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Resumo 

 A proposta apresentada passa pelo restauro e ampliação de um edifício em 

ruínas a fim de implementar uma escola profissional na freguesia de Ancede no 

conselho de Baião. A escola profissional visa dinamizar uma região empobrecida, 

criando um espirito de comunidade aberta que envolve os vários sectores da região, 

proporcionando uma ligação mais fluída entre as empresas, a região e a comunidade 

escolar. Procura-se criar um sistema auto-sustentável que estimule a região e combata o 

abandono escolar e êxodo populacional. Para isto são criadas infra-estruturas 

residenciais e turísticas que originam o desenvolvimento intelectual e técnico dos 

alunos, criando um leque de recursos humanos passiveis de serem usados pela 

comunidade exterior. 

 A aplicação na estrutura parte de um restauro de uma estrutura em estado de 

abandono aplicando-lhe um programa funcional educativo administrativo. O restauro 

tem em conta várias considerações de políticas de salvaguarda de património de modo a 

preservar a autenticidade e identidade do local. Tem-se como preocupação a 

preservação de elementos arquitectónicos de elevado valor histórico, não hipotecando a 

possibilidade de modernização do espaço. A ampliação elaborada tem em conta o seu 

ponto de partida mas também toda a envolvente natural que a circunda. Procura-se 

assim uma simbiose perfeita entre o meio envolvente e escola, quer a nível ambiental 

quer no aspecto económico e em todas as potencialidades que a escola oferece à região. 
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Abstract 

This proposal goes through the restoration e expansion of a building in state of 

ruin, with the purpose of create a professional school in Ancede, Baião. This 

professional school intended to create some dynamism in the impoverish area, creating 

a spirit of open community that gets involved with the region, providing a much fluid 

connection between local companies, region and school community. By creating this 

self-sustaining system we are looking for a process that stimulate its surrounding and 

combat school leaving, as well population exodus. To accomplish this we create a series 

of urban and tourist infrastructures that give origin to intellectual and technical grow for 

the pupils, generating a range of human resources that could be used by the external 

community. 

The application made in the structure starts by the restoration of the abandoned 

building by giving it a functional educational program. This restoration takes into 

account several political views about safeguard, in order to preserve its authenticity and 

the local identity. We get the concern about the preservation of architectural elements 

with great historical value, without losing the possibility for modernization the zone and 

the new building. The new expansion gets into account the previous buildings as well 

all of its surroundings, getting involved with the natural space. By doing this, we are 

looking for the perfect symbiosis between the surroundings and the projected school, 

concerning the environmental level as well as the economical level, using all the school 

potential to give back to the region and the community. 
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Introdução 

 A Educação é chave para nossa evolução. A sociedade desenvolve-se com este 

passar de técnicas e pensamentos de mestres para aprendizes. A diversidade de várias 

áreas de ensino é um dos factores que promove o sucesso da Educação, proporcionando 

aos alunos a hipótese de escolha entre diversas áreas e estilos de ensino diferentes, 

podendo o aluno escolher a disciplina que lhe é mais apelativa. O ensino profissional, 

ponto principal deste projecto, proporciona a milhares de alunos, todos os anos, uma 

escapatória a um ensino mais comum, proporcionando uma aprendizagem mais pratica, 

técnica e direccionada a uma área mais especifica. Deste modo o ensino profissional 

assume uma preponderância fulcral no desenvolvimento educacional de uma sociedade, 

sendo assim necessário criar condições para o estabelecimento do mesmo em áreas em 

desenvolvimento, criando infra-estruturas próprias que apoiem o combate a esta 

problemática, através de uma arquitectura feita para as pessoas, nunca desprezando o 

seu valor arquitectónico. Pretende-se assim encontrar a arquitectura com a sua 

funcionalidade prática, com o propósito de promover e dinamizar uma região através da 

sua forma mais primitiva que é a reabilitação do ensino. É com base nestas premissas 

que nos motivamos para elaborar esta proposta, procurando repensar os temas da 

reabilitação urbana, do ensino profissional e do papel da arquitectura enquanto 

impulsionadora destes dois temas para o desenvolvimento de uma região. 

 Baião surge assim como um candidato ideal para o desenvolvimento do ensino 

profissional, devidas as condições económicas, que a data lhes são desfavoráveis. Assim 

o estímulo no desenvolvimento do ensino profissional poderá levar a uma estímulo 

económico e educacional. Além desta necessidade surge também em Baião a freguesia 

de Ancede que nos oferece possibilidades estruturais através do edifício pré-existente, 

em estado de ruína, o qual o restauro poderá ser a solução da problemática do ensino 

profissional na região. Procura-se assim reduzir a “pegada Humana” reciclando o 

edifício pré-existente, não ignorando todo um património histórico deixado, bem como 

a sua autenticidade. Tenta-se assim relacionar o passado com o futuro, adaptando uma 

estrutura antiga, reformulando-a com uma funcionalidade educacional mais viva. 

Procura-se cimentar convicções criadas sobre restauro de estruturas antigas e a 

convivência entre o antigo e o moderno. Criam-se assim conceitos que poderão servir de 
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base para a eventual possibilidade que no futuro da arquitectura possa prevalecer a 

restauro urbano.  

  Para o efeito tentou-se perceber em que moldes funcionava a autenticidade, 

salvaguarda do património cultural, a história do ensino profissional, os seus métodos 

de construção e o funcionamento do programa de modernização. No plano de 

modelação analítico encontrou-se uma vasta panóplia de livros na biblioteca da 

Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, a biblioteca de Baião, varias revistas 

de arquitectura, uma pesquisa online, o recurso a identidades camararias, a visita e 

análise ao local em estudo e a Parque Escolar onde foi possível verificar o Programa de 

Modernização das Escolas, tendo tudo isto oferecido uma bagagem histórica, cientifica 

e cultural para o elaboração deste projecto. Foram assim retiradas reflexões 

fundamentais na aplicação de princípios estéticos, estruturais e funcionais no projecto, o 

que permitiu ter um entendimento global à zona de aplicação, à estrutura a projectar e 

aos modelos que sustentam a ampliação da nova estrutura. Isto ajudou-nos a criar 

directrizes que nos orientam para toda a concepção do projecto. 

 Deste modo estruturou-se a dissertação em duas partes. Numa primeira fase 

pretendeu-se entender noções de património, autenticidade e as suas principais 

salvaguardas analisando as principais ideologias bem como as cartas e documentos 

internacionais, além das aplicações políticas efectuadas em Portugal, no que a 

salvaguarda do património diz respeito. De seguida procura-se encontrar uma 

abordagem histórica do ensino técnico e profissional em Portugal e o seu 

desenvolvimento ao longo dos anos. Visou-se a busca na Parque Escolar de um 

programa de requalificação de edifícios escolares pelo qual se baseará a estruturação 

conceptual do modelo pedagógico para este projecto, através do Programa de 

modernização para as escolas de ensino. 

 Numa segunda fase promove-se a pesquisa de conceitos estruturais, estéticos e 

funcionais em diversos projectos, visando particularmente a Escola Secundária Artística 

de Soares dos Reis e o Centro de Saúde de Vizela. Sendo que a primeira enquadra-se no 

plano de modernização, também aplicado no nosso projecto, e a segunda dá-nos bases 

estruturais específicas utilizadas. De seguida o programa estrutura-se desde uma escala 

mais alargada até uma escala mais restrita, isto é, inicialmente foi realizada uma análise 
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à zona, passando depois para a área de intervenção particular, onde se recolhe 

informações sobre a Quinta de Ermelo quanto às suas características históricas e físicas. 

Por fim é criada a elaboração técnica do projecto, trabalhando todas as condicionantes 

do edifício inicial, detalhando todas as fases de restauração e ampliação.  

Pretende-se com toda esta análise compreender toda uma região, as suas 

características e necessidades, a fim de adaptar a arquitectura para uma melhor 

aplicação deste sistema na zona. Deste modo é importante não perder a ideia defendida 

inicialmente que passa pela importância da reabilitação urbana nos tempos de hoje, do 

impacto que o ensino tem sobre a sociedade, tudo com o propósito de dinamizar a 

região de Ancede e as suas envolventes.     
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1.   Capítulo I – Estado da questão na actualidade
1
 

 

1.1.    Breve introdução 

 

A evolução Humana tem um cariz exponencial, isto é, ao longo do tempo as 

grandes mudanças ocorrem rapidamente. Historicamente deparamo-nos com um 

crescimento populacional e respectiva ocupação espacial como nunca antes foi 

observada. Urge assim a necessidade, perante um espaço finito, de preservar e reabilitar 

património já criado, a fim de controlar o impacto da “pegada Humana” no planeta. A 

par disto, não podemos ignorar a componente histórica e cultural latente ao ser Humano. 

A preservação de património histórico torna-se fulcral caso não queiramos perder a 

nossa identidade. É só com esta preservação que conseguimos manter esta herança 

transferida pelas gerações passadas que em muito contribuíram para a nossas 

concepções actuais de património. É com base nestes moldes que se baseia toda a noção 

de salvaguarda do património.  

 Torna-se assim necessário obter uma perspectiva global e histórica da noção de 

património e dos esforços efectuados na preservação do mesmo, passando por todas as 

correntes ideológicas por trás destas noções. É importante neste projecto também avaliar 

o contexto histórico e legal da salvaguarda de património arquitectónico em Portugal, 

nomeadamente que medidas foram tomadas num passado recente sobre a restauração ou 

restruturação de edifícios escolares, em particular os edifícios no âmbito do ensino 

profissional. Por fim tentar-se-á perceber o contexto actual em que este projecto se 

encaixará e como este se enquadra ao Programa de Modernização da Parque Escolar. Só 

depois desta análise histórica e legal é que será possível elaborar um projecto bem 

desenvolvido e dentro dos paradigmas criados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Consideramos a actualidade e os acontecimentos presentes no contexto temporal para o fundamento do 

estado da questão. 
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1.2.      Valores de protecção no património arquitectónico, breves considerações 

 

1.2.1.   O Património, Autenticidade e as Principais Salvaguardas 

  

A ideia de património deve-se essencialmente pela persistência do ser Humano 

na memória como elemento de preservação. É na memória que reside a importância da 

preservação do edifício e o Homem, como ser social e comunicacional, sente a 

obrigatoriedade de conceber o seu património cultural, físico e social, como uma 

herança preservada que deverá ser transmitida às gerações seguintes.  

Na Europa a noção de preservação do património demonstra-se numa primeira 

fase na era da industrialização e consequentemente na protecção aos centros Históricos, 

apesar de esta apenas se focar na ideia de recuperação e de restauro de monumentos. É 

também em meados do século XX que surge, novamente, uma especial preocupação por 

estes centros urbanos históricos. As consequências destrutivas causadas pela Segunda 

Grande Guerra e as ameaças das ideologias de desenvolvimento urbano, como os efeitos 

do processo de modernização que era pautado por ideologias higienistas, foram os 

principais dinamizadores desta nova vaga para o restauro dos centros urbanos.  

Em torno desta teorização da preservação de património surge a noção de 

autenticidade como um papel fundamental nos critérios de conservação e restauro. A 

autenticidade procura uma “relação de verdade e sinceridade entre o suporte físico da 

mensagem e a mensagem de si mesmo” (Infante, 2010, p.94). Na interpretação de 

autenticidade é importante primar a autenticidade formal original, bem como a 

autenticidade histórica do elemento que nos leva a evidenciar as alterações estéticas e 

funcionais a que o elemento foi sujeito nos diferentes momentos temporais pelo Homem 

e pela Natureza. Com base nestes parâmetros reflectimos que a mensagem original do 

elemento ou do local deve-se manter intacta, preservando-o da ruína e evitando uma 

reformulação constante do seu suporte físico, embora seja permitido, em caso 

excepcionais, a substituição de peças que se encontrem em estado de degradação 

irreversíveis. Só assim garantimos que não se transmite uma mensagem adulterada às 

gerações vindouras.  

É ao longo dos séculos XVIII e XIX que a interpretação de autenticidade gera 

uma vasta panóplia de perspectivas nos princípios de salvaguarda, interrogando-os de 
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como se deveria conservar e restaurar o património cultural. Contudo, é só no século 

XIX que surge uma consciência de conservação de monumentos com o propósito de 

preservar uma identidade cultural. Viollet-le-Duc viria levar a cabo um restauro 

preocupado com o estilo, rotulando-se esta acção com o nome de restauro estilístico. O 

seu método passa pela combinação de fragmentos históricos com a ideia da forma 

original do elemento arquitectónico e branqueamento de todas as intervenções 

proporcionadas pelo Homem/Natureza. Assim o autor conduz o monumento ao seu 

estado original com a possibilidade de incrementar às suas obras uma imagem física e 

figurativa que pode realmente nunca ter existido, resultando numa obra anti-histórica 

com uma veracidade algo controversa na sua autenticidade histórica. Se em França se 

desenvolviam métodos de conservação do processo de restauro do património histórico 

e cultural, em Inglaterra surgiam opiniões opostas, como é o exemplo de John Ruskin.  

Para Ruskin os trabalhos dos artistas eram um valor a respeitar. Ele defendia um 

restauro mais nostálgico ligado a valorização simbólica e estética dos elementos 

arquitectónicos com o objectivo de manter os mesmos intactos. Trata-se de um restauro 

Romântico
2
, este defende a intenção de ressuscitar um passado evitando assim o seu 

esquecimento e a rejeição de novos acrescentos que se consideravam como uma 

falsificação arquitectónica. Desta forma Ruskin incumbe à arquitectura um papel 

fundamental na preservação da identidade de um povo e que este deve ser preservado 

por uma constante manutenção evitando assim um futuro restauro. Para Ruskin, o 

restauro Romântico tem a obrigatoriedade de ceder o direito de destruição à própria 

ruína e não tentar restaurá-la, transmitindo assim uma verdadeira mensagem de 

autenticidade. (João Almeida, 2013: 32) 

 Seguindo um método oposto dos anteriores, surge como reflexo uma geração de 

arquitectos com objectivos de preservar o valor histórico e artístico dos monumentos 

através do conceito de restauro. Como, por exemplo o arquitecto Luca Beltrami, cujo 

conceito de restauro histórico tem por base a análise de documentos escritos e 

desenhados sobre o monumento, que iram servir como base para o restauro do mesmo. 

Este método tornou-se, na prática, falível, muito devido à subjectividade dos 

documentos. É no final do século XIX que se afirmaria o método de restauro de 

                                                 
2
 O restauro Romântico defende o direito de a estrutura se tornar ruína. Esta “é aos olhos dos românticos, 

o estádio último e o mais exaltante dum monumento” (Infante, 1992, p.58). 
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conservação elegido por Camilo Boito. Este método é o resultado da combinação da 

atitude conservadora de Ruskin e da atitude de restauro de Viollet-le-Duc. Boito propõe 

um restauro sem intervenções ou renovações ao monumento, mas permite a substituição 

de peças deterioradas ou em falta por materiais modernos quando diferenciadas 

devidamente (elementos antigos e modernos) e necessárias, evitando assim a morte do 

monumento e salvaguardando a antiguidade da obra. Estes princípios acabariam por 

servir mais tarde como base aos princípios da Carta de Atenas de 1931 e como apoio à 

metodologia de restauro de Gustavo Giovannoni que manifestava uma importância ao 

urbanismos, onde defendia a ideia de que o monumento não devia ser entendida apenas 

como um objecto isolado mas sim parte de um sistema. Desta forma perde-se a ideia de 

monumento e emerge a ideia de conjunto histórico. Para o autor o conceito de restauro 

apenas deve permitir acrescentos no caso de absoluta necessidade e com a 

obrigatoriedade destes estarem ligados harmoniosamente com o ambiente do edifício 

bem como identificados e datados. (João Almeida, 2013: 35) 

 

1.2.2.   Principais Cartas Internacionais para a  Salvaguarda do Património de 

proximidade ao tema  

  

 Apesar das perspectivas de salvaguarda analisadas anteriormente nos remeterem 

para o século XIX, é durante o século XX que se afirma a evolução dos princípios e 

doutrinas que servem como base legislativa e jurídica para elaboração de vários 

documentos como as Cartas, Convenções e Recomendações Internacionais relacionados 

com protecção do património.   

 É em 1931 que a Carta de Atenas é elaborada pelo Serviço Internacional de 

Museus da Sociedade das Nações como resultado da Conferência Internacional de 

Atenas sobre o Restauros e tutela dos Monumentos com o propósito de preservar os 

monumentos de valor histórico, artístico e científico. Esta idealização do conceito a 

centralidade na defesa da manutenção de um monumento Histórico, valorizando o 

caracter histórico ou artístico assegurando assim a conservação e continuidade do 

mesmo. Desta forma garantimos um “respeito pela obra histórica e artística do 

passado sem banir o estilo de nenhuma época” (Carta de Atenas, 1931, p. 1). No caso 

de se tratar de uma ruína, incrementa-se uma conservação escrupulosa, que consiste na 

recolocação de elementos originais ou então permitindo em situações necessárias a 



                                                                                         

27 

 

aplicação de recursos e técnicas construtivas
3
 modernas, mas sempre evidenciando 

nesses casos o existente do novo. Isto tudo só seria possível depois de se realizar uma 

análise minuciosa das patologias do monumento. Para que a protecção dos testemunhos 

seja bem-sucedida a responsabilidade não deve apenas sobrepor-se a cargo das 

identidades de protecção, esta responsabilidade deve ser compartilhada com o próprio 

povo protegendo assim os testemunhos identitários das civilizações.  

 Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que afectou grande parte da 

Europa, arrasando cidades, surgiu a necessidade salvaguardar os monumentos históricos 

de valor artístico e cultural. É em 1964, com a elaboração do segundo Congresso 

Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos e com a 

contribuição de vários organismos como o ICOM
4
,o ICCROM

5
 e a UNESCO

6
, que se 

elabora a Carta de Veneza sobre conservação e o restauro de monumentos e sítios. Esta 

surge como uma actualização da Carta de Atenas de 1931, com o propósito de 

consolidar e ampliar os princípios fundamentais de salvaguarda e onde um ano mais 

tarde iria servir como base para criação do organismo ICOSMOS
7
. Baseia-se no 

conceito do monumento histórico e da inclusão do espaço envolvente do mesmo. Isto 

significa que a ideia de monumento isolado é colocada de lado e passa englobar “ a 

criação arquitectónica isolada bem como o sítio rural ou urbano que testemunhe uma 

civilização particular, uma evolução significativa ou um acontecimento histórico” 

(Carta de Veneza, 1964, p.1). Na conservação de um monumento é autorizada a 

intervenção sempre que necessário, com a obrigação de se utilizar primeiro as técnicas 

tradicionais e só depois destas se tornarem inadequadas é que podem ser aplicadas 

técnicas modernas de conservação e de construção, desde que estas técnicas relacionem-

se “harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das partes originais, a fim de 

que o restauro não falseie o documento de arte e de história” (Carta de Veneza, 1964, 

p. 3) assim como os seus acrescentos que apenas serão permitidos no caso de 

respeitarem “ todas as partes interessantes do edifício, o seu quadro tradicional, o 

equilíbrio da sua composição e as suas relações com o meio envolvente” (Carta de 

Veneza, 1964, p. 3). 

                                                 
3
 Especialmente o Betão armado. 

4
 Conselho Internacional de Museus. 

5
 Centro Internacional para o Estudo da Preservação e do Restauro do Património Cultural 

6
 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

7
 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 
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 Entre outros documentos importantes de salvaguarda de património, 

consideramos que a Carta Europeia do Património arquitectónico veio a enunciar 

princípios aplicáveis quanto a conservação de conjuntos históricos. É a 1975, que no 

congresso sobre o património arquitectónico europeu, concretizado em Amesterdão, o 

comité dos ministros do conselho da Europa aprova a Carta Europeia do Património 

arquitectónico. Esta tem como foco principal a protecção do património arquitectónico 

tendo em conta os fundamentos da conservação integrada dos conjuntos históricos, 

colocando de lado a ideia do monumento singular. O conceito de conservação integrada 

deve ser o pilar basilar da planificação urbana e regional, da “imagem formal” (Torre, 

2015, p. 21) que engloba as proporções, forma, materiais tradicionais e a disposição de 

volumes dos conjuntos antigos, bem como as dimensões no “emprego de meios 

jurídicos, administrativos, financeiros e técnicos.” (Carta Europeia do Património 

arquitectónico, 1975, p. 3) apropriadas a cada caso. Para uma aplicação melhorada deste 

sistema existiu a preocupação dos governos em comunicar uma campanha de 

sensibilização aos “insubstituíveis valores culturais, sociais e económicos dos 

monumentos; conjuntos e sítios, no meio urbano e rural, herdados pelo passado” (Carta 

Europeia do Património arquitectónico, 1975, p. 1), já que estes são responsabilidade 

das gerações das épocas a conservar, para as gerações posteriores.   

 Apesar da vasta lista de Cartas Internacionais de Salvaguarda do Património 

arquitectónico e das variadas interpretações de noção de património, estendidas até aos 

dias de hoje, podemos concluir que ignorar o património seria com apagar a nossa 

“pegada Humana” do mundo, bem como desprezar assim a identidade do nosso passado 

às gerações futuras. 

 

1.2.3.   Políticas de Salvaguarda do Património em Portugal  

 

 No estudo desta vertente verificou-se que a prática de restauro do património em 

Portugal não é recente. Este vem existindo desde longos anos atrás, com o foco 

direccionada unicamente em monumentos de carácter histórico e com valor 

incalculável. Resultando uma grande falha no cuidado da conservação do património 

urbano. 

 Com base no livro Guião de apoio à reabilitação de edifícios habitacionais de 

autoria retiraram-se as políticas de salvaguarda mais influentes em Portugal. É para 
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estes autores da época do Estado Novo, com o enaltecimento dos símbolos da pátria 

portuguesa, que se vive um grande desenvolvimento no restauro a monumentos 

nacionais e em edifícios de importante valor histórico. No entanto estes processos de 

salvaguarda surgiram descontextualizados, recusando respeitar o valor histórico e as 

intervenções efectuadas pelo Homem ou pela Natureza. Isto levou a um processo de 

limpeza estilístico que por vezes implicava apagar ou mesmo demolir elementos 

arquitectónicos de outras épocas considerando-os impuros ou recentes com o propósito 

de ir em busca da sua mensagem original. Este processo originou certos “planos de 

melhoramento”, resultado das “reconstituições históricas” e da falta de rigor científico 

bem como a construção de obras executadas sobre um falso “estilo tradicional 

Português”. Com uma política de salvaguarda centralizada exclusivamente no 

monumento, poucas são as referências de intervenções urbanas e essas localizavam-se 

em áreas urbanas privilegiadas consideradas “histórico-monumentais” com o propósito 

de preservar a sua “traça primitiva”. A procura da mensagem original tal como ela era 

proporcionou a destruição de grandes e pequenas cidades, muito por consequência da 

recusa à consolidação, transformação e sedimentação da cidade. No entanto, esta acção 

não proporcionou o bloqueio de certas intervenções violentas como é o caso dos planos 

de intervenção Higienistas e Funcionalistas que arrasaram com importantes bairros 

históricos. 

 É nos anos 40 e nos anos seguintes que são postas em prática várias medidas 

legais, como é o exemplo do congelamento de rendas dos imóveis arrendados nas 

cidades do Porto e Lisboa. Esta medida resulta na degradação da maioria do edificado 

antigo, muito por consequência do incumprimento das obrigações dos proprietários na 

conservação dos edifícios arrendados face a elevada redução de rendimentos. (Aguiar, 

Cabrita, Appleton, 1998, p.36). 

 É na afirmação dos autores José Aguiar, A.M. Reis Cabrita e João Appleton no 

livro Guião de apoio à reabilitação de edifícios habitacionais que verificamos, só na 

segunda metade da década de 70, a mudança na ideia de salvaguarda praticada à época  

“centradas sobre a salvaguarda de factos arquitectónicos mais ou menos isolados – “os 

monumentos” – para outras concepções onde se reconhece a importância e a 

preponderância de uma perspectiva urbana que integre os aspectos socio-económicos, 

culturais e ambientais nas intenções de reabilitação” (Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998, 

p.37). Nos finais da década de 70 é também incrementado um programa que tem por 
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base a recuperação de imoveis habitacionais degradados (PRID). Mas é com a transição 

dos anos 70 para os 80 que se identifica uma constante mudança à passagem de uma 

nova escala do planeamento urbanístico. Com esta mudança surgem planos integrados 

de reabilitação e revitalização de centros históricos ao abrigo da Lei Orgânica, 

promovidos pela Direcção Geral dos Equipamentos e da Recuperação Urbana 

(DGERU). É neste mesmo instante que se concretizam planos que procuram integrar os 

novos conceitos da reabilitação urbana dentro da estrutura formal tradicional da época 

resultando em contradição nas “áreas de expansão e não para a requalificação de 

tecidos urbanos consolidados”. (Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998, p.38).  

 Na década de 80 surge a necessidade da realização de planos de salvaguarda e 

valorização (PSV) com o objectivo de conservar o património, bem como a criação de 

vários regulamentos para reger alterações em edifícios mas também nos espaços 

urbanos dos centros Históricos. Nesta mesma década, com o gradual aumento da cultura 

da reabilitação no nosso país, a informação e a formação técnica foi sendo introduzida 

em instituições, criando cursos de mestrado e pós-graduação, bem como teses de 

doutoramento e a realização de eventos como encontros, seminários e congressos. 

(Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998, p.39).  

 Em 1985, surge o Programa de Reabilitação Urbana (PRU), com o objectivo de 

apoiar as autarquias locais com o apoio financeiro à reabilitação, garantindo assim 

políticas locais de salvaguarda e reabilitação do património cultural. Em 1988, este 

programa sofre uma reformulação, ressurgindo com um novo molde, passando a 

designar-se por Programas de Recuperação de áreas urbanas degradadas (PRAUD). 

Ambos os programas apoiam-se na intenção “de é possível despoletar a reabilitação 

dos Centros Históricos e áreas urbanas degradadas” (Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998, 

p.41), através da renovação ou introdução de infra-estruturas e equipamentos públicos, 

com o intuito destas alcançarem a permanência e o melhoramento da qualidade de vida 

da população residentes nas zonas, bem como os resultados de interesses que estas 

acções iriam proporcionar ao proprietário ou promotor privado. Na continuidade do ano 

de 88, é instaurado o programa do Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imoveis Arrendados (RECRIA), Convertendo o (PRID) com o 

objectivo de apoiar a conservação e recuperação dos edifícios habitacionais degradados 

que tenham sido influenciados pela correcção da renda. (Aguiar, Cabrita, Appleton, 

1998, p.39).  
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1.3.    Enquadramento do tema Ensino técnico e profissional na Parque escolar 

 

1.3.1.   História do ensino técnico/profissional e o seu desenvolvimento em Portugal 

 

 Segundo afirmam José Casqueiro e Rui Silva as primeiras referências educativas 

em Portugal surgem por parte da actividade da Igreja católica. Mas só no século XVIII, 

sob a governação do Marquês de Pombal é que se visou a maior criação na área da 

educação, com a reforma dos vários tipos de ensino, elaborando a primeira rede de 

escolas primárias públicas pontuadas nas localidades mais importantes do país.  

Tal como no ensino formal, a intervenção do Marquês de Pombal também 

influenciou a história do ensino profissional. Este seria o ponto inicial para a introdução 

do ensino profissional com a criação de instituições que enunciavam a incrementação do 

ensino técnico, resultando nas aulas do comércio, entre outras. No entanto é só no 

século XIX que o ensino profissional se consolida e se desenvolve como reflexo à 

revolução industrial. É neste momento que se destacam “dois estadistas fortemente 

arreigados à história de criação e desenvolvimento das escolas industriais em 

Portugal, referimo-nos exactamente a António Augusto de Aguiar e Emídio Navarro” 

(Nápoles, 2014: 91). Com o gradual aumento deste tipo de ensino que resulta na 

separação do ensino humanista
8
 com o mesmo. Esta separação originou um sinal de 

desprezo por parte da classe alta, em que idealizavam o ensino profissional como um 

ensino para pessoas de estatuto inferior, enquanto que as classes mais baixas viam-no 

como uma oportunidade atingir patamares mais elevados.   

É já sob o regime do Estado Novo que é reconhecida a importância do ensino 

técnico para a classe média, como vem afirmado no relatório da Comissão de Reforma 

do Ensino Técnico de 1944:  

“(…) Quando a classe média falta ou não ocupa a posição que lhe pertence, o nível da classe 

dirigente degrada-se ao plano da pura mediocridade. (…) o ensino técnico é porventura o órgão 

escolar mais adequado à formação da classe média. (…) tem-se procedido como se o nosso 

exército social de trabalho não devesse compor-se senão de generais e oficiais de uma só arma, 

que logicamente deve ser a menos numerosa, e pudesse dispor de um número insignificante de 

subalternos e de soldados qualificados de todas as outras armas- as profissões usuais da 

agricultura, do comercio e da indústria.” 

                                                                             (Figueiredo cit. Silva, 2012, p.5)   

                                                 
8
 Ensino frequentado pela classe alta da época. 
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Até a reforma do ensino técnico-profissional de 1947, a ideia de desprezo a que 

este denotava condicionou a evolução do mesmo, a possibilidade de acesso ao ensino 

superior bem como o melhoramento das estruturas para a execução das condições 

funcionais exigidas. (Casqueiro, 1999: 43)   

Com a afirmação da democratização no país e a queda do regime após a 

revolução do 25 de Abril, surgem várias mudanças no sistema educativo. Uma delas é a 

união do ensino liceal com o ensino técnico. A mesma surge com o argumento de que a 

separação dos dois tipos de ensino caracterizava uma grande desigualdade social. 

Embora a intenção fosse terminar com a desigualdade social, veio contrariamente 

provocar a mesma, resultando num insucesso escolar elevadíssimo sobretudo por parte 

das classes baixas. Só em 1983 é que surgiu uma segunda tentativa de reinstaurar o 

ensino técnico, tendo sido a primeira tentativa em 1980 com a integração de 31 cursos 

no ensino secundário. Esta segunda tentativa caracterizou-se pela integração do ensino 

técnico, designado como ensino técnico- profissional nas escolas secundárias. 

Nas opiniões base de José Casqueiro e Rui Silva, verificamos que as 

variadíssimas iniciativas executadas no âmbito do ensino profissional antes e depois da 

revolta de 74 não obtiveram o sucesso esperado no cariz social bem como no campo do 

alargamento da formação. Tal só ocorreu a 14 de Outubro 1986 com a aprovação da Lei 

de Bases do Sistema Educativo que possibilita os novos tipos de modelos da educação 

escolar, através do art.19 nos pontos 3 e 5: “A formação profissional estrutura-se 

segundo um modelo institucional e pedagógico suficientemente flexível que permita 

integrar os alunos com níveis de formação e características diferenciadas” e “ A 

organização dos cursos de formação profissional deve adequar-se às necessidades 

conjunturais nacionais e regionais de emprego, podendo integrar módulos de duração 

variável e combináveis entre si com vista á obtenção de níveis profissionais 

sucessivamente mais elevados”. Em 1988, o Gabinete para o Ensino Tecnológico 

Artístico e Profissional (GETAP)
9
 que tinha como objectivo a reformulação do ensino 

técnico, desenvolvimento do ensino artístico e estudo de um novo modelo de escolas, 

seria responsável pelo surgimento das escolas profissionais no ano de 1989, através do 

Decreto-Lei nº 26/89, de 21 Janeiro, que evidenciavam este modelo como “um projecto 

que desde o início, assumiu um caracter inovador no âmbito no sistema nacional de 

educação e formação” (Azevedo, 1999: 102), modelo que se encontra em activo até aos 

                                                 
9
 Estrutura responsável pelas políticas do ensino profissional  
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dias de hoje. Segundo o afirma o autor Joaquim Azevedo estas estruturas surgiram com 

o objectivo de aproximar o sistema de oferta de formação às necessidades de 

valorização profissional dos recursos humanos. Este modelo de escolas são geralmente 

de cariz privado e implementados por promotores privados. Estas escolas destinam-se à 

elaboração do ensino secundário. Segundo o artigo 3º do DL nº26/89 de 21 de Janeiro 

enuncia que estas estruturas têm como finalidade responder: a preparação dos jovens 

para a vida activa, fortalecer a aproximação da escola e do mundo laboral, facultando 

aos alunos contacto com a realidade profissional e inserindo-lhes a experiencia 

profissional, através da formação em contexto de trabalho; prestação de serviços à 

comunidade, promovendo uma valorização recíproca; dotar o país e a região, onde está 

inserida, de recursos humanos adequados ao seu desenvolvimento; preparar o jovem 

para a vida activa ou prosseguimento de estudos numa modalidade de qualificação 

profissional. É no ano de 1992 que este modelo de escolas confere ao aluno um 

certificado de ensino secundário e de qualificação profissional nível III
10

 que possibilita 

o acesso ao ensino superior. 

 

1.3.2.   História da construção das escolas profissionais em Portugal 

 

Em Portugal assistiu-se desde o final da década de 40 até ao final dos anos 90, 

uma constante alteração de política educativa. Sob a responsabilidade do Ministério das 

Obras Públicas, observou-se uma viragem nas estratégias adoptadas na produção dos 

edifícios destinados ao ensino liceal e técnico com o propósito primordial de investir na 

qualidade de formação dos recursos humanos qualificados e nas instalações de ensino. 

Segundo o enquadramento de classificação de escolas da Parque Escolar, o segundo 

período de construção (1936- 1968) foi destinado ao ensino liceal e técnico. Este era 

constituído por 94 escolas, que representavam 21% do total do Parque Escolar e foram 

construídas pela identidade do Ministério das Obras Públicas através da junta das 

construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS). 

Segundo Alexandra Alegre é com a reforma do ensino técnico-profissional, 

industrial e comercial (Decreto- Lei nº36 356, de 19 de Junho 1947), que surge como 

consequência do desenvolvimento industrial, vai resultar numa explosão no 

desenvolvimento da formação de base técnica, que resultou por reflexo na construção de 

                                                 
10

 Hoje com o nome de nível IV, alterado pela Portaria nº 782/2009 de 23 de Julho de 2009. 



34 

 

estruturas do âmbito do grau do ensino técnico. No entanto só na década de 50, é que se 

visou a construção de um programa de estabelecimentos dedicados ao ensino técnico 

por todo o país. Este repartiu-as em escolas técnicas elementares, industriais, 

comerciais, industriais/comerciais, práticas de agricultura, agro-industriais, artes 

decorativas bem como escolas de regentes agrícolas e os institutos industriais e 

comerciais.  

Em consequência do aceleramento e desenvolvimento da rede de escolas 

públicas bem como a construção elevado deste número de estruturas surgiu a 

necessidade da Junta das construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS) de 

criar “um conjunto de estudos com vista à sistematização de soluções arquitectónicas a 

adoptar, facilitando, simultaneamente, a sua execução e o controlo administrativo do 

seu processo de concepção e construção”. (Alegre, 2009: 9) 

De acordo com o livro Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias, da autoria da 

Parque Escolar, EPE, refere que na data de 1947 a (JCETS) desenvolve dois 

anteprojectos-tipo, assentes na mesma premissa de concepção mas com programas 

diferentes por razões curriculares, destinados a Escolas Técnicas Elementares de 1ºgrau 

(1947) - ciclo preparatório e de pré-aprendizagem e a Escolas profissionais de 2º grau 

(1950) - cursos de aprendizagem, de formação e de aperfeiçoamento profissional. 

O primeiro programa do anteprojecto- tipo de 1947 parte dos estudos da 

(JCETS), relativos às instalações das Escolas Técnicas Elementares que nos finais de 

1946, tinham como base as directrizes pedagógicas
11

 comunicadas pela (DGETE) 

Direcção- Geral do Ensino Técnico Elementar. Estas eram centradas no 

desenvolvimento de uma solução construtiva económica e na sua adaptação a terrenos 

com características diferentes quanto a sua topografia e orientação. 

O primeiro anteprojecto-tipo teve a autoria e coordenação do arquitecto José 

Costa e Silva. Foi concebido para uma superfície mínima de terreno de 10 000 m2 e 

para uma capacidade de 1000 alunos (30 turmas). O programa destas estruturas 

distribui-se em três corpos distintos: um com funcionalidade administrativa, outro 

direccionado aos espaços lectivos e o restante à zona desportiva e às oficinas. Este 

sistema permitia a articulação dos corpos consoante a orientação e a topografia do 

terreno situado. Os edifícios eram elaborados em três pisos devidos as dimensões 

                                                 
11

 Aprovadas pelo Decreto-Lei nº 3 542, de 27 de Dezembro de 1945, sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação Nacional. 
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exigidas pelas áreas lectiva destas escolas. Os pisos eram percorridos por um corredor 

central em solução face a dimensão do programa funcional, contrariando desta forma o 

modelo com o corredor de um só lado, já que este demonstrava uma fragilidade na 

necessidade da ampliação destas estruturas resultando assim na dispersão do programa. 

Em questão de iluminação natural do corredor central implementou-se a limitação do 

comprimento do mesmo. Procurou-se rasgos de vãos nos seus topos e nas caixas de 

escadas, bem como na procura de luz oriunda das salas de aula orientadas a Sul por 

meio das aberturas de vãos. Desta forma responder-se-ia a organização programática 

das salas práticas orientadas a Norte e as salas de aula abertas a Sul e limitando-se a 

ampliação do corredor. Com a limitação da orientação das salas de aula perante a luz 

solar é implementada uma segunda entrada para o corpo de aulas tornando assim 

possível o acesso as mesmas, qualquer que fosse o posicionamento do cesso principal 

ao corredor centrar. 

O corpo desportivo organiza-se com o ginásio no piso superior e o piso inferior 

destinava-se a anexos, sala de canto coral ou ao refeitório e cozinha. As salas práticas de 

trabalhos manuais ou de caracter oficial são incrementadas em pavilhões independentes, 

constituídos por apenas um piso, em número variável dependendo ser destinadas ao 

sexo masculino ou feminino. (Parque Escolar, 2010: 128) 

O primeiro exemplar deste tipo foi a Escola Técnica Elementar do Bairro de 

Alvalade
12

em Lisboa, seguindo-se outras com localização em Lisboa e Porto. 

No anteprojecto- tipo de 1950, das Escolas de Ensino Profissional, verificava-se 

uma dificuldade na aplicação de um projeto-tipo devido à complexidade programática 

dos variados cursos executados nas mesmas uma vez que alguns destes eram 

especificamente regionais. Estas escolas tipo podiam ser subdivididas em escolas 

Industriais, Comerciais ou Comerciais e Industriais. Para sua elaboração foi considerada 

uma área de implantação de 15 000 m2 com uma população escolar de 500 alunos (15 

turmas). 

A concepção do programa destas escolas tem por orientação os mesmos 

princípios do projeto-tipo elaborado nas Escolas Técnicas Elementares. O sistema é 

composto em três corpos, em que o corpo destinado às oficinas deverá ser mais 

alargado, principalmente nas escolas industriais, devido a quantidade de oficinas 

necessárias à execução dos cursos ministrados e estruturados apenas num piso, com 

                                                 
12

 Hoje conhecida por Escola Técnica Elementar Eugénio dos Santos 
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uma concepção de uma correcta iluminação através das coberturas em “shed”. O corpo 

desportivo mantém-se com as mesmas características exigidas no programa das Escolas 

Técnicas Elementares. (Parque Escolar, 2010: 129) 

Para a criação do anteprojecto das instalações das Escolas do Ensino Técnico e 

Profissional a (JCETS) elabora um programa com base no anteprojecto de 1950, 

designado com o nome de Normas gerais para as instalações das Escolas do Ensino 

Técnico e Profissional que viria a substituir o de 1947. Este tinha como princípios A 

“sobriedade de composição que traduz o espirito funcional dos serviços dos serviços a 

que as instalações se destinam, denotando a noção de ordem de disciplina que se 

pretendia incutir nos estabelecimentos de ensino.” (Parque Escolar, 2010: 130) 

 

Este programa visava: “Serviços administrativos (secretaria, direcção, instalações 

sanitárias); escolares (aulas normais, aulas de ciências geográfico- naturais, salas de 

laboratórios, anfiteatros, salas de desenho, salas de contabilidade, comercio e 

dactilográfica, depósitos de material, oficinas, trabalhos femininos, recreios cobertos, 

recreios ao ar livre, instalações sanitárias dos alunos); especiais (vestiários, museu, 

biblioteca, instalações dos professores, médico escolar, sala de estar das raparigas, 

instalações para o pessoal menor); de Educação Física (ginásio, vestiários, balneário, 

canto coral, refeitório, instalações da mocidade Portuguesa); de comunicações 

(corredores, escadas, átrio de entrada) e diversos outros espaços (arrecadações gerais, 

instalação eléctrica, sinalização e telefones).”    (Parque Escolar, 2010: 130) 

 

É no ano de 1952, que a (JCETS) publica um estudo sobre escolas técnicas que 

indicava as alterações a efectuar para o melhoramento económico e funcional dos 

anteprojectos- tipo de 1950. São tomadas em conta alterações como o 

redimensionamento e o reposicionamento das estruturas que solucionaria a poupança de 

áreas de volumes das mesmas. Foram recomendadas a adopção de quatro pisos no corpo 

de aulas e três no corpo desportivo para escolas técnicas de programas mais alargados 

ou em terrenos de uma superficial de construção reduzida. Com isto seria possível 

encurtar consideravelmente a construção dos edifícios, aliviando o espaço exterior, 

oferecendo-lhe mais utilidade e mais cariz estético. A colocação do corredor no centro 

do corpo, a fim de equilibrar a estrutura com a intenção de atribuir a mesmas dimensões 

as salas de aula executadas a Norte e a Sul, passando a adoptar-se um modelo 6,8x7,5m 

proporcionando uma forma mais quadrangular, à excepção das salas de desenho dos 
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cursos profissionais que seria de 15m de cumprimento
13

 e a redução a do pé- direito 

para 3,6m
14

. 

Nas restantes áreas, procurou-se uma diminuição das dimensões das mesmas, 

como a diminuição dos espaços de entrada, a união da biblioteca com a sala de 

professores, originando assim num salão quando necessário e na redução das caixas de 

escadas desta forma proporcionar-se-ia uma redução do cumprimento do corredor. 

Também no corpo desportivo, reduziu-se as dimensões do ginásio para 21x12m e de pé-

direito 6m, o que levou à redução do pé-direito dos anexos inseridos no piso inferior 

para 3,6m bem como as suas organizações. Para além destas também foram efectuadas 

alterações no corpo das oficinas, como a alteração da largura das unidades oficinais 

passando para 7m e com um pé-direito de 4,5m até a linha das asnas. A iluminação 

destas funcionaria por “por sheds
15

 de uma única faixa iluminante” (Parque Escolar, 

2010: 130) resultando assim numa construção simplificada. Mas não foi só na 

dimensionalidade que se aprofundou o estudo elaborado pela (JCETS), também na 

questão de materialização se visou algumas alterações com o propósito de minguar 

orçamentalmente os custos em acabamentos. (Parque Escolar, 2010: 131) 

Com o aumento de instalações a construir, surgiu em 1960 a necessidade por 

parte da (JCETS) em desenvolver o primeiro de quatro
16

 estudos do Projecto de 

Normalização. Estes seriam elaborados pelo arquitecto Augusto Brandão, no sentido de 

cumprir com maior eficácia e rapidez os prazos de execução de escolas comerciais e 

industriais procurando e testando novos princípios de concepção, quer nas escolas 

técnicas profissionais (1960-1964) como para Liceus (1964-1968). 

Segundo aferimos no livro Liceus Escolas técnicas e Secundárias o primeiro 

estudo de Normalização ou também designado por projecto Mercúrio, estabelecia um 

programa único para escolas de capacidade entre 800 a 1200 alunos. A concepção do 

programa passa por uma repartição do mesmo em blocos autónomos, funcionais de 

cobertura inclinada permitindo uma adaptação do edifício às características do terreno, 

esta flexibilidade reflecte-se ao nível do espaço interior. No Programa os blocos seriam 

apenas ligados por galerias exteriores cobertas mantendo ainda a disposição central do 

                                                 
13

 Devido ao facto das proporções dos estiradores de maiores dimensões. 
14

 Medida já incrementada no Liceu Gil Vicente, em Lisboa. 
15

 Sistema de cobertura em forma de dentes de serra. 
16

 O segundo projecto Normalizado era destinado aos liceus de Cascais e de Vila Nova de Gaia (1964), o 

terceiro era a escolas industriais e comerciais (1964) e o quarto era destinado para os liceus D. Pedro V e 

o Garcia da Orta. 
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corredor central no corpo educativo bem como a concepção material aplicada nas 

estruturas. O terceiro estudo de Normalização diferencia do anterior pela alteração do 

programa do corpo educativo. Este manteve a nível do programa um espaço colectivo 

constituído por uma sala polivalente e salas de reuniões, tornando possível o usufruto da 

comunidade nestes espaços da escola como os espaços de reunião, conferências, 

palestras, exposições e eventos festivo. Quanto a instalações para oficinas estas 

adaptaram o modelo de 1952, como solução “shed.”, este estudo teve a aplicação nas 

Escolas Industriais e Comerciais de Évora e de Espinho. 

Em paralelo ao desenvolvimento dos projectos de Normalização, foram 

elaborados dois projectos especiais (Escola Agro- Industrial de Grândola (1959-1963) e 

a Escola de Regentes Agrícola de Évora (1960-1966)) pelo arquitecto Manuel Tainha 

que inovaria uma solução arquitectónica que respondesse as mesmas premissas 

pedagógicas e orçamentais rejeitando as soluções propostas pela (JCETS). Por serem 

modelos excepcionais, a concepção destes dois projectos centralizam-se na valorização 

do ambiente escolar interno através da relação com o exterior. 

O exemplo da Escola Agro- Industrial de Grândola
17

 (1959-1963) tem por 

objectivo a formação de agentes rurais através do ensino médio industrial. Os conceitos 

arquitectónicos caracterizam-se pela forte relação da volumetria com a função, desta 

forma proporcionaria uma leitura dos edifícios como um todo. O sistema da escola é 

composto por três corpos de funções totalmente distintas de formas geométricas 

elementares. São essas o pátio da lavoura, grupo de aulas e internato. Estas seriam 

condicionadas pela organização e exploração agrícola. O sistema é organizado ao centro 

com Pátio da lavoura que possui uma acessibilidade directa para com o corpo de aulas e 

o internato localizado a Nascente. Este desenvolve-se num único piso, resultado das 

limitações do terreno a que é aplicado. Em contrapartida resultaria numa comodidade e 

acessibilidade do sistema bem como uma economia orçamental da construção.   

O corpo de Aulas caracteriza-se pela sua organização simples e funcional que 

possibilita uma expansão futura do mesmo, adaptando-as às condicionantes 

pedagógicas, construtivas e preparadas consoante o aumento do número de alunos. A 

estrutura interna passa por um núcleo central de funcionalidade comum que está 

preparado para receber várias actividades públicas. Através deste derivam quatro 

galerias de distribuição em forma de turbina. Estas galerias distribuem-se consoante as 

                                                 
17

 Construída por iniciativa da Fundação António Inácio da Cruz (Grândola) compartida 50% pelo Estado 
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suas actividades programáticas internas com a relação que possuem com o exterior. A 

galeria a poente era designada ao programa de aulas e de desenho elementar, a galeria a 

sul às aulas de agrologia e de ciências geográfico- naturais devido ao facto de possuírem 

um contacto directo com campos, a galeria a nascente distribui-se ao anfiteatro, 

laboratório e sala de trabalhos manuais e de desenho elementar, anfiteatro de tecnologia 

e oficina e para encerrar este programa do corpo de aulas a galeria a norte incrementa os 

serviços administrativos, biblioteca, serviço medico, ginásio e balneários. 

Construtivamente o sistema é composto pela aplicação estrutural e construtivo 

de betão e alvenaria de tijolo rebocado bem como panos de tijolo à vista proporcionando 

um contraste visual da diferenciação de materiais. (Parque Escolar, 2010: 136) 

A par do projecto da escola Agro- Industrial de Grândola desenvolveu-se a 

Escola de Regentes Agrícolas de Évora, composta por um sistema de corpo de aulas e 

internato, instalações agro-pecuárias e habitações de professores. É com o aumento do 

corpo estudantil que surge a necessidade de se criar edifícios com a funcionalidade do 

corpo de aulas já que desde os anos 30 as funções de aulas, internato e serviços 

administrativos ocupavam apenas um edifício existente que foi elaborado pelo 

arquitecto Jorge Segurado. Desta forma, o internato permaneceria no mesmo edifício e o 

corpo aulas passaria para a nova estrutura.  

“Segundo Manuel Tainha, a organização deste conjunto procura dar corpo à ideia de 

agrupamento contida no programa: agrupamento centrado em torno de um espaço 

livre, em que predomina o traçado quase gestual do corpo das aulas, abraçando o 

promontório pelo Norte, e em estreita aderência a uma curva de nível”. (Parque 

Escolar, 2010: 139) 

A nova estrutura passou a integrar os espaços das salas de aulas, zona 

administrativa, ginásio, biblioteca e sala dos professores. Este sistema incorporado na 

estrutura baseia-se essencialmente no sistema Schuster
18

, que consiste em dois corpos 

de dois pisos, com um traçado e uma organização que nascem de um núcleo de escadas 

que possibilita o acesso a cada piso. Em resultado deste sistema surge em reflexo uma 

redução aos espaços de acesso em troca de mais espaços de salas de aulas e uma 

melhoria de questões de habitabilidade, como iluminação de luz natural bilateral e 

ventilação transversal. 

                                                 
18

 Sistema desenvolvido pelo arquitecto F.Schuster, em 1928, tem por princípio a eliminação co corredor 

de circulação e substitui-lo por um núcleo de escadas entre cada duas salas de aula.  
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O corpo das salas de aula caracteriza-se por um volume cilíndrico que é 

acompanhado por um percurso e por uma galeria coberta com função de circulação e 

recreio, esta é encerrada com o programa da biblioteca, sala de professores e instalações 

sanitárias. O corpo desportivo e administrativo localiza-se no centro da estrutura do 

corpo das salas de aula com uma apresentação geométrica distinta da restante estrutura. 

Construtivamente a estrutura é composta por elementos de betão e enchimentos de 

alvenaria de tijolo rebocado e caiado a branco. (Parque Escolar, 2010: 138)   

 

1.3.3.   A Necessidade de requalificar o edifício escolar   

1.3.3.1.  Caracterização do Programa de Modernização das Escolas de Ensino 

 

“No ano lectivo 1977/78 o ensino secundário português- publico e privado (incluindo p 

profissionalizante) – tinha 133 mil alunos. O ano lectivo 1995/96 teve 477 mil alunos. A 

partir desse ano houve uma forte redução do número de alunos que correspondeu a 

uma alteração demográfica no pós 25 de Abril, determinando um número de 344 mil 

alunos no ano lectivo 2005/06. Olhando também a evolução da distribuição dos alunos 

entre a via ensino e as vias profissionalizantes, conclui-se que passou de 80% para 

20% em 1977/78, de 62% para 38%, em 1995/96, e nos últimos 6 anos de 55% para 

45%.” (Romano cit. Mexia, 2014: p.21)  

 

É com reivindicação de uma nova geração mais qualificada, que surge novas 

exigências no âmbito de melhor qualidade na formação, e é neste contexto que no início 

do ano de 2007, em Portugal a Parque Escolar EPE
19

 elabora um Programa de 

Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário
20

 (PMEES), para 332 

escolas até 2015, distribuído por quatro fases, sendo a primeira uma fase piloto
21

 que 

consiste na intervenção de quatro escolas
22

, seguido de três fases de 26, 76 e 100 escolas 

elaboradas em distintos períodos de construção. A criação deste modelo teria o 

propósito de recuperar o atraso significativo do nível educacional, renovar e modernizar 

uma grande maioria do conjunto de edifícios escolares da rede pública das escolas 

                                                 
19

 Identidade que possui o propósito de planear, gerir, desenvolver e executar o programa de 

Modernização da rede das escolas públicas. 
20

 Aprovado pela resolução de Conselho de Ministros nº1/2007 a 3 de Janeiro de 2007. 
21

 Estas serviriam de teste de soluções e validação do processo do programa de modernização. 
22

 E.S.D. Dinis; E.S. Fonseca Benevides (E.S.D. João de Castro); E. Artística Soares dos Reis e E. Básica 

e Secundária Rodrigo de Freitas. 
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secundárias e técnicas ligadas ao Ministério da Educação sem a interrupção da 

actividade lectiva bem como de consolidar o sistema urbano. (Mexia, 2014: 19) 

Para que o programa culminasse, foi crucial a articulação da empresa gestora 

Parque Escolar, comunidade escolar e os projectistas com o propósito de articular as 

ideias pedagógicas com o conjunto arquitectónico íntegro, garantindo assim uma 

resposta com maior eficácia às necessidades, objectivos e características de cada escola. 

Um dos objectivos do programa é a abertura da escola à comunidade exterior, 

com o propósito de criar uma maior transmissão directa de conhecimento através de 

uma relação com o meio envolvente. Articulando assim uma correcta valorização 

patrimonial dos edifícios com a garantia de maior aproveitamento integral das 

potencialidades incrementadas na mesma mesmo em horários pós e extra-escolares 

como actividades associadas à formação contínua e outras como eventos culturais e 

sociais e de desporto. Outro dos objectivos é a procura da recuperação e modernização 

dos edifícios escolares, respondendo à eficácia física e funcional numa perspectiva de 

criar condições de habitabilidade, conforto para a prática do ensino moderno, adaptando 

e flexibilizando o seu programa funcional às utilizações de novas tecnologias de 

informática e de comunicação. Por último objectivo, visa criar um novo modelo de 

gestão, eficácia e eficiência das instalações, garantindo assim uma optimização das 

instalações e uma correcta gestão da utilização, da conservação e manutenção das 

instalações após as intervenções  

A necessidade de intervir com o programa (PMEES)
23

 derivou do não 

desenvolvimento de “uma prática constante quer na conservação e manutenção dos 

edifícios existentes, quer da sua adaptação funcional face às alterações entretanto 

ocorridas ao nível dos curricula e das práticas educativas e formativas”. (Heitor, 2009: 

19) A intervenção deste programa nos edifícios centraliza-se no desgaste físico dos 

mesmos, provocado pelo uso e pelos problemas construtivos a que estiveram sujeitos, 

até as alterações da própria vivência do espaço. Dado o facto da importância patrimonial 

que eles integravam exigiu-se um especial cuidado na manutenção, remodelação e 

aperfeiçoamento dos mesmos embora com a necessidade de desenvolver as 

necessidades curriculares, tenham surgido alterações que descaracterizassem alguns 

edifícios.  

 

                                                 
23

 PMEES- Plano de Modernização de Escolas do Ensino Secundário. 
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1.3.3.2.Conceito do novo modelo pedagógico. 

 

Como é possível aferir no manual de projecto de arquitectura da Parque Escolar, 

o modelo surge da necessidade de centralizar a actividade do aluno na educação, 

baseando “em práticas pedagógicas de natureza colaborativa e explorativa 

(aprendizagem activa) ”, que reivindica espaços adequados para uma maior 

permanência de alunos e docentes na escola. O espaço de sala de aula com a perda do 

carácter central que possuía desde os anos 50 como elemento base para a concepção do 

edifício escolar passa para além dos limites desta e prolonga-se também para o 

incentivo a actividades complementares à sala de aula, como pesquisas de informática e 

discussões com acesso facilitado à informação. O investimento na forma de 

pensar/raciocinar, de recolher, organizar e analisar informação, trabalhar em equipa de 

forma colaborativa e dinâmica, na aplicação dos conhecimentos adquiridos, de se 

adaptar a novas situações e às evoluções tecnológicas e a uma aprendizagem autónoma 

com o propósito de complementar a formação do estudante e pôr em uso as novas 

ferramentas tecnologias de informática e de comunicação de caracter fundamental ao 

ensino. A abertura da escola à comunidade exterior através da criação de espaços sociais 

e de convívio a todos, com o objectivo de promover uma formação contínua de 

competências ao longo da vida, é também uma componente fulcral do modelo.  

 É com base na interacção social e informal da comunidade escolar que se gera a 

transmissão de conhecimentos, sendo este um sinal positivo do projecto educativo 

adoptado que desempenha um papel crucial em motivar comunidade escolar a uma 

cultura de aprendizagem sustentada em contactos informais entre os diferentes membros 

da comunidade escolar e a aprendizagem que ocorre fora do espaço e do tempo da sala 

de aula. 

O modelo conceptual adoptado propõe reorganizar o espaço escolar na 

fundamentação de três premissas: a articulação dos variados sectores formais e 

informais, garantir condições para o seu funcionamento e permitir uma abertura da 

escola à comunidade exterior. Estas condicionantes implicam que o modelo conceptual 

adapta-se a cada uma das escolas intervencionadas, afastando-se assim de um modelo- 

tipo e “respondendo a cada uma das suas necessidades, objectivos e características, 

garantindo assim uma durabilidade e sustentabilidade da intervenção”. (Heitor, 2009: 

20). Para que o espaço escolar interprete o papel de elemento difusor de um ambiente de 

aprendizagem visou-se a solução de articular os vários sectores através de um percurso 
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legível, identificável e com excelentes condições de acessibilidade visual e com a 

funcionalidade de lazer - “learning street” 
24

- formalizado ao longo de uma sucessão de 

espaços, internos e externos, de diversas funcionalidades e de distintas aprendizagens, 

podendo acolher trabalhos e conteúdos didácticos da comunidade escolar. O percurso 

inicia-se com espaços de aprendizagem informal como a biblioteca, salas de alunos, bar 

cantina, seguindo-se os espaços de aprendizagem formal como sala de aula, laboratórios 

e oficinas, espaços dedicados ao desporto, zonas de actividades sociais e convívios entre 

outros mais a frente designado no programa. (Pires, 2010: 34) 

 

 

Figura 1- Articulação e organização dos sectores. 

1.3.3.3.  O programa  

 

Com base no manual de projecto de arquitectura da Parque Escolar visa-se o 

modelo de intervenção elaborado pelo Programa de Modernização das Escola do Ensino 

Secundário. O Programa propõe uma reorganização dos espaços escolares através da 

articulação dos variados sectores funcionais com o propósito de garantir condições para 

o seu funcionamento. A reorganização dos espaços escolares é hierarquizada com base 

da definição de dois anéis que se ligam no núcleo social e de convívio. O anel 1 é 

constituído pela entrada/recepção e pelos sectores mais públicos onde é permitida a 

entrada da comunidade exterior, sendo que o anel 2 apenas se direcciona a comunidade 

escolar e abrange a articulação dos espaços lectivos, da direcção e do núcleo de 

docentes. Ver figura 2 da página seguinte. 

                                                 
24

 Introduzido por Herman Hertzberger na escola Montessori, em Delft, na década de 60. 
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O programa deste modelo integra: o núcleo de aprendizagem formal que é 

constituído por espaços de ensino não específico- salas de aula flexíveis na configuração 

para a diversidade de aprendizagem passiva e activa, ensino específico destinado ao 

ensino experimental das ciências- laboratórios e salas de preparação, tecnologias- 

oficinas e respectivos anexos, laboratórios informáticos e salas de tecnologia 

informática e comunicação, salas de artes e por fim os espaços de apoio constituídos por 

salas de pequenos grupos. O núcleo de biblioteca/centro de recursos, exibindo uma 

centralidade física e simbólica no espaço da escola. Deste modo, possibilita a esta uma 

utilização alargada à comunidade, proporcionando à mesma adaptar-se a alterações 

curriculares e tecnológicas. O núcleo desportivo, núcleo de espaços sociais e de 

convívio, como o próprio nome indica, é uma zona destinada às actividades sociais e de 

convívio de utilização comum sendo este o núcleo de alunos, espaço polivalente e 

espaço de alimentação- cantina/cozinha e bar. O núcleo de recepção, 

gestão/administração e atendimento geral, o núcleo de direcção que integra gabinetes de 

trabalho, salas de reunião, gabinetes de trabalho e áreas de recepção e atendimento. 

Núcleo de docentes que integra a sala de professores, gabinetes de trabalho, sala de 

reunião/formação de docentes e áreas de atendimento. O núcleo de funcionários com a 

sala de pausa com copa, áreas de vestuário e instalações sanitárias e por fim o núcleo 

destinado a formação de adultos e certificação de competências constituído por 

gabinetes de trabalho, salas de reunião e áreas de recepção e atendimento. 

 

                    

Figura 2- Esquema dos níveis de Hierarquização funcional 
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1.4.   Breve síntese 

 

 Conforme o exposto no documento renovar: 001- Escola Artística Soares dos 

Reis por Teresa Heitor, “A escola não é um local de passagem. É um refúgio, 

uma cápsula protectora onde se projectam sonhos e ideias, onde crescemos e 

aprendemos a conviver. É aqui que podemos adquirir conhecimento e 

ferramentas para construir o futuro. A escola é um lugar fundador de princípios 

e valores, deverá ser entendido nessa dimensão humana para que possamos 

valorizar de forma real e eficaz as escolas que temos.” 

 A Educação é o ponto fulcral do desenvolvimento Humano e das suas 

capacidades, quer tecnológicas quer intelectuais. A arquitectura deve ir ao encontro 

desta necessidade de criar uma base que apoie este desenvolvimento educacional, e é 

nestas noções de preservação e reabilitação de património arquitectónico que reside 

todo o seu potencial. Através do programa de modernização, criado com estas noções, 

bem como todo um contexto histórico analisado, foi possível desenvolver uma base para 

a construção deste projecto. Esta toma como objecto um edifício histórico em elevado 

estado de degradação para proporcionar a toda uma região, através de um modelo de 

ensino aberto à comunidade, condições para criar a oportunidade de evoluir a educação, 

com base no ensino profissional, cujas metas passa pela modernização do equipamento, 

tendo ainda consciência da importância da preservação de património histórico e 

arquitectónico do equipamento em questão. 
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2. Capítulo II – Caso de estudo 

 

2.1. Casos similares de referência 

2.1.1. Breve introdução 

 

Partimos das noções visadas no capítulo anterior, nomeadamente o programa da 

Parque Escolar, para desenvolver um conceito no qual se baseará arquitectonicamente o 

projecto. De início salientamos a Escola Secundária Artística de Soares dos Reis, 

projecto desenvolvido no âmbito do programa analisado, realçando projectos que 

reforçam a importância da salvaguarda patrimonial nos edifícios escolares profissionais. 

De seguida abordamos projectos cujo desenvolvimento inclui a relação do ambiente 

com o equipamento criado e todas as problemáticas provenientes desta necessidade de 

preservar e intervir no equipamento em ruina e respectiva ampliação. Por fim toma-se 

também como referencia para este projecto edifícios com técnicas estruturais modernas. 

 

2.1.2. Escola Secundária Artística de Soares dos Reis 

 

Obra: Escola Secundária Artística de Soares dos Reis 

Localização: Rua Major Mangado, Bonfim, Porto 

Ano: 2007- 2008 

Arquitecto: Carlos Prata 

 

Para interpretamos melhor a história da escola A Escola artística de Soares dos 

Reis temos que recuar à sua origem, a 3 de Janeiro de 1884 como Escola de Desenho 

Industrial de Faria de Guimarães do Bonfim. De acordo com Nápoles (2014) com a falta 

de estruturas de suporte físico para acolher a mesma resultou num retardo da sua 

actividade para 12 de Janeiro 1885, esta é caracterizada ainda com algumas deficiências 

nos espaços de ensino das artes e oficinas. É numa casa de habitação no campo 24 de 

Agosto, que esta inicia a sua actividade escolar, mas sempre com a intensão de construir 

um edifício destinado. Enquanto se mantem o impasse na mudança de espaço, surge a 

mudança do nome para Escola Industrial Faria de Guimarães. Só a 7 de Dezembro de 

1920 com o despacho instituído pelo Ministério da Instrução Pública, é que surge a 

aprovação de deslocação para as instalações antigas do Liceu Alexandre Herculano. 
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Face a precariedade do mesmo, mantem-se a ideia na procura de instalações mais 

adequadas. Depois de variados esforços e tentativas de acordos de compras de espaços, 

é em 21 de Janeiro de 1928 que se efectua a compra do imóvel da Fabrica de chapéus da 

rua Firmeza, com tudo a transferência de espaços só se viria a efectuar um ano depois. 

Com a publicação do Estatuto do Ensino Técnico Profissional (1948) a escola passa a 

ministrar novos cursos especializados como também a incrementação de algumas 

alterações somente a 27 de Abril de 1955 é que surge a ampliação das instalações 

adequadas ao ensino. Em simultâneo a esta actividade, elabora-se o processo de 

expropriação dos terrenos ao longo da rua D. João IV, onde se localizaria o corpo 

desportivo, encerrando o sistema escolar que é possível verificar até os dias de hoje. O 

terreno rectangular foi o elemento chave para a disposição e configuração do edifício, 

que passaria a caracterizar-se com duas frentes, sendo que manteria como entrada 

principal a entrada da antiga fábrica. O arquitecto José Sobral Blanco organiza o sistema 

com um conceito em forma de “U”, constituído por um corpo de aulas, onde se localiza 

a entrada principal, que apresenta-se também com forma em “U”, composta por um 

pátio central rodeado por corpos de um piso, esta encontra-se mais recuada do 

alinhamento rígido e simétrico da fachada que também é constituída por um corpo 

desportivo do lado oposto a este braço funciona um corpo de oficinas. A nível 

programático e de cursos da escola, foram-se moldando conforme as alterações sociais e 

políticas de cada época.      

Em seguida ao 25 de Abril, surgem várias mudanças no sistema educativo, na 

qual uma delas é a união entre o ensino liceal com o ensino técnico. É nesta época que a 

escola passa a designar-se com o nome de Escola Secundária de Soares dos Reis. Só 

com o aparecimento da Lei de Bases, 1986, é que se inicia um processo de aprovação do 

estatuto como Escola Especializada de Ensino Artístico, onde a aprendizagem é 

orientada para a formação e preparação na área das artes e tecnológicas.  

É nas antigas instalações da Escola Secundária Oliveira Martins que se encontra 

actualmente a Escola Artística Soares dos Reis, devido ao Programa de Modernização 

que propôs a transferência de instalações para a referida escola. Este havia sido 

projectado pelo arquitecto António José Pedroso em 1966. Esta apresenta-se com uma 

linguagem de raiz clássica típica nos liceus dos anos 40, com volumes alongados 

rasgados por grandes vãos e com uma cobertura em telhado de duas águas. Estruturadas 
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em dois corpos independentes corpo de Aulas e corpo desportivo/refeitório, ligados por 

uma galeria exterior coberta. 

Os princípios estabelecidos para o desenvolvimento desta renovação e ampliação 

passavam por uma adequação do programa às condicionantes do edificado a manter e a 

construir e ao ajuste da qualidade dos espaços escolares ao funcionamento pedagógico. 

Dado o afastamento entre os dois corpos existentes a solução passou por construir os 

dois novos volumes entre eles. O Primeiro novo corpo com um programa pedagógico, 

situado paralelamente ao existente, com uma volumetria controlada pelas dimensões do 

programa e com uma altimetria inferior à do edifico existente, este contem duas caixas 

de escadas exteriores com o propósito de libertar área no interior do edifício e 

transformá-lo em espaço útil. Um segundo corpo com um programa de uso colectivo, 

que alberga uma sala polivalente e outras funções afins. O conjunto edificado é 

articulado por uma “learning street ”. O percurso tem a funcionalidade de estabelecer 

uma união entre todas as partes e controlar o acesso da comunidade aos espaços, 

possibilitando assim o acesso de alguns destes à comunidade exterior fora do horário 

escolar. É com a junção destas premissas que o arquitecto proporciona ao conjunto uma 

leitura coexistência harmoniosa e equilibrada entre os dois tipos de construções 

arquitectónicas distintas. 

O projecto Escola Secundária Artística de Soares dos Reis originou-nos uma 

reflexão ao nível do sistema funcional. Contudo os moldes de aplicação são distintos, 

sendo este projecto Escola profissional Integrada aplicado a uma restauro de uma ruína, 

o que não acontece como o projecto de referência, cuja aplicação foi a ampliação a um 

edifício existente. Este ponto torna-se importante na diferente concepção dos projectos, 

havendo ainda assim razões que o unem na parte da estrutura funcional.  

 Uma das preocupações comum aos dois projectos é a criação de um ambiente 

harmonioso e equilibrado, procurando enquadrar o novo projecto através dos arquétipos 

e estabelecer uma ligação tradicional entre o corpo pré-existente e os corpos a ser 

construídos. A construção dos novos corpos é controlada geometricamente pela pré-

existência isto é tal como o projecto de referência a intensão foi de não destoar a 

estrutura actual com o antigo, mantendo os alinhamentos. Outra premissa comum ao 

projecto de referência é, partindo ambos do mesmo Programa de Modernização, é da 

continuidade de abertura à comunidade exterior ligando a comunidade ao ensino. Com 
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isto cria-se um acesso livre as instalações comuns com a biblioteca, refeitório e zona 

expositiva.  

O Programa de Modernização promovia a reabilitação para escolas de ensino 

secundário entre estas escolas artísticas e profissionais como é o caso do projecto de 

referência e do projecto a desenvolver. Há contudo diferenças estruturais a realçar 

tratando-se do caso da Escola Soares dos Reis uma escola focalizada no ensino artístico 

e no nosso caso uma exigência estrutural a um nível de ensino profissional, com ligação 

ao curso regionais. De realçar também o conceito de “learning street” aplicado de 

maneira diferente. Utilizamos um percurso externo aos edifícios, unindo-os, procurando 

o espaço aberto, evitando assim a sua massa construtiva ligando os diversos pontos dos 

corpos sem a obstrução dos mesmos. Para isto utilizamos uma demarcação com a 

diferença de material. Já o projecto de referência constrói uma diferença de conceito de 

“learning street” utilizando-o como uma galeria de articulação a todos os corpos 

levando o individuo a percorrer a estrutura internamente.  

       

                     

Figura 3- Planta e alçado da Escola Secundária Artística de Soares dos Reis. 
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2.1.3. Centro de Saúde de Vizela 

 

Obra: Centro de Saúde de Vizela 

Localização: Vizela 

Ano: 2003 - 2007 

Arquitecto: José António Barbosa, Pedro Lopes Guimarães  

 

 

Figura 4- Vista do Centro de Saúde de Vizela. 

 

A elaboração do centro de Saúde de Vizela tem como preocupação a vivência da 

população e o impacto que o equipamento tem na sua envolvente. A relação inequívoca 

com o local é também para nós uma questão fulcral. As características do local revelam 

as condicionantes para a estruturação do projecto e é a partir desta premissa que nos 

baseamos. Procura-se influenciar a envolvente com uma fachada simples, leve 

confortável à vista, isto é, que se liga ao ambiente de maneira simbiótica
25

. 

O ambiente chuvoso e frio característico da região promove a necessidade de 

materiais mais resistentes mas que não destoem completamente da sua envolvente. 

Utilizam-se lâminas de alumínio com acabamento em madeira que vai ao encontro das 
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 Associação de dois ao mais seres embora pertençam a diferentes espécies. 
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nossas intenções - um material resistente cujas características visuais se relacionam com 

o ambiente natural onde o equipamento é implementado. A estrutura é composta 

lâminas de alumínio de acabamento de madeira envolvidas a dois tubulares com 

suportes de fixação nas suas extremidades, o conjunto destas é elaborado pela medida 

“standart” do corpo Humano com a intensão de relacionar o equipamento ao Homem 

originando assim um ambiente mais humano. Deste modo também se evita o peso de 

uma estrutura em betão cuja própria construção inibe a exposição solar, escassa na 

região interior do país em épocas frias. 

Outro ponto importante das lâminas de alumínio é a permeabilidade que estas 

oferecem. No Centro de Saúde de Vizela há, na nossa ideia, uma falha primordial do 

equipamento, que apesar de necessitar de ser um espaço oculto, oferece um nível de 

permeabilidade que condiciona a privacidade inerente a um centro de saúde. Por outro 

lado esta questão de privacidade entre interior e envolvente é menos relevante no nosso 

projecto. Um espaço mais aberto distancia-se de um ambiente de sala de aula mais 

enclausurado que não premeia a liberdade intelectual necessária para o estímulo 

educacional, fugindo assim de um paradigma de escola fechada. Há também assim uma 

exploração eficaz da exposição solar. Reafirmamos assim a ideia de ligação do interior 

com o exterior e da envolvente com estrutura do nosso projecto. 

 

 

 

 

Figura 5- Vista da fachada principal do Centro de Saúde de Vizela. 
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2.1.4. Universidade, Complexo de Artes e Arquitectura  

 

Obra: Complexo de Artes e Arquitectura 

Localização: Bacelo, Évora 

Ano: 2007- 2010 

Arquitecto: Inês Lobo e Ventura Trindade 

 

  

 

Figura 6- Vista do conjunto pelo pátio do complexo de arquitectura da Universidade de Évora. 

 

É em 1916 que a Fábrica dos Leões é fundada pela Sociedade Alentejana de 

Moagem em Évora. Esta manteve o seu funcionamento até a data de 1933, passando em 

1997 para a propriedade da Universidade de Évora com o propósito de elaborar no local 

uma residência de estudantes, embora essa ideia se tenha desmoronado devido à 

necessidade de construir um espaço de núcleo de Artes da Universidade, tendo a 

intervenção iniciado em 2007.  

Do complexo de Artes e Arquitectura retiraram-se noções importantes ao nível 

estético, nomeadamente as acções de subtracção, adição e preservação, em Évora 

aplicada a fabrica dos Leões e no nosso projecto à Quinta de Ermelo. Em ambos 

prevalece a preocupação em manter e preservar o edifício inicial, partindo do seu estado 

de degradação, subtraindo-lhe elementos estruturais cuja utilidade não era mais 

necessária originando assim ao edifício uma imagem mais “limpa”. Há também uma 

preocupação ao nível de adição de equipamentos, tentando sempre manter uma noção 

de continuidade formal do edifício primitivo, com a utilização de arquétipos que nos 

dão uma noção homogénea de todo o conjunto. 
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Ainda de referir a criação de um ambiente receptivo através de um pátio, que 

surge centralizado no conjunto estrutural, tal como no complexo de Artes da 

Universidade de Évora, com o propósito de oferecer à comunidade um local de convívio 

e de encontro escolar. Procura-se assim uma escola viva, dinâmica, interessante e 

consigam manter um ambiente propício ao desenvolvimento escolar dando à 

comunidade mais condições para o seu desenvolvimento profissional. 

 

 

 

Figura 7- Vista da estrutura ampliada e da estrutura existente do complexo de arquitectura da Universidade de Évora. 

 

2.1.5. Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

 

Obra: Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

Localização: Coimbra, Portugal 

Ano: 2004- 2008 

Arquitecto: Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez, Luís Urbano 

Tratando-se de um projecto de restauração de património histórico existe 

transversalmente uma noção de preservação de elementos arquitectónicos pré-existentes 

entre o nosso projecto e o Mosteiro de Santa Clara- a- Velha, Coimbra. A 

sustentabilidade do conjunto edificado, que procura minimizar as intervenções do 

mesmo, que recusando o uso de construções massivas, tornem-se um pronto fulcral em 

ambos os projectos cuja intensão é sempre manter a integridade e autenticidade do 

equipamento pré-existente. Pretende-se assim um intervenção no espaço preservando a 

integridade do património passando por elaborar uma limpeza do local, garantindo uma 
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melhor adequada acessibilidade. Para conseguirmos esta preservação foi criada uma 

estrutura de circulação que no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha é iniciada na sua 

entrada mas que no nosso projecto é readaptado até ao exterior a fim de convidar o 

visitante acolhendo-o para o seu interior. Esta estrutura de circulação inibe a destruição 

do património abrindo as possibilidades da sua futura investigação, isto é, permite as 

gerações futuras o contacto o legado arquitectónico.  

Há uma consciência neste projecto em reabilitar o património sem o destruir, 

reforçando a existência deste enquanto museu, factor na elaboração desta área do 

projecto. Deste modo, a criação de uma escola profissional cujo objectivo em nada se 

identifica com o edifício primitivo não sendo isso um motivo para a destruição do 

mesmo.  

 

Figura 8- Vista para o interior Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. 
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2.2.   Proposta pessoal - Escola Profissional Integrada em Ermelo 

 

2.2.1.  Breve introdução 

 

Este capítulo surge como um projecto para recuperar um edifício histórico na 

região do Douro, nomeadamente na freguesia de Ancede, Portugal. Há assim uma 

infinidade de projectos que podem ser apresentados, cada um com um objectivo 

diferente, tendo sempre em conta a região onde será desenvolvido e como poderá, à sua 

maneira, ter um impacto positivo no meio onde se insere, assim é esperado, também, da 

nossa parte. 

 Com o crescimento de empreendimentos por todo o mundo, urge começar a 

recuperar e revitalizar as estruturas que se perderam no esquecimento mas cujo valor se 

mantém. A recuperação arquitectónica aparece numa época de franca expansão 

tecnológica que, aliada ao pensamento artístico, se aliam com um único propósito – 

manter a “pegada humana” no planeta o menos manifesta possível, preservando-o. 

Surge assim naturalmente o interesse pela recuperação de um edifício histórico, cujo 

valor arquitectónico não se perdeu e pode, seguramente, trazer um novo alento à região. 

 Tornou-se, numa primeira fase, importante definir qual a estrutura e finalidade 

da recuperação. Esta definição não podia ter sido efectuada sem um profundo 

conhecimento da região, das suas necessidades e das capacidades que tem inatas ou por 

desenvolver. Naturalmente, a região em questão traz em si duas reputações algo 

distintas: produção vinícola e, por outro lado, turismo rural. Mas um estudo mas 

abrangente e profundo indica-nos também que se trata de uma região em decréscimo 

populacional, envelhecida e sem um futuro risonho para os jovens que pretendem 

permanecer lá. Assim, surge como oportunidade não uma abordagem trivial pelo 

turismo ou pela exploração agrícola, mas pela base imprescindível que qualquer 

sociedade precisa para manter um futuro sustentável em termos sociais – educação. 

 A ideia do projecto passa pela recuperação da Igreja e Habitação de Ermelo para 

a intervenção de uma escola profissional, uma escola que daria uma nova visão 

profissional a estudantes, uma base de recruta para empresas de exploração turística ou 

agrícola da zona, no fundo uma base sustentável para a recuperação da região em 

termos económicos e, principalmente, sociais e educacionais, pois afastaria o êxodo 

rural e o envelhecimento da população no interior do país.  
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 Este capítulo divide-se por três partes: plano estratégico, escala alargada, e 

proposta restrita. Desta forma propomos uma melhor percepção da influência do 

projecto desde uma escala alargada até uma mais restrita. Numa primeira fase realizou-

se uma breve contextualização da zona com o objectivo de retirarmos oportunidades e 

incorporá-las na estratégia do projecto. Nesta fase o projecto tem o objectivo de se 

integrar com a sua envolvente de maneira a ganhar consistência e dinamizar a zona. 

 Na proposta alargada o objectivo era criar um sistema escolar que fosse coeso, 

criativo e sustentável. Este teria obrigatoriamente que integrar a estrutura pré-existente 

ao novo projecto escolar e possibilitar uma abertura a comunidade exterior. 

 Numa escala restrita o nosso foco era a criação de uma estrutura educativa que 

provocasse interesse na comunidade estudantil, garantindo uma dupla interpretação da 

aprendizagem: aprendizagem formal e informal com o propósito da formação do 

estudante para o mundo laboral. 

 

2.2.2.  Plano estratégico  

2.2.2.1.   Breve contextualização da zona 

2.2.2.1.1.   Breve enquadramento de Baião 

[Contexto geográfico de Baião] 

(com base: http://www.cm-baiao.pt/, http://www.roteirododouro.com/, http://retratoserecantos.pt/,Câmara 

municipal de Baião/publigraff.pt, http://www.turistrevo.net/, Dissertação Património do Concelho de 

Baião: Contributo para a Definição de percursos Geoculturais) 

  

Segundo o (INE), Baião é uma vila portuguesa situada no interior do distrito do 

Porto a Norte de Portugal, com uma superfície aproximadamente a 174,32 km
2
, este é 

composto por 20 freguesias: Ancede, Frende, Gestaçô, Grilo, Campelo, Covelas, Loivos 

da Ribeira, Mesquinha, Gôve, São João de Ovil, Ribadouro, Santa Leocádia, Santa Cruz 

do Douro, Santa Maria do Zêzere, Tresouras, Teixeira, Teixeiró, Loivos do Monte, 

Valadares e Viariz. Circunscrito por Amarante, Peso da Régua, Mesão Frio, Resende, 

Cinfães e Marco de Canaveses e pelo rio Douro. Esta localização estratégica dá-lhe o 

privilégio de abrir as portas entre a paisagem do Entre-Douro-e- Minho e a 

Transmontana, fazendo-a passar da composição granítica ao xisto.  

http://www.cm-baiao.pt/
http://www.roteirododouro.com/
http://retratoserecantos.pt/
http://www.turistrevo.net/
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Figura 9- Localização geográfica do distrito do porto. 

 

 

Figura 10- Localização geográfica do concelho de Baião. 
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É o concelho com maior percentagem de área verde e floresta no distrito do 

Porto, sendo composta por uma vista deslumbrante de grandes serras e vales tranquilos 

tais como a Serra da Aboboreira, a Serra do Marão, a Serra do Castelo de Matos, por 

onde se encarrilam linhas de água como as do Ovil, de Valadares, do Zêzere e do 

Teixeira e pequenas aldeias tradicionais que albergam vários e belíssimos solares 

rústicos dos séculos XVII e XVIII. Esta, de acordo com os resultados estatísticos do 

Tâmega (NUT III) do Censos de 2011 do INE, apresenta uma população residente 

actual de 20.525 habitantes.  

Com base nos dados de João Lucas, Baião apresenta uma variação hipsométrica, 

que oscila entre os valores superior a 200 metros e inferior dos 1400 metros. Em 

acompanhamento desta variação de altitude na hidrografia, pode-se encontrar em Baião 

um relevo bastante irregular recortado por vales onde escorrem abundantes cursos de 

água (sendo o Rio Teixeira (SE), Douro (Sul) e o Rio Ovil os de maiores dimensões) e 

ocorrendo, por vezes, encostas de declive bastante acentuado, que variam entre altitudes 

desde 50 m (Albufeira da Pala) até 1416 metros, onde encontramos o ponto mais alto da 

Serra do Marão, junto à Capela da Senhora da Serra. Em termos de espaços florestais, 

Baião apresenta uma área florestal total de 11085 hectares (63,52 % da área do 

Concelho) da qual 6955 hectares são povoamentos (62,7% da área florestal total) e 4130 

hectares são matos (37,3% da área florestal total), a floresta deste concelho é 

essencialmente composta por Pinheiros bravos e Eucaliptos, e pequenos povoamentos 

de Carvalhos dispersos por todo o concelho. A área em estudo está inserida na zona de 

clima temperado mediterrâneo, com chuvas no inverno e verão seco e pouco quente. É 

no sector Norte e Nordeste do concelho que se registam os quantitativos mais elevados 

de precipitação muito por consequência das massas de relevo constituídas pelas serras 

da Aboboreira e do Marão-Alvão que funcionam como barreiras à penetração das 

massas de ar oriundas do oceano. De acordo com os dados estatísticos apresentados na 

dissertação de João Carvalho a temperatura média anual é de 11,8ºC, que ao contrário 

das chuvas, tende a aumentar nas zonas de Norte a Sul e interior, onde no Verão a 

temperatura pode oscilar entre 23 e 29ºC, e mais fresco nas zonas montanhosas, 

enquanto no inverno atingem temperaturas por vezes a descer abaixo do 4º C.   
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[Contexto social e económico de Baião] 

(com base: Dissertação Património do Concelho de Baião: Contributo para a Definição de percursos 

Geoculturais, Pordata) 

Em termos populacionais, estudos como o do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) revelam uma tendência regressiva à população residente actual e para a população 

residente na região Norte que tem vindo a crescer, esta actualmente com 20. 525 

habitantes, inferior à data de 1950 onde a população atingia o número de 29. 866 

habitantes. Esta tendência regressiva tem-se tornado muito frequente no interior do país, 

podendo esta acção ser explicada pelos movimentos migratórios onde as pessoas 

procuram melhores condições e qualidade de vida. Para além deste factor, agrega-se o 

factor da diminuição da taxa de natalidade no país. Podemos concluir, através dos dados 

estatísticos do INE que apresentamos posteriormente, que a acessibilidade é um factor 

influente na distribuição da densidade populacional, onde existe um especial privilégio 

às freguesias do Sul do município, estas servidas pelo serviço de caminho-de-ferro e 

mais recentemente pelos acessos aos principais eixos, nomeadamente a (A4), que passa 

no Norte e a (A24), que atravessa o concelho de Lamego e também exerce uma força na 

economia. 

 

Figura 11- Comportamento da população residente nas freguesias de Baião (1864-2001). 
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Figura 12- Faixas etárias de Baião segundo os Censos de 1960 a 2011. 

 

De acordo com os dados económicos constatados por João Lucas verificamos 

que 53% da população activa está inserida no sector secundário, 38% no sector terciário 

e 9% no sector primário, e é nas freguesias de Ancede, Campelo e Santa Marinha do 

Zêzere que se localiza a maior concentração de população activa. Já nas freguesias do 

Norte é onde verificamos os níveis mais baixos de escolaridade e consequentemente 

valores mais reduzidos da população activa. Os grandes pilares da economia de Baião 

são o Turismo Rural e o de Habitação bem como as unidades hoteleiras que são as 

fontes principais atractivas da zona e a produção de vinho verde que representa 5% do 

vinho verde nacional.  

 

 

Figura 13-Ofertas de emprego no conselho de Baião. 
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Figura 14- Representação do nível sectorial económico das freguesias de Baião. 

 

[Contexto educativo de Baião] 

(com base: http://www.cm-baiao.pt/) 

De acordo com os dados da página da Câmara Municipal de Baião, a área 

educativa é munida por três agrupamentos de escolas verticais: a de Eiriz, Sudeste de 

Baião e Vale de Ovil, que abrangem a nível escolar desde o pré-escolar até ao ensino 

secundário. É, a partir de 2006, que o município e o Ministério da Educação conduzem 

um processo de evolução e modernização da rede de estabelecimentos de ensino através 

do melhoramento dos equipamentos, complementando as ofertas educativas e os seus 

recursos Humanos, presentes na Carta Educativa Municipal, que estipula a transferência 

de atribuições e competências a nível educativo, nos domínios da conservação e 

reposição do parque escolar, como a introdução de três centros Escolares: EB/S de 

Baião, EB de Ancede-Eiriz, e EB de Santa Maria do Zêzere à existente rede e a 

construção de dois Pólos Escolares de ensino pré-escolar as freguesias de Gestaçô e 

Santa Cruz do Douro. Para o enriquecimento curricular dos alunos, as escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico - Eiriz- Ancede, Sudeste de Baião e vale de Ovil - iniciaram um 

programa para a formação complementar dos alunos, que passa por actividades de 

enriquecimento curricular, animação e apoios socioeducativos às famílias que, doutra 
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forma, grande parte não teria acesso a estas actividades, levando este processo a 

igualdade entre os alunos e a sua permanência no sistema. É também importante 

referenciar as ligações protocolares que as escolas têm com instituições solidárias, 

contribuindo para a biografia social e educativa de Baião, bem como a uma proximidade 

ainda maior entre o Município e a comunidade escolar da região.  

 Há deste modo uma base sólida e sustentável criada na região para o 

desenvolvimento de profissionais capazes, havendo contudo, no prisma do ensino 

especializado, uma lacuna, sendo que o ensino capaz de formar trabalhadores prontos a 

exercer profissionalmente no momento em que terminam o ciclo de estudos não existe. 

Fala-se nomeadamente de escolas profissionais, que envolvam uma vasta panóplia de 

cursos com interesse prático para o desenvolvimento da região, desde o nível primário 

da Economia até áreas como o Turismo.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15 -EB/S 2º e 3º ciclo de Eiriz-Ancede, 1ºCiclo do ensino Básico Eiriz-Ancede. 
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Figura 16- Nível de escolaridade da população residente. 
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[Contexto histórico e patrimonial de Baião] 

(com base: http://www.cm-baiao.pt/, Câmara municipal de Baião/publigraff.pt/Câmara municipal de 

Baião/publigraff.pt, http://www.roteirododouro.com, Dissertação Património do Concelho de Baião: 

Contributo para a Definição de percursos Geoculturais) 

O terreno remonta-nos a um espaço de património cultural e natural, tendo como 

temporal do pré-histórico a maior necrópole megalítica existente no território português, 

com numerosos túmulos de configuração maniforme (mamoas) construídas entre os 

anos de 4200 e 1500 a.C.. A origem cultural deve-se à passagem e fixação de vagas 

migratórias. No decorrer dos séculos, passando sobre as idades dos metais e as 

civilizações antigas até ao domínio dos romanos, são o testemunho da evolução 

progressiva do modo de vida local. 

 Entre o Património destacam-se a Fundação Eça de Queirós, os Conventos de 

Ancede, as belas igrejas e ermidas, o Tesouro de Baião (700 e 500 a.C.- um dos 

melhores conjuntos primitivos de joalharia em ouro nos dias de hoje, que esta exposta 

no Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, a quantidade de Castros na maioria 

romanizados), os caminhos romanos, o marco miliário, as epígrafes, as necrópoles, as 

aras dedicadas a Júpiter e das variantes dos Caminhos de Santiago, são exemplos da 

riqueza patrimonial.  

Das Igrejas todas e Capelas pode-se remontar a variadíssimas histórias e ao 

mesmo tempo contemplar peças de arte sacra de elevada magnitude, tendo como 

exemplo os retábulos barrocos da capela Sra. Bom Despacho do convento de Ancede, 

os frescos do seculo XV da Igreja paroquial de Valadares e o tecto da paroquial de 

Teixeira, entre outros. A Igreja velha de Ermelo (Ancede), remonta-nos a um período 

Gótico embora ainda com reminiscências Românicas visíveis na janela mainelada de 

três luzes. Implantada num esporão junto ao Douro, encontra-se nos dias de hoje em 

abandono mesmo estando classificada como um imóvel de interesse público desde 

1955. O mosteiro de Santo André de Ancede
26

 documentado desde 1120 é considerado 

sede de Couto enriquecido com a produção e comercialização de vinho através dos 

circuitos comerciais do Douro. 

 

                                                 
26

 Possuidor de uma ligação histórica com a Igreja de Ermelo.  

http://www.cm-baiao.pt/
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2.2.2.1.2.   Breve enquadramento de Ancede  

[Contexto Geográfico de Ancede] 

(Com base: http://www.terralusa.net/ /index.php?site=213&sec, Roteiro Centro interpretativo da vinha e 

do vinho do mosteiro de Santo André de Ancede, 

http://www.terralusa.net/microsites/anexos/213Hostorial.pdf, Retractos e 

recantos.pt/concelho.php?id=278)  

 

Figura 17- Localização geográfica de Ancede no concelho de Baião. 

A freguesia de Ancede é uma das vinte freguesias do município de Baião, 

possuindo uma ocupação de doze quilómetros quadrados, apenas sete por cento do 

território global de Baião. Está confinada pelo rio Douro, e pelas freguesias Santa Cruz 

do Douro, Gouve, Ribadouro e Santa Leocádia. Actualmente devido à agregação de 

freguesias, Ancede uniu-se à freguesia de Ribadouro, tornando-se assim na União das 

Freguesias de Ancede e Ribadouro, da qual é sede.  

Esta freguesia destaca-se pelos seus vales e pela vista deslumbrante do Rio 

Douro, esta apresenta-se numa situação geográfica muito favorável a exposição solar e 

com uma topografia acidentada, sendo que os seus solos são sobretudo de origem 

granítica incipientes pouco elaborados, mas apesar desta dificuldade houve um 

desenvolvimento no sistema de exploração agrícola, caracterizado pela retenção de terra 

através de socalcos de pedra e pela adubação intensiva com a adição de matéria 

http://www.terralusa.net/
http://www.terralusa.net/microsites/anexos/213Hostorial.pdf
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orgânica. As encostas são constituídas por uma vegetação variada, sendo que para além 

de cultivos de vinha podemos encontrar populações de olivais, pinhais, castanheiros, 

carvalhos e diversas árvores de fruto, sendo estas as mais comuns nas margens do 

Douro. 

[Contexto histórico e patrimonial de Ancede] 

(com base: http://www.terralusa.net/ ) 

A história de Ancede, inicia-se muito antes dos tempos em que os romanos 

ocuparam os espaços anteriormente dominados pelos Castros. Da era medieval destaca-

se a importância, para a população actual, da passagem de duas vias provenientes do 

atravessamento do rio Douro, igualmente enquadradas nos caminhos que levavam a 

Santiago de Compostela.  

Contudo, o maior testemunho de relevância histórica desta freguesia assenta na 

existência dos seus dois Conventos: o antigo Mosteiro de Santa Maria de Ermelo, 

constituído pela Igreja Românica de três naves, que está classificada como Monumento 

de interesse Nacional, e o convento de Santo André de Ancede. Uma lenda que explica 

o nome Ancede é a hipotética transferência do núcleo monástico inicialmente instalado 

em Ermelo. Diz a voz popular que D. Afonso Henriques autorizou a deslocação dos 

monges com base na queixa apresentada pelos mesmos: "haviam sede" pois o lugar de 

Ermelo era escasso em águas. Pois "se hão sede", replicou o monarca, mudem-se. Com 

o aparecimento deste novo mosteiro gerou-se um crescimento económico fruto da 

produção vinícola. Do mosteiro original restam hoje apenas alguns parâmetros e rosácea 

atribuída ao século XIII. A actual igreja de três naves substituiu duas outras mais 

pequenas em 1689. No século XVIII foram acrescentadas ao mosteiro outras 

construções, tais como o celeiro, a adega e a barroca Capela de Nossa Senhora do Bom 

Despacho. Da Época Medieval são poucos os vestígios existentes. O elemento mais 

significativo é a rosácea românica, tardia, que se conserva na parede fundeira da capela-

mor da Igreja e um trecho do paramento do alçado lateral norte da cabeceira. Todo o 

restante corpo eclesial, mosteiro e dependências monásticas são já fruto das correntes 

artísticas que marcaram os séculos XVI a XIX.  Embora, quase desde a sua fundação até 

à sua extinção em 1834, o Mosteiro de Ancede tenha constituído uma casa próspera, 

http://www.terralusa.net/
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dois períodos são particularmente notáveis na história do edifício: a viragem da Idade 

Média para a Época Moderna (séculos XV e XVI) e o século XVIII.  

Mas outros testemunhos atestam, ainda hoje a importância secular e a vitalidade 

desta freguesia. São exemplo disso, as numerosas casas senhoriais, de famílias de 

grande tradição, onde se destacam, entre outras, a Casa de Mosteirô, hoje em ruínas, 

associada a Manuel Negrão, este com ligações a Camilo Castelo Branco, e a Casa de 

Vale de Cunha, do século XVIII, merecendo especial destaque pelo portão encimado 

pela pedra de armas e a casa de Sequeiros que tem por ligação a Igreja de Ermelo, bem 

como o seu património natural com uma parte integrante de 11,2 km2 de vida natural. 

 

Figura 18- Casa de Sequeiros um dos mais importantes monumentos de Ancede 

 

Figura 19- Mosteiro de Santo André de Ancede. 
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[Contexto social e económico de Ancede] 

(Com base: Roteiro Centro interpretativo da vinha e do vinho do mosteiro de Santo André de Ancede, 
http://www.terralusa.net/) 

 A freguesia de Ancede é um território com características geográficas muito 

próprias, habitada por populações que têm configurado a sua paisagem ao longo dos 

tempos, com o exemplo do cultivo de vinhas 
27

, cereais e árvores de fruto, além de que é 

banhado por uma imagem magnífica do Rio Douro a sul, que constitui uma 

incontestável marca turística de relevo nacional e internacional.  

 Nos dados estatísticos do INE, verificamos que Ancede possui uma população 

de 2.511 habitantes que corresponde a 12,31% dos habitantes no concelho, em que 

16,15% é referente a uma faixa etária com mais de 65 anos e 15,63% confina-se a 

crianças ou adolescentes. Apesar de grande parte da população se encontrar 

envelhecida, houve sempre um grande esforço por parte da freguesia de forma a 

dinamizar a mesma, sendo exemplo disso uma associação com cerca de 167 anos de 

existência com ascendência histórica e cultural dos seus habitantes, sendo organizada 

por uma banda Marcial de Ancede, Associação Cultural e Recreativa e a associação 

Desportiva de Ancede. O artesanato é uma das principais figuras da freguesia. Nesta 

arte, destacam-se os trabalhos de cantaria, que embora estejam a entrar em desuso por 

parte dos habitantes locais, merece destaque pois contém nele uma técnica de 

construção genuína e decorativa nas peças de artesanato. A nível de saúde, os habitantes 

têm a seu dispor a extensão de Saúde de Eiriz, que é considerada uma das mais 

importantes extensões do conselho, destacada a uma população com cerca de 4000 

pessoas, não só da própria freguesia como das freguesias envolventes. 

 Apesar do isolamento da freguesia é servida a nível viário por serviços de 

caminho-de-ferro, pela estrada nacional 321, ponto de comunicação ferroviário e pelos 

barcos turísticos do Rio Douro.  

No contexto económico, o sector agrícola possui um papel significativo na vida 

económica das famílias. Na freguesia executa-se uma agricultura de subsistência, onde 

os principais produtos de cultivo são os cereais, a batata, os legumes e o vinho. Embora 

a agricultura desempenha um papel fundamental é no sector secundário que se encontra 

                                                 
27

 Sendo estas canalizadas para a cidade do Porto, integrando nos circuitos comerciais do rio Douro. 

http://www.terralusa.net/
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vinculada grande parte da população, sendo este constituído por indústrias de 

confecções. Já o sector terciário é preenchido por pequenos espaços comerciais de 

utilidade à população.  

2.2.2.2.   Proposta dentro do plano estratégico 

[Educação: a chave para a nossa evolução] 

É difícil falar em educação focando-nos apenas e meramente nela própria e 

explicá-la como um factor único e isolado de todos constituintes da vivência Humana. 

Não podemos falar da educação sem falar da evolução do ser Humano, não se pode falar 

em educação sem falar em economia nem tão pouco se pode falar em educação sem 

falar de religião. 

Mas porque é que deve a educação ser a base do mundo Moderno? A grande 

causa remonta ao início da existência Humana, relacionando-se com o lado cobiçoso da 

nossa superioridade e conquista global. Este instinto de sobrevivência, transversal a 

qualquer ser vivo, demonstra uma maior eficácia quanto melhor a troca de informação 

dentro de cada espécie. Peixes andam em cardume, as formigas tem ferramentas de 

engenharia avançadas e o ser Humano tem “todas” as disciplinas do Universo incutidas 

na educação. Sem esta o ser Humano teria que redescobrir as regras do Universo, 

perderia o espirito de grupo. Se sobrevivência é o ponto comum entre todos os seres, 

não pode ser ignorado que o ser Humano já na pode ser considerado um animal comum, 

não numa perspectiva de magnificência mas com uma visão real do papel do ser 

Humano no mundo, que se demonstra no grande impacto em toda a vida do planeta, não 

apenas na necessidade de sobrevivência, passando também a existir a necessidade de 

evolução não só técnica mas também intelectual, social ou filosófica, com a partilha de 

conhecimento e permitindo aos novos alunos conhecer para lá do que já foi investigado, 

na esperança que sejam eles a mostrar-nos mais. 

Terminando, tocando em apenas mais um ponto dos variadíssimos existentes 

dentro do tema “educação”, há neste o sentido de justiça social até agora ignorado, a 

acessibilidade global à educação passa por ser também um ponto crítico da evolução 

Humana, excluir a tendência de ensinar apenas a alguns, dependendo dos mais variados 

factores do mesmo, está inerente à evolução e sobrevivência do ser Humano. Num 

mundo globalizado, em que as fronteiras são cada vez mais transparentes, surgem dois 
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pontos: a necessidade de aprender e também a facilidade de educar. Se a globalização 

nos permite uma maior troca de informação entre povos e filosofias, também nos cria o 

problema da falta de educação em certos pontos do globo, com a obrigação de combater 

esta condição, tornando acessível uma educação a todos, evoluindo o mundo como um 

todo e não como uma soma de partes. Assim sendo, a educação é um direito com um 

dever de todos os seres Humanos! Tendo em conta que numa sociedade deve existir um 

respeito mútuo, seguindo as regras, valores morais e princípios subjacentes à educação 

actual. 

Nos dias de hoje verifica-se uma tendência populacional regressiva na zona de 

Baião devido aos movimentos migratórios, onde as pessoas procuram melhores 

condições e qualidade de vida. Um comportamento agravado também pela diminuição 

da taxa de natalidade verificada por todo o país no início do século XXI, inclusive a 

região em questão. Sendo Baião uma vila com uma grande taxa de envelhecimento 

populacional, levando a uma perda da força laboral, a ausência de espaços que 

provoquem um novo dinamismo e regeneração da zona, levando à fuga para as grandes 

metrópoles, uma grande taxa de abandono escolar, muito devido ao insucesso na 

resposta das escolas, na vontade de trabalhar dos estudantes, que têm como objectivo 

obter a sua autonomia, e também a insuficiência económica das famílias levam ao 

insucesso e abandono no ensino secundário, assim como a decadência na entrada de 

alunos ao ensino superior. É essencialmente devido ao valor actual que o diploma 

universitário possui no mundo laboral e na incapacidade de perspectiva na projectação 

de projectos futuros, parece-nos imperativo a criação de condições que permitam a 

socialização, fixação e sucesso escolar de um outro grupo de estudantes, com visões e 

intenções diferentes dos estudantes universitários, que levaria a um melhoramento 

vivacional da população.  

 Hoje em dia o tema “abandono escolar” é umas das maiores preocupações 

governamentais. Para um número significativo de jovens, o percurso universitário 

passou a segundo plano, devido às falsas expectativas - como a incapacidade de obter 

emprego na área de formação - consequentemente verifica-se o insucesso e o abandono 

no ensino superior. É assim que surge a necessidade de criação do PADJ (plano de 

actividade dinamizadora jovem). A criatividade, unidade, vivacidade, recuperação, 

funcionalidade, regeneração e potencialização dos espaços são os objectivos que 



74 

 

caracterizam este plano. Este tem por premissa primordial regenerar o local de 

intervenção, bem como a sua envolvente, com a criação de um espaço que exerça uma 

acção catalisadora sobe espaço. 

 Baião surge, neste contexto, como o local que reúne condições ideais para a 

criação e desenvolvimento de um projecto de dinamização jovem. Em primeiro lugar 

devido a necessidade da própria região, ao seu envelhecimento e grande taxa de 

abandono escolar, urge como prioridade, quer governamental quer do município, criar 

medidas que combatam o êxodo populacional. Aliado a esta necessidade da região, a 

mesma tem, naturalmente, uma predisposição para a criação de emprego, devido à sua 

localização geográfica e crescente procura do turismo em explorar a região, bem como 

outros sectores económicos que vêem em Baião uma região oportuna para criação e 

desenvolvimento de projectos, levando com isto à necessidade de força laboral. 

 Com a implementação do plano PADJ (plano de actividade dinamizadora 

jovem) e com a criação de um equipamento com a funcionalidade de incubadora de 

ensino regional, propomos proporcionar à população uma qualidade de ensino 

profissional, transmitindo as competências e conhecimentos necessários nos respectivos 

ofícios. Para além de um dinamismo local, que se pretende alcançar com o desenvolvido 

desta estratégia, promove-se também o aumento da economia, a utilização e 

publicitação dos recursos locais bem como o aumento da população, a criação de 

emprego e o aumento de pessoas instruídas para as áreas específicas que possibilitem o 

desenvolvimento das empresas locais. O PADJ é o sistema programático pensado com o 

objectivo de revitalizar toda a região desde a zona de Ermelo como também a uma 

escala territorial mais abrangente do concelho de Baião. Como já verificamos nos dados 

anteriormente, o nível populacional jovem na região tem vindo a regredir, sendo este 

um dos factores que o projecto PADJ quer combater, de modo a reintegrar uma faixa 

etária mais jovem na zona de Ancede, bem como dinamizar a região, que através do 

desenvolvimento desta estratégia pretende aumentar o fluxo económico, a utilização e 

publicitação dos recursos locais mas também estimular o aumento da população, a 

criação de emprego e o aumento de pessoas tecnicamente especializadas para as mais 

diferentes áreas de interesse no desenvolvimento das empresas locais. É possível 

verificar na imagem seguinte a influência que o sistema tem sobre a sua envolvente. 
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Figura 20 – Diagrama da proposta da escala alargada. 

[Plano Estratégico]  

Como na perspectiva de Josep Maria Montaner no livro “Sistemas 

arquitectónicos contemporâneos”, este projecto tem como base um sistema que é 

composto por um conjunto de elementos heterogéneos relacionados entre si, onde 

enfatizamos as relações entre as partes que os objectos têm entre eles e não em partes 

isoladas. Metaforicamente, este sistema possui a funcionalidade de uma bomba, onde a 

escola e os seus complementares representam o núcleo energético e as suas actividades 

serão as ondas de choque de libertação de energia para a zona.  

O sistema é composto pela criação de um equipamento- Escola Profissional 

integrada de Ermelo, ponto número um referente à figura 21, com funcionalidade de ser 

“incubadora de ensino regional” e inserida nela o programa educativo complementada 

com cursos profissionais que são frequentemente apontados como o elo de ligação 

necessário entre a esfera educativa e o mundo de trabalho, sem privar a progressão 

educativa no ensino superior. Deste modo proporciona-se à população, uma qualidade 

de ensino profissional, transmitindo as competências e conhecimentos necessários nos 

respectivos ofícios. Para o melhor funcionamento e autonomia da escola surge a 

necessidade de complementar à mesma objectos com a capacidade de se 

interrelacionarem e ao mesmo tempo proporcionarem características incrementadoras à 

zona. Conforme a investigação feita, denotamos que houve um grande investimento no 

desenvolvimento turístico do rio Douro, com a implementação do projecto 
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navegabilidade que proporciona viagens de barcos recreacionais que ajudam à economia 

local. Como tal baseamo-nos neste factor para criar uma zona de ancoramento, ponto 

número dois da figura 21, perto da área de intervenção, de modo a reforçar o sistema na 

rota turística, que já era fornecida com a ligação do caminho-de-ferro, estando esta 

estrutura relacionada a outro objecto- “zona de eventos”, ponto número três referente à 

figura 21, proporcionando-lhe um ponto lazer destinado a oferecer a oportunidade de 

conhecer o lado gastronómico da zona como os eventos organizados por este e em 

simultâneo poder proporcionar estágios ligados às variadas áreas oferecidas pela escola. 

Para encerrar este sistema, criamos um aglomerado de habitações rurais, ponto nº4 da 

figura 21, que permitisse um apoio a escola e em simultâneo à zona, pois a área 

hoteleira tem vindo a ter um grade aumento na procura, devido há acalmia 

proporcionado pelas zonas mais rurais que o habitante citadino não consegue encontrar 

no seu dia-a-dia. Estas estruturas pretendem-se que sejam iguais a de um bungalow, de 

modo a permitir a sua fácil montagem/desmontagem, fácil manutenção e mostrando um 

lado mais sustentável com um aspecto natural. Deste modo estas habitações rurais irão 

executar dois tipos de funcionalidades: a de habitação rural normal turística e habitações 

também podem servir de residencial aos alunos da escola. A par disto serve também 

como primeira experiência aos alunos de hotelaria, tornando possível uma experiência 

entre a área educativa e o mundo laboral. A nível de acessibilidades teve-se a 

necessidade de reformular a via existente que apoia a estrutura, (linha roxa) esta 

necessitou ser alargada para os sete metros e pavimentada devido à passagem de 

autocarros que são o meio de transporte dos alunos até a escola. A via teve ainda que ser 

ampliada até a zona de eventos. As linhas amarelas representam percursos pedonais que 

são estruturados para a contemplação da vista exuberante do Douro que é conhecida 

internacionalmente. 

 Após a execução da proposta, podemos retirar a conclusão que este sistema 

desenvolve os seguintes aspectos, entre eles: economicamente trata-se de um sistema 

viável sendo a base de um mercado em expansão, tornando-se a escola um projecto 

auto-sustentável que se funde à região, estimulando a criação de emprego jovem e local, 

havendo um maior aproveitamento dos recursos Humanos provenientes deste sistema 

escolar já que a própria estrutura montada promove o desenvolvimento da região através 

de eventos que possibilitam um retorno financeiro essencial a sobrevivência deste 

projecto, como também a criação de infra-estruturas residenciais e turísticas para 

alojamento, não só de potenciais alunos como também de visitantes, estimulando o 

desenvolvimento da região e combatendo a saída de habitantes para as grandes zonas. 
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Assim podemos aferir que a criação deste projecto é de elevada importância uma vez 

que possibilita a fixação de jovens nesta zona rural numa área apropriada para a sua 

especialização laboral, criando-se assim bases para uma qualidade de vida só encontrada 

nos grandes centros urbanos.  

  

Figura 21 – Desenho da proposta do plano estratégico 

 

Figura 22 – Desenhos referentes ao cais e aos percursos pedonais criados. 
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2.2.3.   Área de intervenção alargada 

2.2.3.1..   Situação existente do local/equipamento 

2.2.3.1.1.   Análise do local 

[Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural] 

Segundo o nº 5, do artigo 15 do Título IV da Assembleia da República, da Lei nº 

107/2001de 8 de Setembro regulamenta que “Um bem considera-se de interesse público 

quando a respectiva protecção e valorização represente ainda um valor cultural de 

importância nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação 

como de interesse nacional se mostre desproporcionado”. No ponto 2, os bens móveis e 

imóveis podem ser classificados como interesse Nacional, interesse Público ou de 

interesse Municipal. 

O artigo 40º da secção III do capítulo II da Assembleia da República, da Lei nº 

107/2001de 8 de Setembro defende:  

O ponto 1 refere que “os órgãos competentes da administração do património cultural 

têm de ser previamente informados dos planos, programas, obras e projectos, tanto 

públicos como privados, que possam implicar risco de destruição ou deterioração de 

bens culturais, ou que de algum modo os possam desvalorizar.”  

Para efeitos do artigo 40, o “Governo, os órgãos de governo próprio das Regiões 

Autónomas e os órgãos das autarquias locais estabelecerão, no âmbito das 

competências respectivas, as medidas de protecção e as medidas correctivas que 

resultem necessárias para a protecção do património cultural.” 

O artigo 43º da secção III da Assembleia da República, da Lei nº 107/2001de 8 

de Setembro defende:  

No ponto 1 que “os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15º da presente lei, 

ou em vias de classificação como tal, beneficiarão automaticamente de uma zona geral 

de protecção de 50 m, contados a partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado 

por lei.” No ponto 4 “as zonas de protecção são servidões administrativas, nas quais 

não podem ser concedidas pelo município, nem por outra entidade, licenças para obras 

de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e 

as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento 

exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável da administração do património 
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cultural competente”. E no ponto 6, “excluem-se do preceituado pelo número anterior 

as obras de mera alteração no interior”. 

[Plano Director Municipal de Baião e Condicionantes] 

De acordo com os dados da planta de ordenamento, o local em estudo está 

inserido em solo de Reserva Agrícola Nacional (RAN). Por classificarmos o 

equipamento escolar como imóvel de interesse municipal aferimos que no Artigo 20 da 

secção IV, do capítulo II do Regulamento do Plano Director Municipal de Baião de 94, 

do Concelho de Ministros nº 91/94
28

, regulamenta no nº1 que nos espaços agrícolas 

pode ser autorização dos seguintes usos:  

“d) Equipamentos de interesse municipal ou supramunicipal, tais como cemitérios, 

capelas, campo de jogos, estações de tratamento de águas e esgotos, estações de 

tratamento de resíduos sólidos, subestações eléctricas, postos de transformação, 

instalações de telecomunicações e antenas, de segurança e de protecção civil.”  

O nº2 do artigo 20 refere que nos “espaços agrícolas integrados na RAN a 

edificabilidade prevista neste artigo está sujeita a parecer favorável da entidade tutelar 

com jurisdição na matéria, já o nº4 defende que nos casos das alíneas c), d), e) e f) do 

nº1, os projectos deverão incluir soluções técnicas quanto ao acesso, publico e 

pavimento, ao estacionamento, à integração paisagística e ao controlo da poluição, 

sendo obrigatória a apresentação e execução de projectos de arranjo dos espaços 

exteriores. A edificabilidade em espaços agrícolas pode comtemplar equipamentos de 

interesse municipal com dimensão variável, com altura e dimensão a ser aprovada pelo 

município.”   

Para complementação dos anteriores pontos, colocamos em seguida as figuras da 

planta de Ordenamento e planta Condicionantes de forma a cumprir o que se encontra 

estabelecido nelas. 

                                                 
28

 À data do início do mesmo projecto o PDM em vigor era o de 94 apesar de, entretanto, ter sido criado 

um novo, a 2 de Outubro não tendo sido possível pô-lo em prática devido ao avanço que o projecto levava 

nesta data e o tempo disponível. 
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Figura 23 – Planta de Ordenamento 
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Figura 24 – Planta de Condicionantes 
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2.2.3.1.2.   Considerações sobre a Igreja e Casa Senhorial.  

(Com base: Arqueologia número dez-1297132, Arqueologia numero quatro- 145/149, 

www.patrimoniocultural.pt, www.monumentos.pt, A rota do Românico do vale do Sousa, Lições de 

História da cultura Portuguesa, Arte Românica em Portugal, www.ipv.pt/millenium/15_arq1.htm, 

pt.slideshare.net/Fepedora/romnico-2616350, Para um entendimento do Gótico em 

Portugal, A catedral Gótica, Antigo e Moderno- Dicionario)  

 

Figura 25 – Localização da Quinta de Ermelo. 

Figura 26 – Desenho em perspectiva da Igreja e casa senhorial da quinta de Ermelo.
29

 

                                                 
29

 A área é servida por um caminho rural com ligação a N321. Este é predominantemente coberto por 

vegetação selvagem e rodeado por um vasto arvoredo. 

http://www.patrimoniocultural.pt/
http://www.monumentos.pt/
http://www.ipv.pt/millenium/15_arq1.htm
http://pt.slideshare.net/Fepedora/romnico-2616350


                                                                                         

83 

 

2.2.3.1.2.1.   Análise do carácter histórico da Igreja e da Casa Senhorial 

Na investigação histórica realizada ao imóvel pré-existente no local, executado 

no século XIII e concluído no século XIV é um exemplar da arquitectura religiosa, do 

período de transição entre o Românico e o Gótico. Para uma melhor interpretação 

histórica da Igreja era necessário enquadra-la com os recursos estilísticos Românico e o 

Gótico em Portugal, assim garantimos um entendimento das suas origens. O Românico 

tem o surgimento em Portugal no final do Séc. XI (coincide com o reinado de D. 

Afonso Henriques), tendo por origem a sucessão de acontecimentos trazendo à 

Europeização da cultura peninsular a reforma Monástica clunicense e a liturgia Romana 

bem como fixação de algumas ordens religiosas como as ordens de Cluny, Cister, 

Cónegos Regrantes de Santo Agostinho e das ordens militares, para a reconquista e 

organização de território. É período da reconquista, que a Arquitectura Românica tem o 

grande aparecimento na zona Noroeste e Centro do país, e é nesta época que surge o 

aparecimento de estruturas como a Sé de Lisboa, Sé Coimbra, Sé Porto, Sé Braga e o 

mosteiro de Santa Cruz de Coimbra entre outros exemplos. Este movimento artístico 

(principalmente religioso) tem como conceito o sistema feudal e é movido com o 

objectivo da unificação da fé que tem por base os princípios teológicos. Embora esta 

vertente se manifeste mais na construção religiosa por estas serem os maiores 

testemunhos da evolução dos métodos construtivos e dos materiais utilizados, existem 

também edificações de carácter civil, militar e profano
30

 de grande destaque na 

arquitectura Românica. Mas nem só na arquitectura se desenvolveu esta arte, na 

escultura (renascida pela primeira vez desde os romanos) e na pintura se desenvolveram 

técnicas carregadas de esquematização e simbolismo típico de um período em que o 

artista aprendera a representar o que sente e não o que vê. 

 O surgimento do Gótico é questionado por duas opiniões distintas, onde alguns 

autores defendem que este descende a partir do desenvolvimento Românico, outros 

contrariamente, defendem que o Românico e o Gótico são por natureza antagónicos. 

Francisco Pato, em Ligações de História da cultura Portuguesa, defende que para Gótico 

se ter desenvolvido a partir do Românico teria que os seus elementos formais partissem 

                                                 
30

 Significado de caracter não religioso 
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do mesmo ponto de origem e não se fundamentassem em princípios opostos. O Gótico 

em Portugal afirmara-se entre os reinados de D. Dinis e D. Fernando e atingiria o seu 

pico entre os reinados de D. João I e D. João II, esta tem o aparecimento em Portugal 

como resultado das influências das ordens de cisterciense, das ordens de S. Francisco e 

S. Domingos, nas obras diocesanas e nas construções mendicantes nas obras 

conventuais e paroquiais, localizadas ao longo das velhas linhas de fronteiras, do Douro 

do Mondego e do Tejo. A designação do Gótico é o manifesto do sobrenatural aos 

sentimentos. Este é visto como uma reapresentação de uma realidade sobrenatural que, 

na idade média, exercia influência sobre a vida Humana. A exemplo disso destacamos o 

valor interpretativo do Santuário, que possuía um carácter espiritual de passagem para a 

eternidade. Para que estas estruturas, sobretudo as de arquitectura religiosa, 

provocassem ao observador uma superioridade sobrenatural sobre si mesmo, a 

arquitectura era concebida e aprendida como uma representação de uma realidade 

suprema, onde as emoções religiosas obscureciam a reacção estética do observador. 

Dado o local onde se encontra a Igreja de Ermelo, esta situa-se integrada numa 

zona onde os edifícios possuem características peculiares da arquitectura Românica do 

Tâmega e Sousa
31

. Podemos ainda afirmar que a reformulação de antigas Igrejas Pré-

Românicas da zona é inspirada nos elementos decorativos da Sé de Coimbra, Sé de 

Braga e na de São Pedro de Rates. Consegue-se interpretar na Igreja certos elementos 

arquitectónicos ligados a essa linguagem da região. Factos como, a pouca utilização da 

figura Humana nos tímpanos dos portais, a construção de cabeceiras de forma 

rectangular como pode ser visível na Igreja de Ermelo embora só resista apenas 

arranques das mesmas, a incorporação da escultura nos seus capitéis como o da capela-

mor que demonstra uma imagem icnográfica de dois anjos segurando um escudo e a 

aplicação de três naves no corpo da Igreja, embora estas não sejam muito visíveis. 

Quanto a características Góticas a Igreja incorpora uma janela Gótica decorada com 

elementos vegetalistas e geométricos assim como o arco triunfal da capela-mor que é 

embelezado por elementos vegetalistas e formalizado por um arco quebrada como o 

portal Axial que contem a forma de forma ogival singelo. 

                                                 
31

 Aplicação de modelos construtivos e decorativos do Românico. 
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A Igreja enquadra-se num espaço rural, na vertente para o Rio Douro, a Igreja 

Velha de Ermelo terá sido o primitivo mosteiro dos Cónegos Regrantes que possuía 

uma ligação ao Mosteiro de Ancede onde, segundo demonstra o documento do 

Tombo
32

, que em 1107 existia a construção de uma Igreja velha que antecedia o 

mosteiro de Ancede, com a funcionalidade de Igreja e de mosteiro até que os padres 

crúzios (Cónegos Regrantes de Santa Cruz), inicialmente proprietários e residentes nela, 

se transfeririam para o mosteiro de Ancede. Após o abandono do edifício, é em 1539 

que se submete o aforamento a particulares embora que em 1559 a propriedade do 

Mosteiro de Sto. André de Ancede transpassa a ordem do convento de S. Domingos 

Lisboa 
33

 e é nesse mesmo ano que se estrutura a actual Igreja do Mosteiro de Ancede 

34
. Em 1932 a quinta de Ermelo (Igreja e casa senhorial) é transpassada pelos 

descendentes do seu primeiro emprazamento 
35

do séc. XVI para o Dr. Joaquim Ferreira 

Cabral Teixeira Homem de Barbosa, proprietários da casa de Sequeiros e actuais 

proprietários da Quinta de Ermelo. Por se tratar de um imóvel com um valor 

excepcional, a Igreja em 20 de Outubro de 1955 esta passa a estar classificada como 

imóvel de interesse público
36

. Actualmente o imóvel encontra-se abandonado, onde 

apenas subsistem as ruínas da Igreja invadidas pela vegetação e vítima de furtos, a 

estrutura terá desempenhado a função de dependência agrícola, servindo de celeiro onde 

foi incorporado no seu interior um lagar. 

 

                                                 
32

 Arquivo Distrital do Porto, Tombo de Ancede, Livro 23 (93), fl.37v. 
33

 O mosteiro de S.to André de Ancede seria unido ao convento de S. Domingos de Lisboa. No Arquivo 

Distrital do Porto, Tombo de Ancede, Livro 23 (93), fl.37v. 
34

 “Mesmo que se admita que o mosteiro dos Regrantes teve origem em Ermelo, somos obrigados a 

reconhecer que da primitiva Igreja monástica não ficaram vestígios. O templo que hoje se pode observar, 

em degradado estado de degradação, é bastante posterior, podendo ser atribuído ao período Gótico, 

embora apresente aqui uma simbiose com um românico remanescente, que o conservadorismo estético de 

Entre Douro e Minho, tão preso a essas formas deixou ainda transparecer”. Arqueologia número dez-

1297132. 
35

 Ato de transferir do âmbito útil e perpétuo de uma propriedade (imóvel), por meio do pagamento de um 

foro anual. 
36

 Decreto nº 40 361, DG, 1º série, nº 228 de 20 de Outubro de 1955. 
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37
 

Figura 27 – Barra cronológica inerente ao objecto em estudo. 

                                                 
Esta barra Cronológica caracteriza os contextos históricos da pré-existência da Quita de Ermelo como as 

suas fases construtivas. 
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2.2.3.1.2.2.   Análise do carácter físico da Igreja 

 

Figura 28 – Igreja e casa senhorial da Quinta de Ermelo. 

No local observou-se um templo encoberto em quase toda a sua totalidade, a sua 

estrutura composta por um corpo longitudinal de três naves sem distinção entre a nave 

central e as naves laterais explicado pela inexistência de transepto. Estas estão apenas 

diferenciadas por três arcos formeiros quebrados de secção quadrangular e de esquinas 

chanfradas, o seu adro encontra-se reduzido a capoeira e na colateral verifica-se a 

incorporação de um lagar. Na cabeceira da sua estrutura principal verificou-se indícios 

de três absides de proporções inferiores, onde apenas subsiste a capela-mor de coberta 

por uma abóbada pétrea e das laterais os seus arranques como os seus arcos que hoje 

encontram-se entaipadas e em que um deles exalta um especial interesse pela forma 

quebrada composta por sete aduelas, todas elas decoradas com siglas, figura 31, na 

página 89.          

Na fachada granítica da Igreja denota-se uma diversidade de cachorrada 
38

 que 

ajudam a interpretar as introduções estilísticas ao longo do tempo. No comprimento da 

sua nave apresenta-se cachorros lisos tardios de forma rectangular, com à excepção de 

dois modilhões figurativos muito degradados e sem a afirmação segura do seu 

significado icnográfico, mas de acordo com o texto de Raúl Solla Prata um deles teria a 

forma de lagarto. Dando seguimento ao tema da cachorrada também na capela-mor 

                                                 
38

 Técnica que se executa no corte das arestas de um corpo sólido. 
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estes presentam-se essencialmente por modilhões de proa já estilisticamente Góticos. 

Ainda na sua fachada rompe a Norte um portal axial, de forma ogival singelo e de 

decoração fitomórfica consistentes em vestígios vegetais quadrifólios na superfície 

maior das aduelas e pontas de diamante no correr do chanfro
39

 externo. Nas laterais da 

nave verificamos duas entradas, uma totalmente entaipada e a segunda configurado a 

uma janela direccionada para o lagar exterior. A Sul da fachada incorpora-se o arco 

triunfal da capela-mor, este com uma decoração singela mais rica composta por motivos 

decorativos como as suas impostas decoradas por motivos vegetalistas goticizante, as 

suas aduelas decoradas com rosetas reviradas para o interior da capela e meias esferas 

na face oposta. Os dois arcos podem ser visíveis na figura 29 na página seguinte. 

Segundo Raúl Solla e investigação realizada no local aferiu-se que a capela-mor 

de Ermelo, possuidora de um magnífico espaço composto por uma abóbada pétrea 

reaproveitada como aduela
40

de fecho, nas suas paredes latearias verifica-se dois 

colunelos adoçados que concluem um arco da abóbada. Nos capitéis vislumbra-se com 

alguma dificuldade icnográfica do lado da epístola dois anjos segurando um escudo com 

as Armas Nacionais e do lado Evangelho duas figuras Humanas unicéfalas. No terminar 

da capela situava-se um retábulo dos fins do século XVIII, que nos dias de hoje apenas 

se sustém restos do mesmo e um relicário gótico, talhado na pedra, decorado com um 

arco requebrado com bolas e pequenas rosetas, no seu solo incorpora-se uma sepultura 

do século XVII
41

. O interior da capela noutra hora havia estar toda revestida a cal e 

decorada com frescos, estes encontram-se nos dias de hoje muito danificados e inerente 

de risco, onde apenas sobrevivem alguns fragmentos. A possível visualizar uma cena 

iconográfica da matança dos inocentes
42

. A magnífica janela mainelada
43

 Gótica 

implantada a sul da capela-mor interrompida por três faixas de luzes é decorada por 

motivos vegetalistas e geométricos. Embora esta estivesse preparada para receber vitrais 

nas suas aberturas, nunca aconteceu. Esta terá sofrido várias adaptações, como a 

incorporação de uma grade de ferro forjado ainda hoje possível de ver na figura 30.  

                                                 
39

 Elemento que suporta os beirais do telhado ou outro elemento saliente. 
40

 bloco em cunha que compõe a zona curva de um arco. 
41

 Inscrição da“S(epultura) D (e)/ GASPAR/R DAFO/ NSECA/ E SEUS/ (HE)RDEIR(OS)/1628” 
42

 descrição da imagem da Matança dos inocentes da capela-mor de Ermelo. “Uma figura masculina, do 

adulto, trajando vestes características da linha em “X”, típica de século XV, com casaca vermelha larga, 

cinto, e calça, preta justa, segura na mão direita uma espada de lâmina longa desembainha. A sua mão 

esquerda eleva no ar, segurando pelos cabelos, uma criança desnudada, pronta a ser degolada.” 

 
43

 Diz respeito a divisão vertical de uma fresta por pilaretes sustentando a respectiva bandeira laçarias. 
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Figura 29 – Igreja e casa senhorial da Quinta de Ermelo. 

 

       Figura 30 – Janela Gótica da Igreja de Ermelo                        Figura 31 – Arco Triunfal da Capela epístola44 

 

                                                 
As peças desenhadas aqui retratadas são factos da esbelteza arquitectónica representada pela Igreja de 

Ermelo 

1- A primeira a contar da esquerda, apresenta um 

cavaleiro enquadrado por um arco quebrado e 

segurando um escudo com cinco besantes em 

sautor. 

2- Apresenta algumas siglas 

3- Apresenta a face de um padre 

4- Apresenta uma dupla cruz recruzada 

5- Apresenta a face de um padre 

6- Apresenta motivos vegetais 
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2.2.3.1.2.3.   Análise do carácter físico da casa senhorial 

A casa senhorial é uma construção do séc. XV muito posterior a Igreja. A 

habitação foi sendo alterada volumetricamente consoante as necessidades Humanas ao 

longo do seu tempo habitável. A habitação apresenta-se com diversos espaços de varia 

funções, onde alguns são possíveis distinguir a sua funcionalidade a que foi proposto, 

exemplo disso é a zona da cozinha, o lagar e a zona de animais. A estrutura da habitação 

demonstra-nos factos que a configuração volumétrica inicial da mesma era inferior a 

existente actual.   

 Verificamos as várias épocas e as suas fases de construção através dos diversos 

factores como os aparelhamentos de pedras existentes nos planos das fachadas, em que 

algumas apresentam um tratamento de superfície lisa e outras com uma textura 

irregular, os distintos trabalhos encontrados nos frisos das cornijas e na diferenciação 

dos vãos e nos seus tratamentos interiores. Da ruína destaca-se elementos de relevância 

como o acesso exterior a habitação com um trabalhado exuberante e a lareira situada no 

corpo principal da estrutura que representa um ícone da casa tradicional. Da sua 

cobertura inexistente, há factores que nos indicam que esta seria uma cobertura 

inclinada tradicional de telha, frequentemente encontradas em solares.  

2.2.3.1.3   Diagnóstico para as soluções propostas 

 Para a execução deste projecto foi fundamental abordar uma análise que possui 

como finalidade primordial a avaliação do ambiente externo e interno da proposta. 

Retiramos destas análises os indicadores essenciais que nos levaram a estratégias 

fundamentadas com o objectivo de atingirmos o máximo desempenho do projecto. Na 

análise ao ambiente externo tivemos em conta as oportunidades e ameaças que 

observamos no local, sabendo que apesar de os factores não estarem sobre a nossa 

alçada, poderíamos retirar muitos aspectos positivos para alcançar os nossos objectivos. 

Oportunidades como a classificação da pré-existência definida como Imóvel de 

Interesse Público, a localização da estrutura que apesar de se situar numa zona isolada 

encontra-se incorporada numa zona turística e de certa forma permite-nos a criação de 

novas estruturas, proporciona-nos a introdução de determinadas estruturas do projecto 

com o objectivo de optimizar a relação da envolvente com a Escola. Com a introdução 

do programa na zona garantimos assim um dinamismo na mesma, bem como a 

utilização dos recursos locais. De acordo com a análise na área educativa da zona 

deparamo-nos com um decréscimo da população jovem, tal como uma grande taxa de 
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desistência no ensino Secundário. Estas ameaças estão intrinsecamente, já que o facto 

de a taxa de desistência escolar ser muito alta deve-se a insuficiência do diploma 

universitário na obtenção de trabalho no mercado laboral e das dificuldades familiares 

em manter os seus agregados na continuação dos estudos. Dados estes factores e a 

inexistência de uma escola profissional na Zona de Baião, é de maior importância a 

integração de uma Escola Profissional, proporcionando desta forma o combate as 

ameaças anteriores, a fim de garantir o interesse contínuo na formação escolar e 

simultaneamente na preparação para o mundo laboral além da permanência da 

população jovem na zona. 

 Numa primeira análise interna verificamos uma estrutura num estado avançado 

de degradação com uma acessibilidade bastante limitada e uma estrutura com um 

volume insuficiente para a inserção do programa escolar. Estas fraquezas irão ser 

tomadas como forças da nova proposta. A ligação com a comunidade exterior é uma das 

principais forças do projecto, garantindo assim uma correspondência às necessidades da 

envolvente, com a aplicação de sectores importantes da zona nas áreas de ensino 

incorporadas no equipamento, havendo ainda a possibilidade de acrescentar ou de se 

restruturar as suas áreas de ensino. O equipamento escolar irá gerar um aumento 

substancial de emprego da zona de Ancede bem como aumento da cultura e ensino, 

gerando assim uma maior qualidade de vida à zona e evitando que as pessoas se 

refugiem em grandes metrópoles em busca de melhores qualidades de vida. A 

acessibilidade da estrutura terá tido em conta as condições necessárias para a utilização 

dos meios de transporte dos estudantes. Tomando em conta estas análises, a estrutura 

existente surge como um excelente exemplo para aplicar um programa que fizesse 

coexistir e relacionar duas arquitecturas distintas no mesmo espaço.  

Figura 32 – Tabela dos índices urbanísticos sem proposta. 

Dados quantificáveis 

Área do terreno (A.T.) 13181m2 

Área de implantação (A.I.) 1037m2 

Área de construção (A.C.) 1570m2 

Índices urbanísticos sem proposta 

Índices de ocupação do solo [A.I./A.T.] * 100 = 7,87% 

Índices de construção (A.C./A.T.) * 100 = 11,91% 

Índice volumétrico [A.I. *cercea] / A.T. = 0,31 m3/m2 
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2.2.3.1.4.   Levantamento do edificado existente (Desenhos técnicos)  

Levantamento da planta da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo na escala alargada 

 

 

Figura 33- Levantamento da área de intervenção alargada  
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                                       Levantamento dos perfis da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo na escala alargada 

 

Figura 34- Perfis da área de intervenção alargada45 

                                                 
45

 Os perfis estão direccionados á envolvente, dando a entender a volumetria das partes edificadas 
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Levantamento da planta da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

Figura 35- Levantamento planta do piso 0 
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                                                                       Levantamento da planta da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

Figura 36- Levantamento planta piso 1 
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Levantamento da planta da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

Figura 37- Levantamento planta piso 2 
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                                                                       Levantamento da planta da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

Figura 38- Levantamento planta de cobertura 
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Levantamento dos Cortes e Alçados da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

 

Figura 39- Levantamento cortes e alçados 
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                                                   Levantamento dos Cortes e Alçados da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

 

 

Figura40- Levantamento cortes e alçados 
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Levantamento dos Cortes e Alçados da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

Figura 41- Levantamento cortes e alçados 
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                                                   Levantamento dos Cortes e Alçados da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

Figura 42- Levantamento cortes e alçados 
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 Levantamento da classificação de Patologias da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo  

 

Figura 43- Levantamento da classificação de patologias 
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                                      Levantamento da classificação de Patologias da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo  

 

Figura 44- Levantamento da classificação de patologias 
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Levantamento construtivo da Igreja e Casa Senhorial de Ermelo 

 

 

Figura 45- Levantamento construtivo 
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2.2.2.1.5.   Peças desenhadas do edificado existente 

  

Figura 46 – Fachada sul da habitação 

 

 

 

 

Figura 47 – Fachada Sul da habitação 
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Figura 48 – Fachada Norte da habitação 

 

 

 

 

 
Figura 49 – Fachada Oeste da habitação 
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2.2.2.1.6.  Levantamento do Percurso Fotográfico do Edificado Existente 

[Caracterização do edificado e registo documental actual] 

 

  

Figura 50 – Planta identificadora do levantamento fotográfico que se reflecte nas páginas seguintes com recurso ao 

seu visionamento 
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Figura 51 e 52 – Pontos de vista: 1- Fachada Norte da habitação; 2- Chaminé exterior da habitação  

    

Figura 53 e 54 – Pontos de vista: 3- Fachada Oeste da habitação; 4- Chaminé interior da habitação  

       

Figura 55 e 56 – Pontos de vista: 5- Fachada Sul da habitação; 6- Lareira interior da habitação  
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Figura 57 e 58 – Pontos de vista: 7- Fachada Norte da Igreja; 8- Fachada Este da Igreja 

            

Figura 59; 60; 61 – Pontos de vista: 9-Interior da Igreja; 10- Janela Sul da Igreja; 11- Arco da Capela-mor 

                 

Figura 62; 63; 64 – Pontos de vista: 12-Arco triunfal; 13- Portal axial; 14- Capitel dos Anjos da Capela-mor 
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2.2.3.2.   Proposta dentro da área alargada  

2.2.3.2.1.   Critérios de escolha e de intervenção 

A escolha do edifício é criteriosamente seleccionada por vários factores. O edifício 

destaca-se pelos seus critérios histórico e sociocultural, estes realçam a história de vida do 

edifício no espaço e no tempo bem como as actividades e culturas do seu passado nele 

integrado. Desta forma obtemos os constituintes necessários para a recuperação e 

conservação do mesmo. Na investigação do historial do edifício relacionamos o caracter 

estético da estrutura (Gótico remanescente) com o objectivo de entendermos o valor de 

determinados elementos arquitectónicos da estrutura, isto garante-nos a conservação dos 

mesmos, de modo a serem uma mais-valia para a intervenção do projecto já que 

actualmente o tema de recuperação do património exerce cada vez mais uma força na nossa 

sociedade, garantindo-nos assim um contacto e continuidade na vivência com o nosso 

passado. O local reúne as condicionantes para a integração de um projecto de dinamização 

da zona, como tal consideramos o elemento escolar como constituinte catalisador deste 

projecto, este é constituído por a recuperação da estrutura existente e a intervenção de dois 

novos blocos. Desta forma garantimos um combate ao abandono escolar, o êxodo 

populacional, desemprego e necessidades da zona, aliando à procura crescente do turismo.  

Na recuperação ao edifício existente era indispensável aplicarmos as Normas 

Internacionais de Conservação do Património. Para tal aplicação foi necessário reunir toda a 

documentação histórica da pré-existência, com propósito de efectuar metodologias 

construtivas executadas na época, mas aplicadas com técnicas construtivas actuais. Deste 

modo garantimos a continuidade e respeito pela composição arquitectónica existente na 

estrutura. Devido a incapacidade de sucção da pré-existência quanto ao programa escolar, 

surgiu a necessidade de criação de dois novos pólos. Destes, o objectivo primordial passa 

pela unicidade de coexistência com o existente. Numa análise directa, concluímos que a 

estrutura na sua quase totalidade será recuperada, destacamos desta forma que era crucial 

demonstrar um especial cuidado em elementos decorativos como os arcos e os seus 

elementos decorativos bem como a desigual janela da capela-mor. Numa análise indirecta 

constamos que o edificado teria as funcionalidades religiosas, agrícolas e habitacionais. 

Apesar destas provocarem modificações a nível estrutural e funcional da estrutura, 

garantiram sempre o verdadeiro propósito da arquitectura, a vivência Humana. 
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2.2.3.2.2..   Intervenção na área alargada 

“(…) o conceito de sistema é uma resposta à consciência da total inter-relação 

em que se baseia a ecologia, para a qual o que importa são as relações entre as espécies, 

mais do que elas próprias.” é através desta ideologia de Josep  Maria Montaner, no livro 

“Sistemas arquitectónicos contemporâneos”, que este projecto se baseia. Com o 

objectivo de ser configurado como um sistema que é composto por elementos 

heterogéneos relacionados entre si, como “uma organização interna que tenta 

estrategicamente adaptar-se à complexidade do contexto, constituindo um todo”, sendo 

assim nunca os consideramos como partes isoladas de um sistema, mas sim enaltecemos 

a relação de função que cada parte tem com outra e assumimos que o todo se faz das 

partes. A organização conceptual dos núcleos submete uma unidade truncada em várias 

partes. O programa deste sistema educativo profissional é composto por quatro 

edifícios: a Igreja que está num estado actualmente degradado, a casa senhorial com um 

aspecto estético razoável e a intervenção de dois edifícios no local de funcionalidade 

educativa. As prioridades eram salvaguardar e recuperar o valor patrimonial dos dois 

edifícios existentes no local (Igreja e a habitação) revitalizando-os através dos seus 

respectivos programas. Estes serão o elo de comunicação da arquitectura com o meio 

em que se inserem. Quanto à construção dos dois novos blocos criou-se a necessidade 

da construção dos mesmos, na medida que a área existente disponível era menor que 

área prevista para os programas. 

 Na execução do projecto existiu sempre um cuidado de aparelhar o conceito de 

sistema, bem como na procura do vínculo entre os edifícios quer a nível formal como 

programático. Na investigação realizada há área de intervenção aferiu-se uma 

propriedade rural em estado ruinoso, rodeada por uma paisagem montanhosa e uma 

vista deslumbrante para o rio Douro, esta apenas acessível por um percurso de terra 

batida invadido por vegetação devido à falta de utilidade do mesmo. Com isto 

proporcionou-se a necessidade do melhoramento do mesmo com o alargamento bem 

como criar as condições necessárias para a circulação de veículos de transporte de 

passageiros. Este percurso melhorado prolonga-se ainda a estrutura de inventos com o 

propósito de viabilizar uma melhor articulação entre ambas.  
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Figura 65 – Desenho da planta de compreensão do sistema educativo46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Tabela dos índices urbanísticos com proposta. 

                                                 
46

 Este desenho representa o sistema educativo criado com a habitação existente. Este explica o programa 

de cada área e a designação a que cada percurso serve. Sendo a percurso vermelho destinado a trafego 

viário e o percurso azul a um percurso pedonal de aceso as áreas.  

Dados quantificáveis 

Área do terreno (A.T.) 13181m2 

Área de implantação (A.I.) 2295m2 

Área de construção (A.C.) 5830m2 

Índices urbanísticos com proposta 

Índices de ocupação do solo [A.I./A.T.] * 100 = 17,4% 

Índices de construção (A.C./A.T.) * 100 = 44,2% 

Índice volumétrico [A.I.*cercea] / A.T. = 1.92 m3/m2 
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                                       Planta da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo na escala alargada 

 

 

Figura 67 - planta de intervenção alargada/restrita da proposta 
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Perfis da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo na escala alargada 

 

Figura 68 - perfis da intervenção alargada/restrita da proposta47 

                                                 
47

 Os perfis estão direccionados a envolvente, dando a entender a volumetria das partes edificadas 



                                                                                         

115 

 

O cerne deste projecto era a criação de uma escola profissional com um “ADN” 

próprio, que possui uma abertura à comunidade exterior e exercesse uma força de 

impulsionamento da mesma. Deste modo sentiu-se a necessidade obrigatória de que este 

sistema se caracterizasse como um elemento simbólico, de personalidade própria que 

implementasse o conceito de união entre a base de aprendizagem exigida pelo um 

equipamento escolar e a oferta do desenvolvimento da urbanização.  

A EPIE (Escola Profissional Integrada em Ermelo) é um pátio rodeado de 

edifícios e jardins. É composta por uma pré-existência e pela criação de dois novos 

corpos. Estes elementos constituintes do projecto são cerzidas por um percurso, que 

possui o objectivo de relacionar as três plataformas, através dos pontos de conexão que 

este possui com os blocos ao longo da sua extensão. Este é materializado de 

“Terraway”
48

, foi optado este sistema construtivo devido a sua alta resistência, a sua 

permeabilidade e a sua textura que em conjunto com as zonas verdes propostas no local 

proporcionam um ambiente natural. O pátio exterior de caracter social proporciona, 

inconscientemente, a correcta iluminação para os edifícios e uma permeabilidade visual 

entre os copos, acentuando a sua articulação transversal. Este é parcialmente coberto por 

uma estrutura de zinco, permitindo uma circulação abrigada dos utilizadores aos seus 

pontos de referência     

 

Figura 69 – Desenho em perspectiva da EPIE. 

                                                 
48

 O Terraway é um sistema de construção de pavimentos permeáveis a agua e ao ar e de alta resistência. 

Pavimento permeável Terraway, contribui significativamente para a drenagem urbana sustentável, 

conseguindo absorver e permeabilizar o local de aplicação. 
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Figura 70 – Desenho em perspectiva da EPIE. 

A preservação da ruína na reabilitação da pré-existência foi umas das 

preocupações na realização do projecto. Com o aproveitamento da pré-existência 

pretende-se provocar um ímpeto visual ao projecto, na relação do caracter imponente da 

pré-existência com a construção das duas novas estruturas, proporcionando assim criar 

uma maior diversidade na implantação. À pré-existência da habitação é lhe incorporada 

a funcionalidade de bloco administrativo do sistema educativo aqui projectado. O 

critério de escolha que levou a incorporar a funcionalidade administrativa no restauro da 

estrutura foi, o caracter imponente e cortês característico da mesma. Na intervenção de 

restauração executada na ruína, foi sempre primordial a preservação do corpo estrutural 

da habitação com a intenção da preservação da memória da mesma como marca da sua 

história, de como se tratasse de um segmento do qual é reconstituído um passado 

misterioso e fragmentado, passado este que desperta curiosidade ao ser Humano e se 

torna numa fonte inspiradora para inúmeras artes e ciências. Para a melhor compreensão 

do observador à estrutura habitacional, sentiu-se a necessidade de se retirar certos 

aditamentos incorporados na mesma ao longo dos tempos, que dificultassem e ocultasse 

a importância e esbelteza da obra. No seu interior recriamos novos espaços de 

funcionalidade administrativa da escola e áreas de apoio ao corpo docente e auxiliares 

da acção educativa. No restauro desta era obrigatório permitir sempre uma linguagem 

arquitectónica que combinasse a estrutura existente com as intervenções numa atitude 

de restauro científico como a de Camilo Boito, em que se recusa a ideia de morte 

inevitável do edifício, admitindo a aplicação de novos elementos recorrentes desde que 
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fosse perceptível a distinção do antigo para o moderno e técnicas sustentáveis, como a 

introdução de painéis solares com o propósito de poupança energia e sistemas de 

retenção de águas direccionadas para zonas verdes. 

 Para a estrutura habitacional o novo programa de usos desenvolve-se em três 

níveis, sendo que apenas no piso térreo existiu a necessidade de executar algumas 

modificações a nível exterior, como criar acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida, a abertura de vãos em zonas públicas com necessidade de iluminação, o 

tratamento da pavimentação e a criação de arranjos verdes em volta da estrutura. O piso 

zero destina-se a uma área semiprivada, contendo espaços de secretariado, zona de 

espera, arquivo e a uma sala multivalências dedicada aos auxiliares da acção educativa. 

O piso um representa uma área privada, composta por um espaço destinado ao 

relaxamento dos professores, com acessibilidade através da entrada secundária da 

habitação, uma sala de trabalho comum para o corpo docente e sanitários. Por último o 

terceiro piso, integra a área administrativa da escola e um espaço destinado a reuniões. 

A acessibilidade destes pisos é realizada através de um acesso vertical, este garante a 

relação do programa instalado na habitação e ainda uma ligação directa para com 

escola.    

 

 

 

  

Figura 71 – Desenho do conjunto da pré-existência com proposta. 
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Perspectiva do programa funcional do bloco administrativo   

 

Figura 72 – Desenho do programa da habitação 
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A parte da Igreja encontrava-se num estado de degradação avançado após o seu 

abandono. Encontrava-se já sem cobertura, com um pavimento em terra invadido por 

vegetação, com a sua capela-mor profanada e com algumas alterações e aditamentos 

aplicados consoante as necessidades humanas de cada época. Com isto a premissa deste 

projecto passa pela intenção de restabelecer uma leitura única da obra ao visitante, 

fazendo conviver distintos tempos, usos e materiais. O processo de restauro aplicado na 

estrutura pré-existente é limitado por alguns objectivos que foram propostos como o 

reforço e preservação da estrutura existente, com o propósito de manter visíveis as 

feridas impostas ao longo do seu tempo como marcas do seu passado, recriar a 

cobertura aplicando a técnica anteriormente instaurada mas com matérias actuais e 

recriar as capelas laterais através dos arranques visíveis na estrutura, estas serão 

materializadas por betão com o propósito de ser visualmente distinguível a 

diferenciação dos tempos mas sempre com o objectivo de restruturar o volume inicial da 

estrutura. 

  Com a introdução do novo programa a Igreja encarna uma funcionalidade 

cultural passando a integrar o uso de zona expositiva. Para reforço deste espaço 

expositivo criou-se um objecto que transmitisse uma mensagem invulgar, que 

comunicasse, cativasse e suscitasse curiosidade com todo o tipo de público e ao mesmo 

tempo cumprisse a sua função cultural na exposição das peças. O volume apresenta-se 

com uma escala pequena e com uma forma iconográfica de uma casa, construído por 

lâminas de madeira intercaladas por retalhos de madeira que proporcionam um padrão 

de xadrez dando ao visitante a sensação de desmaterialização do volume, assegurando a 

relação entre o espaço interior da estrutura e o exterior. A nível histórico aferimos que a 

Igreja havia sido construída sobre uma Ermida, para tal facto sentiu-se a obrigatoriedade 

de possibilitar as gerações futuras a continuação da procura de vestígios e em 

simultâneo retirar o proveito da mesma, proporcionando um ambiente misterioso ao 

espaço. Com esta condição proporcionar-se-ia uma dificuldade na acessibilidade aos 

espaços que seria resolvida por um percurso elevado a trinta centímetros do chão ou 

mais, dependendo da evolução da escavação. Este é materializado com a aplicação de 

Aço Corten com o propósito da ligação entre o exterior/interior da Igreja, de modo a 

provocar ao visitante uma interacção visual e sentimental com os espaços.   
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Figura 73 – Desenho da proposta do interior da Igreja  

Dado o vasto programa da EPIE surgiu a necessidade da criação de dois novos 

blocos, estes contemplados com um programa educativo e uma zona alimentar. O 

programa previsto exigia a intencionalidade de diálogo entre os diferentes espaços de 

ensino e os espaços exteriores envolventes. Os blocos implantados na cota inferior à do 

bloco administrativo (estrutura pré-existente) comportam-se em forma de “L” em torno 

do pátio central e definem o limite topográfico da escola. Ambos os blocos são 

controlados geometricamente pelos alinhamentos da obra pré-existente, com o objectivo 

de proporcionar ao utilizador um equilíbrio e união entre o existente e as novas 

estruturas. Estas organizam-se de forma desfragmentada, deste modo não se correria o 

risco de as novas estruturas absorverem visualmente a força da pré-existência e em 

simultâneo conseguir-se implementar um programa aberto à comunidade exterior numa 

determinada área, com o objectivo de articular o programa de ensino com um caracter 

mais social. 
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  O pólo três é destinado a dois programas: um espaço alimentar e a uma área 

lúdica (biblioteca). Esta estrutura é rasgada pelo percurso pedonal, que subdivide estes 

dois programas. Ambos possuem acessibilidade ao público exterior de modo a coexistir 

um maior proveito de toda a comunidade e proporcionar programas sociais, obtendo 

através dos mesmos uma troca de entre ajuda e de experiencias. O pólo dois tem o 

objectivo educacional, incutindo o ensino formal e informal com o propósito dos alunos 

retirarem o melhor proveito enquanto estudantes e prepararem-se o melhor possível para 

o mundo laboral. Para o melhor funcionamento desta estrutura a nível da aprendizagem 

informal criaram-se espaços como a zona de eventos e a zona agrícola com o propósito 

de se aplicar toda a aprendizagem formal, desenvolver técnicas e aumentar a sua 

experiencia laboral com o resultado de poder recolher os frutos dessas aplicações, como 

o caso da zona agrícola que fornece a produção à área gastronómica, garantindo assim 

uma sustentabilidade da mesma e uma poupança de alguns gastos. Tambem foram 

criadas zonas de estacionamento automóvel com uma capacidade de 32 lugares com o 

proposito de servir todos os corpos edificados.   

 

Figura 74 – Organigrama da proposta da intervenção alargada 
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Planta da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 75 – Planta da proposta do piso -1 
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                                                                     Planta da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 76 -planta da proposta piso 0 
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Planta da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura77-planta da proposta piso 1 
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                                                                     Planta da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 78-planta da proposta piso 2 
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Planta da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 79 -planta de cobertura da proposta 
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                                                                  Alçados da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

 

Figura 80 -alçados da proposta 
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Alçados da Proposta da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 81-alçados da proposta 
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2.2.4.  Proposta restrita na Quinta de Ermelo 

2.2.4.1.   Intervenção restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo 

 

Figura 82- Levantamento da proposta restrita 

A Nova estrutura da Escola profissional integrada em Ermelo (E.P.I.E.) insere-se 

no domínio do ensino profissional, esta situa-se implantada na Quinta de Ermelo a 

Sudoeste da pré-existência. O local onde se situa a estrutura nova é caracterizado pelo 

completo abandono da existência Humana, um vazio invadido pela vegetação com um 

percurso térreo anexado. 

  Com um programa elaborado para 150 alunos, o projecto surge na sequência da 

incapacidade de inserção do programa escolar na pré-existência. Desta forma pretendeu-

se que a proposta obtivesse uma dupla interpretação: a relação da sua envolvente com a 

arquitectura do edifício e a percepção do ensino. Neste contexto o conceito de ensino 

tem que ser analisado de duas maneiras: pelo ensino formal e pelo ensino informal. 

Desta análise edificamos o esqueleto programático de onde coexiste uma união entre a 

rigidez formal das estruturas como as salas de aulas e a informalidade das zonas 

públicas. Deste modo permitimos que o equipamento escolar proporcione uma fluidez 

no desenvolvimento da criatividade, qualidade das suas actividades e na vontade de 

aprender dos estudantes nos espaços de ensino, promovendo a correcta instrução dos 

futuros trabalhadores para o mundo laboral. A relação da Natureza com arquitectura 

passa por uma interpretação paisagística. Entende-se por isto uma vontade de construir 
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paisagem, em que o equipamento se intromete no contexto criando uma paisagem 

transformada. Por se tratar de um projecto com enorme relevância à sua envolvente, este 

transforma de uma forma afirmativa a paisagem. 

 O projecto enfatiza um vernacular interpretado
49

, com o propósito de remontar a 

arquétipos
50

 e formas domésticas de um modo crítico e artístico diferenciando-se na sua 

materialidade e forma. Desta ligação com o vernacular interpretado, surge com o 

propósito da relação com a estrutura pré-existente. Esta relação é visível na volumetria 

do edifício, formalizada por uma imagem iconográfica de uma casa de cobertura 

inclinada que remonta-nos a um código popular em parte esquecido. À concretização da 

sua forma associa-se a designação de simplicidade, onde preferimos sobrepor a clareza 

do edifício, garantindo assim a contemplação da simplicidade arquitectónica do edifício 

como também a execução do mesmo. Por se tratar de uma estrutura afirmativa, 

preocupou-nos que esta se transformasse num monumento a pré-existência. Desta forma 

domamos a escala do edifício a partir da altimetria e medidas da pré-existência para que 

esta não ocultasse a relevância que a estrutura antiga tinha. 

 

 

 

Figura 83- Intenções da proposta restrita 

                                                 
49

 Vernacular interpretado: São interpretações de modelos correntes que recuperam arquétipos e símbolos 

de um modo crítico e artístico através das suas formas e materialidades. 
50

 Imagem que se utiliza para exemplo de algo. 
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Em questão programática explica Inês Lobo, falando sobre Carrilho da Graça, 

“Ele dizia que o programa em arquitectura era como o tema para os pintores do 

Renascimento. É uma espécie de primeiro motor da investigação e não um entrave ou 

uma limitação.”. O programa requeria que fosse organizado e funcional, garantindo o 

diálogo entre o ensino formal e o informal. O programa executa-se em três pisos, sendo 

o piso térreo uma área mais pública, onde se situam nomeadamente áreas comunitárias, 

deixando para os restantes pisos as áreas lectivas. A organização dos pisos é 

caracterizada pela aplicação do conceito de “learning street”. O conceito é constituído 

por um percurso que articula metricamente nas suas transversais os variados espaços de 

ensino e são pontuados por espaços de permanência, desta forma conseguimos uma 

maior proximidade e estímulo no interesse de toda a comunidade escolar. Através deste 

modelo conseguimos também pontos entre diversas áreas como a Gestão Agrónoma, 

Turismo Ambiental e Rural, Hotelaria e Restauração ou Técnico de Gestão. 

A nível tectónico procurou-se soluções que concebessem ao edifício uma clareza 

na sua interpretação e uma ligação com o sítio que o envolve. As fachadas do edifício 

são constituídas a betão armado, levando assim a uma redução de custos de 

manutenção. Na intervenção teve-se o especial cuidado na climatização do equipamento 

por se tratar de espaços onde o conforto é prioritário, bem como a ventilação correcta 

das áreas e a iluminação das mesmas. Para o efeito foram estruturadas técnicas 

alternativas á exposição solar de modo a obter luminosidade por mais tempo e que não 

fossem insustentáveis no prisma orçamental e dando assim uma vertente moderna ao 

equipamento criado. Como é possível verificar na figura 93 da página 142, o método 

construtivo é composto por planos verticais de vidro e por uma segunda pele sobreposta 

de lâminas em alumínio meio rígido com acabamento em madeira, esta são controladas 

pelas medidas corporais do ser Humano, assim procuramos estabelecer uma ligação 

entre o utilizador e o meio. Por se tratar de um edifício de uso intensivo e tendo em 

conta a faixa etária utilizadora do edifício foram aplicados materiais resistentes de 

pouca exigência de manutenção. As salas de aulas são estruturadas por paredes de gesso 

cartonado devidamente isoladas, desta forma garantimos um fácil desmantelamento no 

caso da modificação da disponibilidade do programa. As estruturas de betão envolvente 

nas zonas sanitárias alinham verticalmente as mesmas para garantir uma fácil ligação 

das condutas e de um modo oculto a sustentação do edifício. 
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2.2.4.2.  Desenhos técnicos da intervenção restrita da escola profissional  

 

Figura 84- Planta do piso -1 da proposta restrita 
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                                   Planta do piso 1 da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 85- Planta do piso 0 da proposta restrita 
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Planta do piso 0 da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 86 - Planta do piso 1 da proposta restrita 
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                                  Planta do piso -1 da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 87- Planta de cobertura da proposta restrita 
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Corte da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 88- Corte CD da proposta restrita 
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                                                    Corte da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

Figura 89 - Corte EF da proposta restrita 
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Cortes da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

 

 

 

Figura 90 - Corte AB / GH da proposta restrita 
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                Área de pormenor no piso 1 da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

 

 

Figura 91 - Área de pormenor do piso -1 da proposta restrita 
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Área de pormenor no piso 0 da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

 

 

Figura 92 - Área de pormenor do piso 0 da proposta restrita 
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              Área de pormenor no piso -1 da Proposta da Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

 

Figura 93 - Área de pormenor do piso 1 da proposta restrita 
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Pormenor Construtivo de uma secção da Proposta Restrita da Escola profissional Integrada em Ermelo  

 

 

Figura 94 - Pormenor Construtivo da proposta restrita 
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2.2.4.3.  Desenhos da Intervenção Restrita da Escola profissional  

’ 

Figura 95 - Perspectivas exteriores do edifício 
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Figura 96 - Desenho do interior da sala 

 

Figura 97 - Desenho da entrada do edifício 

 

Figura 98 - Desenho da sala comum do piso -1do edifício 
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2.2.4.4.  Breve síntese da intervenção efectuada      

 

 

Figura 99 - Desenho do conjunto sem e com proposta 

 

             

Figura 100 - Desenho do interior da Igreja com e sem proposta 
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Figura 101 - Desenho do conjunto da Quinta de Ermelo sem e com proposta. 

 

 A estrutura deste sistema educativo profissional é composta por um edificado 

pré-existente no local que foi restaurado e estruturado para personificar uma nova 

funcionalidade administrativa e uma zona expositiva integrada na recuperada Igreja de 

Ermelo com o propósito de oferecer assim uma actividade extra à comunidade 

proporcionando uma maior vivacidade ao sistema. Para além deste corpo, foram 

desenvolvidos mais dois edifícios que englobam um programa de refeitório/biblioteca, 

também este de abertura a toda a comunidade e um outro programa destinado à 

comunidade escolar onde se desenvolve um ensino de aprendizagem formal e informal.  

 É com a elaboração deste sistema que pretendemos estimular não só o 

desenvolvimento intelectual e técnico da comunidade escolar, como procurar uma maior 

troca de informação entre ambas, conseguindo-se deste modo uma ligação que 

prevalecerá após o ciclo de estudos aumentado o contacto entre empresas e recém-

formados.  
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3. Conclusão 

 

A proposta criada combate três frentes: o êxodo populacional, a descaracterização 

da freguesia de Ancede e a falta de recursos Humanos qualificados que assolam as 

empresas locais. Tornou-se imprescindível criar uma base que apoia o combate às 

problemáticas da região. Entre muitas medidas, historicamente a que se revela mais 

eficaz é o culto da educação, sendo que esta proposta apresentada visa criar um sistema 

que parte do ensino para criar esta tal base que servirá de suporte ao dinamismo da 

região. A implementação de uma escola profissional providenciará recursos humanos 

qualificados à região, aumentando a utilização de recursos locais, podendo ser usados 

pelas empresas locais, levando ao crescimento das mesmas. Com este aumento da 

população instruída leva-se a menor gastos económicos na formação e contratação, 

aumentando a economia local que consequentemente aumenta a qualidade de vida da 

população. Através da criação de uma escola profissional combate-se assim a 

desertificação da região interior do país, interesse primordial desta proposta. Como é 

demonstrado no diagrama da figura 20 da página 75. 

Este ciclo proporcionado pela escola profissional leva a criação de um sistema 

heterogéneo, onde população, empresas e região trabalham como um só. A criação de 

infra-estruturas residenciais e turísticas para alojamento bem como a criação de uma 

zona de eventos possibilita, por um lado um retorno financeiro mas também o 

desenvolvimento da comunidade escolar da região. Assim, funde-se a esta a procura de 

um mercado não explorado, com possibilidade de expansão e sustentado pelas áreas 

integradas na escola. Estimula-se assim a região, prevenindo a saída de habitantes 

através de um aumento da qualidade de vida, sustentado na criação de emprego local.  

Tentou-se assim criar um sentido de comunidade unificando o ensino laboral ao 

ensino formal criando ligações entre a escola e as empresas locais, nunca perdendo a 

autenticidade característica da região. Para isto procurou-se criar uma ligação com o 

existente, mantendo os elementos icónicos, preservando assim todo um legado. Torna-

se assim importante para este projecto a utilização de elementos próprios de Ancede, 

encontrados na estrutura existente na Quinta de Ermelo, cujo restauro viria a ser o 

objecto alvo desta proposta, devidamente apoiado pela ampliação concebida. Esta 

intensão é explicita na figura 83 da página 130.  
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No cuidado da conjunção das duas estruturas foi da maior importância manter toda 

uma estrutura pré-existente, a fim de ressalvar todo um contexto histórico. O restauro de 

edifícios antigos em grande estado de degradação prova-se essencial na salvaguarda da 

nossa identidade enquanto seres Humanos. A perda desta seria rejeitar esta herança 

transmitida pelos antepassados cujo valor é incalculável e a perda seria irreversível. A 

arquitectura actual deve ser capaz de se conjugar a elementos arquitectónicos antigos, 

tornando assim a reabilitação urbana um ponto cada vez mais importante na área. Ao 

longo de uma história recente foram criadas cartas e documentos através de ideologias, 

que nos serviram de base para desenvolver este nosso espirito de procura do restauro. 

Estas políticas de salvaguarda apoiam a criação de programas de modernização de 

edifícios escolares dos quais partimos para esta proposta. Assim, vamos ao encontro, 

com esta proposta, de um programa sustentável que procura uma dinamização local 

apoiada em edifícios pré-existentes e cujo restauro permite não perder esta autenticidade 

da região, não hipotecando mesmo assim a modernização do espaço e todas as 

necessidades que provêem da criação de uma escola profissional, daí a ampliação 

criada. Outro factor importante da reabilitação urbana é, a nosso ver, o impacto 

ambiental que construções massivas têm na envolvente. O restauro de edifícios pré-

existentes promove uma ordenação territorial não invasiva, poupando um planeta cada 

vez mais devastado pela acção humana. A redução da pegada humana tem que ser 

abordada com a maior das preocupações e a reabilitação urbana revela-se bastante 

importante neste ponto, sendo esta uma das preocupações inerentes a este projecto. 

Num mundo cada vez mais interligado, diferentes disciplinas deixam de poder 

actuar sozinhas. Apesar dos pontos referidos e defendidos nesta proposta, a actuação da 

arquitectura na sociedade acaba por ser, no fim, o foco principal do projecto. A 

projecção arquitectónica acaba por influenciar todo um conjunto de áreas distintas. É 

através de todas as potencialidades que a arquitectura nos proporciona que conseguimos 

promover economicamente um região, estimular o ensino profissional, levando ao 

desenvolvimento intelectual e técnico dos indivíduos, dando-lhes elementos essenciais 

para o aumento da sua qualidade de vida. Podemos assim afirmar que, a nosso ver, a 

arquitectura toma um papel fundamental e com elevado impacto na vivência humana.      
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