração 40 Vista Castelo dos Mouros 
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pedra e as ruínas da Igreja de S. Pedro de Caneferrim (séc. XII) entre as duas 

muralhas. 

Na muralha exterior existem duas portas: uma que possibilita o acesso através 

da calçada da Pena e outra para quem vem a pé da vila de Sintra 

 
No troço da muralha mais antigo foi utilizado o método construtivo dos Mouros 

que se caracteriza pela colocação de fiadas de pedras maiores com outras de 

menor dimensões intercaladas, o que evita deformações e fissuras na muralha. 

No lado oposto desta cintura de muralhas, encontra-se uma zona em pior estado, 

em que se pode distinguir uma linha de rotura, consequência das tecnologias 

utilizadas na época de D. Fernando II, quando a mesma foi restaurada. 

Nos últimos anos, realizaram-se algumas escavações arqueológicas, tanto junto 

da muralha como no interior da capela, tendo sido encontrados vestígios 

Sarracenos, como tulhas e silos árabes. 

Existe também uma “porta árabe” com um “arco” de terra dura no paramento 

norte da primeira cintura de muralhas interior e que dá acesso a uma das torres.  

O projeto de arquitetura do castelo dos Mouros apresentou alguma singularidade 

e complexidade visto tratar-se de um local único e cheio de carga histórica e 

simbólica que faz parte do património histórico e natural da paisagem cultural de 

Sintra, classificada pela Unesco como património da Humanidade. 

Visto que a intervenção foi realizada nas estruturas já existentes, o projeto 

apresentou algum grau de incerteza pois não se conseguia determinar ao certo 

o tipo de escavações e demolições que teriam de ser feitas. Assim o projeto foi 

alvo de algumas alterações desde a sua fase inicial visto que se descobriu um 

conjunto de vestígios e objetos na zona da implantação das construções. 

Uma das principais preocupações relativas a este projeto de reabilitação do 

castelo foi a construção de um núcleo de acolhimento ao visitante no perímetro 
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da cerca interior da muralha e no local das duas antigas cavalariças, de forma a 

proporcionar uma experiencia de visita mais atrativa e completa. 

Este núcleo permitiu assim uma ligação mais eficaz com o público visto que era 

um local de informação não só sobre a história do local e seus ocupantes mas 

também sobre as estruturas construídas e naturais. Deste núcleo de acolhimento 

fazem parte os serviços de receção, a bilheteira, a loja, cafetaria e áreas de apoio 

a diversas atividades que se podem desenvolver, como por exemplo, a utilização 

da praça de armas como local de eventos. 

Os caminhos pedonais de acesso ao castelo foram recuperados, sobretudo o 

acesso por Santa Maria que reforçou a ligação entre a vila e este monumento. 

Todo o processo de desenvolvimento deste projeto foi norteado pelo princípio da 

reversibilidade visto que se pretendia garantir a preservação de uma herança 

histórica mas, ao mesmo tempo, introduzindo elementos contemporâneos. 

Pretendia-se portanto uma construção transitória que foi conseguida através da 

utilização de métodos e materiais de construção que não prejudicassem a 

envolvente e pudessem ser removidos ou reciclados. Também foi importante o 

fato de a quantidade dos pontos de contato se reduzirem ao mínimo. 

Contruiu-se assim um conjunto de edificações sobre estacas e interligadas 

através de passadiços acima do solo constituídos por rampas de modo a permitir 

um melhor acesso. 

Utilizou-se a madeira proveniente dos abates de árvores durante a limpeza das 

matas dos Parques de Sintra, o que reforçou a ligação à envolvente natural 

desse local. 

Durante as escavações arqueológicas foram descobertos silos e o paramento de 

alvenaria de pedra na zona da cavalariça norte. Era então importante oferecer 

ao visitante um local onde pudessem observar as diferentes fases de construção 

dos castelos e as historias das respetivas ocupações ao longo dos séculos. Visto 

que a rocha onde se situavam os silos era frágil e as águas pluviais podiam 

destrui-los por completo, decidiu-se optar por introduzir nesta zona um novo 
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espaço expositivo. Deste modo foi construída uma plataforma que serviu de 

cobertura a esta área por baixo da qual foi colocado um passadiço que permitia 

a visita a este novo espaço. 

Outro problema que se apresentou durante a concretização deste projeto foi a 

construção de uma cobertura completa numa das áreas de intervenção. Esta 

implicava um contato contínuo com a muralha de forma a recolher as águas 

pluviais. Para se evitar provocar qualquer dano nas muralhas e estas não serem 

perfuradas, optou-se pela colocação de um rufo de zinco nas juntas dos blocos 

de pedra das mesmas, evitando assim danificar as alvenarias. 

 

 
 

Ilustração 41 Vista sobre a zona de internvenção em madeira 
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Ilustração 42 Vista sobre a zona de intervenção em madeira 

Ilustração 43 Vista sobre a intervenção na cobertura da Igreja 
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Ilustração 44 Vista sobre o interior da Igreja 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arquitetura militar portuguesa apresenta uma importância fundamental para a 

formação da identidade nacional, sendo indiscutível o seu valor patrimonial. 

Através da quantificação e reabilitação das estruturas militares é possível 

revitalizar algumas zonas rurais ou urbanas que já tinham sido voltadas ao 

esquecimento ou abandono. Por estas razões tem sido dada, nos últimos anos, 

uma maior importância ao estudo do património arquitetónico militar. Foram 

assim realizadas diversas intervenções nos castelos portugueses com vista a 

manter viva a memória do passado e a dar a conhecer estes monumentos de 

enorme valor histórico e cultural. 

Os castelos portugueses tem sofrido inúmeras transformações ao longo dos 

séculos, desde a Idade Média, passando pelo período da Monarquia, até aos 

dias de hoje. Durante o séc. XIX estas estruturas medievais estiveram ao 

abandono, em ruínas, até que no séc. XX, passaram a ser valorizados como 

símbolos da identidade nacional. Foi então que os castelos passaram a ser alvo 

de uma serie de intervenções, com especial relevo durante o período do Estado 

Novo36 em que os mesmos eram considerados marcos do regime ditatorial. A 

DGEMN, criada em 1929 levou a cabo uma serie de obras de conservação e 

restauro dos edifícios públicos e monumentos nacionais com o objetivo de 

salvaguardar e valorizar o património arquitetónico Português. 

Em meados do séc. XX, alguns castelos sofreram obras de adaptação as novas 

funções, como por exemplo, a pousadas, mas estas intervenções visavam 

sempre a salvaguarda do património pré-existente, pelo que foram mínimas. 

Enquanto no séc. XX e anteriores, o principal objetivo das intervenções nas 

estruturas militar (quer reconstruindo-as, quer retirando-lhes os elementos 

colocados), no séc. XXI, a prioridade +e valorizar a ruina e a sua envolvente, ou 

seja devem manter-se as estruturas de ruina. E também primordial a salvaguarda 

                                            
36 Estado Novo, é o nome do regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou 
em Portugal durante 41 anos sem interrupção, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu 
derrube pela Revolução de 25 de Abril de 1974. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autocracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corporativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Cravos
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do contexto local dos monumentos, ou seja, a proteção da paisagem que os 

rodeia. 

Podemos assim concluir que o objetivo das intervenções nestas estruturas 

militares é sempre dar-lhes nova “vida”, através de ações de valorização e 

dinamização mas sempre de uma forma controlada e respeitando a herança 

cultural das mesmas. 

Em qualquer processo de intervenção arquitetónica podem surgir alguns 

problemas, nomeadamente derivados do equilibro que deve sempre prevalecer 

entre o pré-existente e as novas adições e a questão da manutenção ou perda 

da identidade do monumento. 

Relativamente a estes aspetos fez-se uma comparação entre três casos de 

estudo: a musealização da área arqueológica da Praça Nova do Castelo de São 

Jorge, o castelo dos Mouros e a reorganização do castelo de Pombal. O 

elemento comum aos três é o facto das intervenções terem como objetivo a 

dinamização  dos espaços através da utilização da nova arquitetura. Foram 

utilizados nos três casos materiais contemporâneos de forma a criarem 

ambientes com novas texturas e cores, por exemplo através do uso do aço 

corten. 

No entanto no que respeita aos principais objetivos destas  intervenções, 

reconhecem-se algumas diferenças: enquanto que no castelo de São Jorge 

pretende-se proteger as ruinas descobertas, com uma intervenção pontual, no 

Castelo de Pombal o propósito foi revitalizar toda a estrutura através de uma 

intervenção global. De igual modo, no 1º caso, a intervenção realizou-se apenas 

dentro do recinto das muralhas, enquanto no 2º foi também na envolvente do 

castelo, com a construção de novos percursos que permitissem a fruição dos 

espaços. Esta diferença deve-se essencialmente ao fato de o castelo se S. Jorge 

ser um monumento muito visitado, mesmo antes da intervenção o que não 

acontecia com o castelo de Pombal, um local sem vida, e que necessitava de 

ser dinamizado para atrair visitantes. 
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Após uma análise de todos os casos de intervenção nas estruturas militares, 

pode-se concluir que não existe uma única forma correta e que cada proposta 

deve ter em conta o estado de conservação do monumento, o programa que é 

proposto e as condições que os promotores da intervenção oferecem. 

Em geral todos os trabalhos efetuados nos castelos e a sua envolvente visam 

dinamizar esses espaços, respeitando sempre o valor histórico e social dos 

mesmos mas com a introdução de nova arquitetura (estruturas e espaços 

públicos), salientando os contrastes e as diferenças entre o velho e o novo. 

Utilizam-se novos materiais (cores e texturas) como o vidro, o metal e a madeira 

e cores claras para contrastarem com as ruinas, as pedras e o escuro. 

Pretende-se também criar uma nova ligação entre o monumento (o castelo) e a 

paisagem envolvente, conferindo a estas novas características. O espaço 

público deve ser constituído de forma a permitir um “” diálogo entre o monumento 

e a envolvente, bem como entre o monumento e a comunidade (cidade ou 

povoação). Deve-se sempre salientar a importância de permitir que os habitantes 

locais usufruam dos novos espaços, o que se consegue através da colocação 

de percursos e infraestruturas que valorizam e dinamizam esses espaços.  

Em qualquer obra de requalificação das áreas antigas deve-se ter sempre em 

conta a preservação dos valores do passado e da historia do lugar, protegendo 

o património já existente embora acrescentando sempre algo de novo que vá 

valorizar e que vá também permitir a continuidade da identidade e memoria 

coletiva desse lugar. 

Pretende-se também evidenciar o monumento, através de um enquadramento 

adequado nomeadamente através da definição de novos eixos virais, 

perspetivas e percursos, tal como acontece no período do Estado Novo. 

Verifica-se assim que existe alguma semelhança entre as campanhas de obras 

realizadas pela DGEMN, na altura do Estado Novo, e as que se realizaram 

recentemente nos castelos pois muitos dos princípios agora praticados são os 

mesmo que orientavam as obras nessa altura. 
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No entanto, hoje utiliza-se uma enorme variedade de estratégias de intervenção, 

com novas técnicas construtivas e materiais, mas sempre tendo em conta o 

conceito de  “obra mínima” em que o valor do monumento é sempre conhecido 

como prioritário. 

A atuação do arquiteto nestes trabalhos de intervenção é crucial, não só pela 

maneira como define os novos espaços, mas também pela forma como valoriza 

o significado dos castelos e do seu contexto. Estes já sofreram inúmeras 

alterações e irão continuar a ser alvo de novas intervenções ao longo do tempo. 
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