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RESUMO 

 

O Património de um povo é o reflexo da sua identidade, e como portador 

de mensagens do passado é uma inspiração para as gerações futuras, é o 

testemunho vivo e atual do desenvolvimento histórico de uma cidade e 

consequentemente de um País.  

Atendendo à Carta de Veneza (1964) “(…) A humanidade tem vindo 

progressivamente a tomar maior consciência da unidade dos valores e a 

considerar os monumentos antigos como uma herança comum, assumindo 

coletivamente a responsabilidade da sua salvaguarda para as gerações futuras e 

aspirando a transmiti-los com toda a sua riqueza e autenticidade.” 

O objetivo da investigação pretende ser um contributo para definir o 

conceito de Património e a importância de uma metodologia na sua salvaguarda. 

Consequentemente, entender melhor quais os valores que devem existir para que 

este o seja, e quais as ações mais adequadas para que o Património não perca a 

sua autenticidade, das quais iremos aprofundar a reabilitação que é a mais 

utilizada e se adequa ao Património de acompanhamento. 

Intervir no património é uma tarefa que exige grande compreensão do 

objeto de estudo, da sua envolvente e ainda de todas as intervenções possíveis. 

Assim, através do presente documento apresentamos um estudo que 

compreende a prática de intervir no património, neste caso a Casa do Castelo 

localizada em Vizela. Trata-se de um edifício com características neogóticas que 

terá sido construído em finais do século XIX. Após um percurso temporal até então, 

encontra-se agora devoluto. 

É então, suportados neste estudo que apresentamos uma metodologia, 

para nos orientar, de modo a ser mais fácil de observar quais os valores existentes 

e as ações que se adequam, neste caso a reabilitação. 
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ABSTRACT 

 

The patrimony of a people is a reflection of their identity, and as a bearer of 

messages of the past is an inspiration for future generations, it is the living and 

present testimony of the historical development of a city and consequently of a 

Country. 

In view of the Charter of Venice (1964) "(...) Humanity has progressively 

become more aware of the unity of values and considers ancient monuments as a 

common heritage, collectively assuming the responsibility of its safeguard for future 

generations and aspiring to transmit them with all their richness and authenticity. " 

The objective of the research is to contribute to define the concept of Heritage and 

the importance of a methodology in its safeguard. Consequently, to better 

understand what values should exist for this to be, and what are the most 

appropriate actions so that the Heritage does not lose its authenticity, from which 

we will deepen the rehabilitation that is the most used and suits the Monitoring 

Heritage. 

Intervening in heritage is a task that requires a great understanding of the 

object of study, of its surroundings and of all possible interventions. Thus, through this 

document we present a study that includes the practice of intervening in the 

heritage, in this case the Casa do Castelo located in Vizela. It is a building with 

neogothic characteristics that would have been built at the end of the 19th 

century. After a time course until then, it is now vacant. 

It is then, supported in this study that we present a methodology, to guide us, 

so as to be easier to observe which values exist and the actions that fit, in this case 

rehabilitation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O olhar arquitectónico é eminentemente selectivo. O que se vê 

depende do que se sabe. Conhecendo os valores patrimoniais e 

divulgando-se esse conhecimento, promove-se uma maior e mais 

democrática partilha das decisões de salvaguarda. Destruir por ignorância 

não tem o mesmo peso social do que destruir por opção consciente.  

(AGUIAR,2002. 28) 

 

A presente dissertação de mestrado é um trabalho conduzido entre duas 

simples palavras, o Património e salvaguarda.  

O Património de hoje é um vasto conjunto de saberes acumulados durante 

anos, construídos pelos nossos antepassados e que nos chega como uma 

herança. É este o pensamento base a que nos propomos, relativamente a este 

tema. É com base no espírito de cada lugar que o Património se distingue, pelas 

qualidades individuais que representam um determinado período, movimento ou 

etapa histórica ou arquitetónica, assim como associado a diferentes crenças ou 

tradições, ou pelo seu desempenho com o meio envolvente e com a sociedade. 

Sendo necessário saber respeitar essa diferença, uma vez que o nosso Património 

é o resultado da diversidade cultural, desde o Património nacional ao Património 

de acompanhamento, que vamos estudar.  

Apesar de todo o esforço em torno da salvaguarda do Património e dos 

seus valores, ainda se assiste a um vasto património em mau estado ou em alguns 

casos em ruína. 

Em termos científicos, são muitas as ações que atualmente podemos aplicar 

aquando de uma intervenção no Património, desde conservar, restaurar, reabilitar, 

reutilizar, revitalizar, adaptar, renovar, entre outras, das quais iremos aprofundar a 

reabilitação, sendo que aquilo que irá denominar o tipo de intervenção são os 

valores e a sua classificação, que dependem de caso para caso.  

Contudo, é fundamental criar um fio condutor, estratégias de salvaguarda 

e proteção, assim como seguir uma metodologia, para sermos mais conscientes 

nos procedimentos que vamos tomar.  

“Institucionalizado o objectivo da salvaguarda, levantam-se 

questões para as quais importava encontrar respostas, tais como: quais os 
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monumentos a preservar, qual o seu valor, como assegurar a protecção dos 

seus valores? As respostas a estas questões vão exigir o lançamento de 

processos de inventariação e de classificação dos monumentos, ao mesmo 

tempo que obrigam à discussão do método.” (AGUIAR, 2002: 37) 

A salvaguarda do património arquitetónico requer método, estratégia e 

planeamento. O ponto de partida encontra-se necessariamente nestas questões 

fundamentais e para as quais determinamos um caminho a alcançar a resposta 

ou respostas mais adequadas ao esclarecimento do que nos questionamos. 

No caso presente, as questões colocadas passam pela procura de uma resposta 

à determinação de um conjunto de critérios para definir o que é o Património, o 

Património de acompanhamento e o seu valor enquanto Património, como 

criadores do tecido histórico de uma cidade estes podem ter ações um pouco 

mais intrusivas, como a reabilitação, como se implementa e qual a metodologia. 

A investigação que se pretende realizar tem como objetivo, uma reflexão 

ao tema Património. Debater sobre quais os valores que devem existir e a melhor 

forma de se intervir a fim de salvaguardar o Património, sem apagar a sua 

identidade, o seu carácter histórico, cultural, simbólico e social, tendo em conta 

todas as exigências que atualmente um projeto arquitetónico deve conter, 

seguindo uma metodologia. 

Pretende-se para esta dissertação, adotar como metodologia de trabalho, 

uma aproximação faseada à proposta final de projeto, ou seja, um percurso que 

parte do global para o local. Uma metodologia dedutiva e também comparativa 

que compreenda a realidade através de comparações de leituras efetuadas. 

Segue-se por um fio condutor, previamente pensado e estruturado, que reúne 

questões essenciais para chegar à construção do projeto final. Consiste numa 

base de investigação bem fundamentada. Num primeiro momento, relacionado 

com o tema, através da consulta de cartas, convenções, livros, revistas, artigos, 

dissertações de mestrado e doutoramento, documentos internacionais. E num 

segundo momento, recolheu-se informação sobre os casos de referência e o caso 

de estudo, através de publicações em revistas, dissertações de mestrado, assim 

como, desenhos técnicos, fotografias da preexistência antes e após a intervenção, 

memórias descritivas dos projetos, fornecidas pelos arquitetos e dados fornecidos 

pela Câmara Municipal de Vizela. 
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O objeto central da dissertação é a Casa do Castelo de Vizela, na união de 

freguesias Caldas de Vizela (S. João e S. Miguel).  

O edifício foi implantado em 1898 e terminado no século XX, 1905, numa região 

conhecida pelos tratamentos das suas águas termais e pelo Rio Vizela que originou 

o nome da cidade. A Casa do Castelo, assim conhecida, com mais de cem anos 

de existência, foi construída com o objetivo, não concretizado, de um dia poder 

servir de Paços do Concelho ao futuro Município. 

Manteve-se na mão de privados, tendo acolhido várias funções: cinema, colégio 

e mais recentemente habitação, apresenta-se hoje, em condições muito débeis. 

A estrutura desta dissertação será composta por três capítulos. 

No primeiro capítulo, procura-se a construção de um enquadramento 

teórico, na busca de um entendimento de conceitos e clarificação do Património. 

Pretende-se também esclarecer, não só os valores patrimoniais e o tipo de 

intervenção que deve ser implementada, mas toda a metodologia que qualquer 

arquiteto deve ter quando sujeito a este tipo de trabalhos.  

Esta primeira parte é sustentada por uma série de leituras efetuadas dá-se 

especial destaque à obra “Património cultural” de Helena Barranha, pela distinção 

de conceitos essenciais, salienta-se também o contributo de Antoni González, 

através da sua obra “La restauración objetiva”, é fundamental compreender, pois 

menciona uma metodologia de intervenção que é aplicada em todo o restante 

processo.  

 O segundo capítulo, incidirá sobre os casos de referência onde será 

averiguada a aplicabilidade dos princípios estudados, que servirá de elo para a 

apresentação do terceiro e último capítulo.  

Por fim o terceiro capítulo, que resulta do reflexo da aprendizagem 

adquirida e que após uma reflexão crítica, pretendemos apresentar um projeto 

que suporte a mesma fundamentação teórica com base em todos os princípios 

levantados nos capítulos anteriores, em suma, que junta a teoria à “prática”. 
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CAPÍTULO I - PATRIMÓNIO  
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1.1 NOCÕES DE PATRIMÓNIO 

 

O Património, até ao século XIX era considerado apenas as grandes 

edificações da Antiguidade, tais como Castelos, Catedrais, Mosteiros. 

“(…) Para a nossa geração, património será tanto a obra de arte, o 

monumento clássico, digamos assim, como o lugar e o ambiente, a cidade 

histórica e a cidade consolidada. Mas é também património o território e a 

paisagem humanizados, (…), ou seja: organizações voluntárias do espaço 

feitas pelo Homem e portadoras dos seus valores.” (AGUIAR,2002. 23) 

 

O que é isto de Património? Este conceito tem uma dimensão que envolve 

áreas distintas, desde a Cultural, Ambiental, Material, imaterial, etc ..., assim, e de 

uma forma mais genérica, consiste num conjunto de bens que tenham 

reconhecido interesse social.   

Como em muitas palavras nossas conhecidas, e esta não seria diferente, a 

sua génese remonta do latim “patrimonium”, que quer dizer que engloba tudo o 

que sejam bens, ou heranças deixadas pela família. Porém como estamos a falar 

não de famílias, mas sim de toda uma comunidade, o património é apenas 

considerado se houver algum interesse social.  

“Através do património, o indivíduo retira um pedaço do passado, 

sob a forma de símbolos pessoais (...) Com finalidades de identificação no 

espaço e no tempo, como elemento de referência, o património 

representa, para a sociedade actual, uma verdadeira necessidade.” 

(MOREIRA, 2006: 129) 

Para melhor entender, falemos um pouco da evolução deste conceito, 

uma vez que, na atualidade, ainda existe muita incompreensão relativo a esse 

tema. 

Este conceito, nos seus primórdios, trata-se das obras deixadas pelos nossos 

antepassados. 

“O progressivo interesse e admiração pela criação artística, pelos 

objectos belos e raros, criará também uma consciência de custódia e 

protecção que se generalizou e sofreu grande evolução até aos nossos 

dias.” (LOPES, 2015: 12) 
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Esta consciência, esta preocupação, manteve-se durante séculos, 

referindo-a em documentos como, por exemplo, “De Architectura” (escrito no 

século I d.c.) de Vitrúvio, ou então “De Re Aedificatoria” (1483) de Alberti mas os 

princípios para a intervenção no Património só aparecem com a chegada do 

século XIX, “(...) uma época de mudança social, de reivindicação do que se 

considera pertença da coletividade e de valorização do que teria interesse 

público.” (LOPES, 2015: 13) 

Foi nesta época que existiram duas doutrinas relativas ao Património: a 

doutrina intervencionista, defendida por Viollet-Le-Duc (1814-1879), arquiteto 

francês, teórico da preservação do património histórico, onde recebeu a sua 

formação na Escola de Belas Artes de Paris; e a doutrina anti intervencionista, 

defendida por John Ruskin (1819-1900), escritor e crítico de arte britânico, tendo a 

sua formação na Universidade de Oxford. 

Enquanto Viollet-Le-Duc, defendia que se deveria restaurar o edificado à 

sua forma originária, retirando todos os acrescentos deixados ao longo do tempo, 

Ruskin, por outro lado, acredita que ao fazer este tipo de intervenção estariam a 

retirar valor patrimonial ao edificado, optando por uma doutrina mais preventiva. 

“(…) preservação e manutenção periódica, ou seja, atitudes hoje 

designadas como de conservação preventiva, e repudia a reconstrução, 

sobretudo a reintegração estilística que considera engano.” (LOPES, 2015: 

13) 

Com a preservação, Ruskin defende que se mantêm certos valores, tais 

como a autenticidade e antiguidade, o que não acontece com a reconstrução. 

Influenciados pelas doutrinas de Ruskin e Viollet-Le-Duc, aparecem novas 

instituições, novas leis, nos finais do século XIX, como por exemplo a Sociedade 

para a Proteção dos Edifícios Antigos (SPAB), fundada por William Morris (1834-

1896) em 1877. 

Morris acredita que, através do restauro, é possível reavivar a autenticidade 

de um edificado, no entanto, é necessário cuidado, pois quando se trata de 

edifícios antigos que já tiveram diversas alterações ao longo do tempo, ao 

retirarmos essas alterações, estamos também a retirar uma parte da sua história. 

O século XIX foi marcado por fortes mudanças, com a industrialização, o 

aparecimento de novos materiais e técnicas, e mesmo doutrinas. Essas mudanças 
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mantiveram-se no início do século XX, também marcado por o aparecimento de 

novos estilos artísticos, estamos na era da Modernidade. 

Embora as doutrinas de restauro e preservação continuem a ser seguidas, 

vão aparecendo também novas linhas de pensamento, influenciadas sim, 

mantendo como sua inspiração as preocupações de Ruskin e Viollet-Le-Duc. 

Camilo Boito (1836-1914), arquiteto italiano foi um dos casos, à semelhança de 

Viollet-Le-Duc, acredita que se deve intervir no património, restaurando-o, mas 

defende que deve haver uma diferença na parte que consiste em nova 

construção, defendendo que ao restaurar um edifício antigo, empregando as 

mesmas técnicas antigas, acaba por ser uma falsificação, ou seja, existe uma 

falsificação de estilos. Não havendo outra hipótese, a parte intervencionada, deve 

destacar-se da restante, mas não deve retirar a autenticidade do edifício antigo, 

isto é, deve existir uma simbiose entre o antigo e o novo. 

O conceito Património, ao longo de todo este tempo teve constantes 

atualizações, uma das mais significativas foi quando a mesma deixou de ser vista 

apenas como o edificado singular, mas sim num conjunto de elementos. Esta nova 

abordagem, abriu possibilidade para novas doutrinas, novas interpretações a nível 

da intervenção no Património edificado. 

Desde então tem vindo a ser publicadas e debatidas Cartas, Convenções, 

Cimeiras e Legislação que regulam o que é o Património e como devemos 

proceder nele. Salientaremos este tema mais à frente. 

Relativamente a este conceito é necessário salientar que o edificado é 

categorizado de Património se o mesmo tiver valor patrimonial. Esta valorização 

ainda não está devidamente objetiva devido à constante evolução do conceito 

em si. Deixou de ser apenas um elemento, para ser um conjunto, e por essa razão, 

os seus valores também vão sendo alterados. 

“Observe-se, por exemplo, que mais recentemente a noção de 

elemento histórico foi substituída na terminologia legislativa e científica pelo 

termo “bem cultural” incorporando novos valores e significados que trazem 

novas disciplinas e perspetivas de investigação.” (LOPES, 2015: 16)  

A preservação do património remete-nos para a identificação cultural de 

uma cidade, e seus modos de vida; os seus monumentos, os seus espaços, as suas 

crenças, hábitos, etc...  
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Um dos maiores especialistas nesta área é o arqueólogo e historiador Jan 

Kolen (1962), que nos demonstra o que mudou com a nova definição de 

Património, e o que podemos ganhar com esta mudança: 

“(...) expõe a actual mudança de paradigma da conservação para 

o da transformação e reivindica uma nova abordagem da história como 

contributo para as disciplinas de projecto. (...) projectar com história é 

«mais que um truque metodológico com reportório histórico», porque o 

significado do passado e a nossa abordagem do património mudaram 

substancialmente nos últimos tempos (...) o património era encarado como 

um sistema fechado, dedicado a um público especializado. (...) desde os 

anos 1990, o paradigma da conservação deu lugar a um novo paradigma, 

o da transformação. Kolen prova esta alteração ao realçar o papel activo 

que, actualmente, o património desempenha nos mais variados projectos 

de transformação cultural e espacial (...) Significa isto que o nosso 

património não é suposto ser apenas composto por edifícios e peças de 

museu, mas também por entidades físicas mais abrangentes, tais como 

extensões de território do nosso ambiente urbano, incluindo os seus 

elementos materiais – o solo, a vegetação, os edifícios, as condições 

climatéricas – e o mundo imaterial de memórias colectivas, históricas, 

experiências e tradições (...)” (CARDOSO, 2013: 86 a 88) 

O Património abrange vários campos, mas na sua essência, o Património 

representa um local, os seus habitantes, as crenças, as tradições, as técnicas 

deixadas pelos nossos antepassados, uma identidade.  

Ao longo dos últimos anos tem vindo a debater-se cada vez mais a 

salvaguarda do Património e para que seja de fácil compreensão para todos, tem 

vindo a simplificar-se sub-conceitos de Património.  

 

Figura 1: Esquema dos sub-conceitos de Património.  

De forma muito sucinta explicaremos o que, nosso entender, cada um 

representa: 

Património Construído ou Imóvel

Património Móvel

Património Imaterial

PATRIMÓNIO CULTURAL 
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o Património Construído ou Imóvel: consiste em todos os elementos 

construídos pelo Homem que tenham valor histórico, técnico ou artístico; 

o Património Móvel: que tenha como criador um autor nacional, ou que a 

obra foi desmantelada e levada para fora do território nacional; 

o Património Imaterial: consiste em expressões, tradições, crenças, técnicas, 

ou seja, todos os bens que fazem parte da memória coletiva de uma 

comunidade. 

No entanto, o que iremos aprofundar será o Património construído ou imóvel 

que também possui os seus sub-conceitos, que iremos passar a explicar. 

Figura 2: Esquemas dos sub-conceitos de Património construído ou imóvel. 

o Património Arquitetónico: estão englobados os monumentos, conjuntos 

arquitetónicos, todas as estruturas físicas com valor histórico, artístico ou 

técnico; 

o Património Vernáculo: estruturas tradicionais, que representem uma 

construção com técnicas tradicionais, que variam consoantes a geologia, 

clima, geografia, de uma determinada área; 

o Património Industrial: como o nome indica, são estruturas industriais que 

tenham interesse histórico, tecnológico, científico, tais como, oficinas, 

fábricas, minas... 

o Património Arqueológico: com a ajuda da Arqueologia, fica-se a conhecer 

as vivências, as técnicas, as atividades que existiam num determinado 

local/edifício; 

o Património Paisagístico: pode ser natural, ou de mão humana, desde que 

tenha interesse ambiental, social, histórico... 

o Património Urbano: consiste em conjuntos, podendo englobar paisagens, 

objetos e edifícios num contexto urbano. 

Património Arquitetónico

Património Vernáculo

Património Industrial

Património Arqueológico

Património Paisagístico

Património Urbano

PATRIMÓNIO CONSTRUIDO 
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Em forma de conclusão, o conceito Património tem vindo a ganhar interesse 

e compreensão a nível internacional e nacional, mas a sua interpretação 

legislativa ainda está muito longe do desejável.  

“(…) não se verifica (…) o devido enquadramento legal e político 

deste conjunto de edifícios e práticas de reabilitação, deixando-as 

forçosamente sujeito aos regimes aplicáveis à construção nova que põem 

em risco este património.” (LOPES, 2015: 17) 
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1.1.1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÓNIO 

 

Exploremos um pouco mais a história. Como anteriormente foi frisado, 

durante muito tempo, o Património só era considerado como sendo grandes obras 

arquitetónicas, mais ligados ao clero e à nobreza. Infelizmente, essa preservação 

do Património histórico estava muito longe do que é conhecido agora.  

Até meados do século XVIII, a conservação do Património, passava pela 

demolição destes edifícios emblemáticos, que já não tinham grande utilidade 

social, e adaptavam-nos às construções que então eram consideradas aceitáveis 

e úteis.  

Muito do Património arquitetónico perdeu-se devido a esta forma de ver o 

mesmo. Foi graças às mudanças de mentalidade decorrentes no século XVIII, que 

se começou a olhar para a Antiguidade, descobrindo-se a importância cultural.  

“A Europa erudita do século XVIII desperta, então, o seu interesse 

para pesquisa da Antiguidade histórica. “(CAMPOS, 2010: 259) 

Esta época foi conhecida pelo Renascimento, e pelo seu nome, percebe-

se que exalta o renascer do Clássico. Este fascínio pela Antiguidade Clássica 

manteve-se ainda durante alguns séculos, é apenas com a chegada da 

Revolução Francesa que o conceito de Património também teve um “upgrade” 

na sua definição de salvaguarda.  

Vendo obras arquitetónicas, e outros géneros de arte, desaparecer pois não 

tinham ligações ao clero, à nobreza, ou até ao feudalismo, o Estado, viu-se 

obrigado a criar normativas para salvaguardar, e restaurar os edifícios (e não só) 

com interesse social e nacional.  

O Património, como conceito, sofreu várias transformações ao longo do 

tempo, como demonstrado no ponto anterior, mas em todas as suas 

transformações, havia uma preocupação comum, a salvaguarda da herança 

deixada por outras gerações passadas. 

Até ao século XIX, o património era considerado apenas as grandes 

edificações da Antiguidade, tais como Castelos, Catedrais, Mosteiros, houve vários 

grupos que surgiram com ideias de restauro e preservação do Património 

edificado, umas que defendiam que deveria remover do edifício tudo o que fosse 

acréscimos feitos ao longo dos anos, ou seja, o edifício teria novamente a sua 

forma original; enquanto outros defendiam que não temos direito em tocar na 
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obra edificada, pois como ela se encontra demonstra toda a história, só devendo 

intervir se a mesma estiver em estado de ruína. Foi um século de vários 

pensamentos, doutrinas, debates, discórdias... 

Já com a chegada do século XX, surgiu a necessidade da conservação 

desse mesmo património e, em 1931, através da “Carta de Atenas”, sabia-se quais 

os pressupostos a ser seguidos para que o património se mantivesse em perfeitas 

condições para que fosse apreciado durante as seguintes gerações. Não definiu 

apenas as estratégias para a conservação do edificado, destacou também a 

necessidade deste edificado manter a sua utilidade, pois a sua degradação é 

bastante mais acentuada quando deixa de ser útil.  

Ocorre então a II Grande Guerra, e muitas cidades foram destruídas, bem 

como o seu património. O valor patrimonial adquire um novo significado.  

“(...) são despoletadas novas edificações e novas formas de construir, 

em que a monumentalidade já não é relevante mas sim a arquitectura 

menor, acrescendo as preocupações quanto ao Património a preservar. A 

nova significação diverge para uma nova dimensão, em que o património 

construído passa a abranger as zonas urbanas, assistindo-se a um 

alargamento de tipologias.” (MOREIRA, 2006: 130).  

Foi uma época de bastantes discordâncias, onde muitos se opuseram à 

maneira como era visto o restante Património. Um dos nomes mais sonantes na 

década de 40 foi o de Cesari Brandi (1906-1988) que, com o lançamento da sua 

obra escrita “Teoria do Restauro”, indica a importância de manter os acréscimos 

aos edifícios originais, uma vez que os mesmos contam a passagem temporal 

desse Património.  

Foi na segunda metade do século XX (1964), que nos surge uma nova carta, 

a “Carta de Veneza” que voltou a impulsionar a importância do Património. Esta 

foi redigida e aprovada graças à participação de várias organizações, tais como 

a UNESCO. Esta nova carta  

“(...) define os princípios orientadores sobre a protecção do 

Património, alargados ao espaço urbano. Este documento contribui ainda 

para a ideia de significado cultural do Património, defendendo a extensão 

do seu conceito às obras consideradas mais modestas, de arquitectura 

vernacular que, com o tempo, adquiriram um valor cultural relevante.” 

(CAMPOS, 2010: 261) 
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Não só expandiu o conceito, como também abrange novos conceitos em 

termos da dimensão histórica e artística. Entram aqui duas grandes soluções para 

a sua salvaguarda, o restauro e a conservação. Enquanto o restauro tinha como 

objetivo manter a autenticidade da obra, já a conservação tinha como ideal 

manter a integridade, tanto a nível histórico, como físico. As técnicas e materiais 

originários, raras exceções, onde a sua utilização era questionável. 

“Surgiu, neste contexto, a consciencialização da necessidade de um 

prévio levantamento do monumento, bem como de documentação (...) 

pressupunham, pela sua amplitude, uma interpretação mediante cada 

caso, pautada pelo bom senso dos intervenientes.” (ALMEIDA, 2014: 51) 

Voltou a ser colocado este tema em debate em 1975, quando foi 

necessário alargar o campo abrangente, ou seja,  

“(...) pequenos conjuntos urbanos (...) que, no seu conjunto, se 

consideram essenciais para a definição da memória colectiva e da 

identidade da cidade e, por esse motivo, devem ser preservados de forma 

a chegarem a gerações futuras no seu estado mais original.” (CAMPOS, 

2010: 261) 

Nestas últimas décadas apareceram outras cartas, como a Carta de 

Amsterdão (1975), que implementa novas normas de salvaguarda a nível europeu, 

digamos uma nova atualização dos princípios já mencionados na anterior Carta.  

“(...) introduziu (...) fundamentalmente, na noção de conservação 

integrada, composta pela protecção, restauro e reanimação dos conjuntos 

(...) a ideia que (...) deveria constituir um dos propósitos dos estudos de 

planeamento à escala urbana, exigindo-se para isso, a disponibilidade de 

meios jurídicos, administrativos, financeiros e técnicos.” (ALMEIDA, 2014: 52) 

A consciencialização da necessidade de novas políticas relativas à 

renovação urbana, colocou novamente em debate a questão do Património, e 

como até essa data tinha sido visto. Entramos numa outra época onde houve 

maiores avanços a nível teórico e normativo. Em 1976, foi redigido, pela UNESCO, 

uma série de Recomendações, bem como no conceito de Património foi também 

integrado o conceito de Conjunto Histórico, onde faziam parte aldeias, bairros 

urbanos, centros históricos... 

“Todo o grupo de construções e de espaços, onde estivesse presente 

coesão e valor, como antigos bairros urbanos, aldeias ou conjuntos 
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monumentais homogéneos, formavam o conceito de conjunto histórico. 

(...). Esta ampliação de conceitos, respondeu à diversidade de atitudes 

necessárias para dar resposta à descaracterização nas cidades. Denotou-

se uma alteração no pensamento contemporâneo, bem como uma 

perceção, por parte das comunidades, para a necessidade da 

salvaguarda do seu património.” (ALMEIDA, 2014: 53) 

Já em 1987, surge uma nova Carta, que vem propor novas intervenções nas 

Cidades Históricas. Houve uma necessidade de haver um documento que ditasse 

novos planos de salvaguarda patrimonial, uma vez que o crescimento 

populacional aumentou, e como consequência, a malha urbana sofreu 

alterações irreversíveis.  

“Este instrumento (...) só seria eficaz, caso fizesse parte de uma 

política coerente de desenvolvimento, ou constituísse uma premissa dos 

planos urbanísticos e de ordenamento.” (ALMEIDA, 2014: 53) 

A Carta de Nara (1994), que resgata a linha de pensamento da Carta de 

Veneza, mas alarga as suas normas para integrar as tradições, materiais, técnicas, 

ou formas. Foca-se muito na discussão da autenticidade do edificado.  

“A Conferência Geral da UNESCO de 1972, tinha definido que, 

qualquer inclusão na lista, teria de passar pelo “teste de autenticidade”, 

baseado em quatro aspectos considerados essenciais para a sua 

validação: i) a autenticidade da forma; ii) a autenticidade material; iii) a 

autenticidade dos processos tecnológicos; e iv) a autenticidade da 

implantação. (...). No documento de Nara, foram definidos novos e 

principais contornos do conceito de autenticidade. (...) passou a estar 

interligado e dependente da diversidade cultural, como factor 

fundamental da avaliação dos valores patrimoniais.” (ALMEIDA, 2014: 54) 

Em 2000, é redigida uma nova Carta, uma revisão de todos os documentos 

redigidos até esta data. Neste documento, a responsabilidade da salvaguarda do 

Património passa por cada comunidade. 

“A formação e a educação da sociedade, para a área do 

património, foi assumida como um factor determinante para a inclusão de 

valores que garantissem a transmissão da herança patrimonial, a gerações 

futuras. (...) na Carta de Cracóvia, consolidou um conjunto de Princípios 

objectivos de intervenção no património edificado (...) continuam 
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suficientemente amplos para pressuporem uma reflexão e uma estratégia 

caso a caso.” (ALMEIDA, 2014: 56) 

Nome Data Objetivo 

Carta de Atenas 1932 
- Diretrizes para a Preservação do Património 

Edificado. 

Carta de Veneza 1964 

- Ampliação do conceito Património, albergando 

obras mais modestas (não monumentais); 

- A salvaguarda do Património só era aceite através 

do restauro e conservação. 

 

Declaração de Amsterdão 
1975 

- Conservação Integrada; 

- Necessidade de predisposição jurídica, 

administrativa, financeira e técnica. 

 

Carta Europeia do Património 

Arquitetónico 

1976 

- Abrangência do Património a Conjuntos Históricos 

(bairros urbanos, aldeias...) 

- Novo conceito de Salvaguarda: Reabilitação 

Carta para a Salvaguarda das 

Cidades Históricas 
1987 - Novos Planos de Salvaguarda a nível de urbano; 

Carta de Nara 1994 

- Ampliação do valor de autenticidade 

- Diversidade Cultural fundamental para avaliação 

dos valores patrimoniais 

Carta de Cracóvia (ICOMOS) 2000 

- Revisão dos documentos anteriores; 

- Abrange conjunto, espaços ou edifícios singulares; 

- Cada comunidade deve preservar o seu 

património, a nível regional (autonomia) 

Figura 3: Breve síntese das Cartas, Convenções e Documentos históricos. 

A nível nacional, houve uma grande reconfiguração nas nossas cidades, 

após o 25 de Abril, mas nem sempre foi positiva. O abandono dos centros históricos 

e consequentemente, a sua degradação, a nível cultural, da qualidade de vida.  

Após vários debates, começaram, as autoridades políticas, a tomar 

consciência que era necessário travar esse declínio e para isso redigiram alguns 

documentos que salvaguardam e definem o que é Património Cultural, tais como 

o Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março de 1980, ou o Decreto-Lei n.º 245/80, de 

22 de Julho de 1980.  

De uma forma resumida, foi desde os finais do século XIX que o conceito de 

Património foi evoluindo, e continua a ser debatido, pois infelizmente, embora haja 

legislação europeia, nem todas as cidades adotam as melhores medidas para 

preservar e salvaguardar o seu Património ainda existentes. Este é mais um dos 

motivos que demonstra que o papel dos arquitetos, engenheiros, arqueólogos, 
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antropólogos, historiadores, técnicos de restauro, etc., têm um grande peso para 

a sensibilização das autoridades políticas, e dos cidadãos.  

No século XX, ainda num contexto nacional, o Governo, chegou à 

conclusão que tinha de haver programas que interviessem a nível da 

requalificação urbana. Têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das 

cidades, em todos os campos. É um grande passo para o resgate do Património 

de uma cidade, não é a solução definitiva, mas é um início. 

Em 2001, aparece a Lei de Bases de Política e do Regime de Proteção e 

Valorização do Património Cultural – Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, onde nos 

indica a diversidade que o conceito Património tem: “(...) património 

arqueológico; património arquivístico; património audiovisual; património 

bibliográfico; património fonográfico e património fotográficos.” (MOREIRA, 2006: 

133), e outros tantos. 

Esta Lei também define as classificações dos bens móveis e imóveis: 

- Interesse Nacional: “quando a respetiva proteção e valorização, no todo 

ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação”; 

- Interesse Público: “quando a respetiva proteção e valorização represente 

ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de 

proteção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre 

desproporcionado”; 

- Interesse Municipal: “os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em 

parte, representem um valor cultural de significado predominante para um 

município”. 

No entanto, para esta dissertação, iremos focar-nos mais no Património de 

Interesse Municipal. Este requer todo um processo de admissão que se encontra 

ou abrigo do Decreto-Lei 309/2009. Como se trata de um imóvel com interesse 

municipal, o requerimento para o mesmo ser classificado de Património compete 

às autoridades locais, ou seja, cada município é que deve tratar de enviar todo o 

processo para a Direção Regional da Cultura (DRC) da zona onde se encontra o 

imóvel inserido (Norte, Centro, Alentejo, Algarve). 

As autarquias começam por preencher um Requerimento inicial para a 

classificação do imóvel, para que possa ser feita uma avaliação. Essa avaliação 

ditará se o mesmo contém ou não valores patrimoniais. 
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Esse requerimento é elaborado com alguns elementos, tais como, plantas 

de localização, descrição do imóvel, reportagem fotográfica, identificação da 

propriedade e autor (se possível) e o fundamento do pedido. Todo este processo 

será enviado para a DGC competente, que por sua vez enviará a sua apreciação 

à Direção Geral do Património Cultural (DGPC). Nessa apreciação existem certos 

critérios que devem ser cumpridos e que se encontram ao abrigo do artigo 17º da 

Lei 107/2001, tais como: “o carácter material do bem; (…); o interesse do bem 

como testemunho simbólico ou religioso (…) e de vivências ou factos históricos; o 

valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; (…); a extensão do bem e o 

que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva; a importância do bem 

do ponto de vista da investigação histórica ou científica; (…)”. 

Também esta Lei vem dar poder às autarquias no que diz respeito à 

conservação e manutenção do seu património, identificando as competências 

legais a que cada município se deve orientar: 

“a) Propor a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios nos termos legais; 

b) Proceder à classificação de imóveis conjuntos ou sítios considerados de 

interesse municipal e assegurar a sua manutenção e recuperação:  

c) Participar, mediante a celebração de protocolos com entidades 

públicas, particulares ou cooperativas, na conservação e recuperação do 

património e as áreas classificadas; 

d) Organizar e manter actualizado um inventário do património cultural, 

urbanístico e paisagístico existente na área do município; 

e) Gerir museus, edifícios e sítios classificados, nos termos a definir por lei: 

f) Apoiar projectos e agentes culturais não profissionais; 

g) Apoiar actividades culturais de interesse municipal; 

h) Apoiar a construção e conservação de equipamentos culturais de 

âmbito local.” (MOREIRA, 2006: 134) 

Portugal, vai alterando a sua legislação no que diz respeito ao Património, 

mas não fica alheado das Convenções e Cartas que vão sendo realizados. Tem 

vindo a fazer um grande trabalho no mapeamento, identificação e classificação 

de monumentos, edifícios com valor patrimonial, centros históricos, aldeias 

históricas, etc. 

“(...) os poderes políticos fazem uso de uma linguagem, baseada na 

utilização de um repertório simbólico, que pela sua capacidade de 
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penetração no tecido social, permite exprimir e legitimar a sua autoridade, 

ao mesmo tempo que fornece os referentes identitários necessários à 

construção de uma ilusão de permanência no espaço e no tempo global. 

Por outro lado, as acções de patrimonialização (...) assumem ainda um 

carácter instrumental, de legitimação dos poderes instituídos, ao mesmo 

tempo que permitem configurar as opções estratégicas em torno de uma 

suposta política de desenvolvimento e afirmar o respectivo território 

simbólico, nas escalas de prestígio dos destinos turísticos. 

Não obstante, o desenvolvimento local só será efectivo com a 

participação de todos os agentes, e não só políticos e económicos, como 

também as instituições sociais e culturais.” (MOREIRA, 2006: 135/136) 

Estas Cartas e Recomendações aqui explanadas, devem-se ao facto de 

haver uma maior sensibilização para a questão da Salvaguarda Patrimonial, mas 

essa sensibilização acabou por trazer alguns problemas de interpretação devido 

à sua abrangência de atitudes, de soluções ou estratégias.  

“As Cartas definem Princípios e conceitos sobre uma determinada 

matéria, de forma a orientar a acção prática dos intervenientes. Há que 

reter que o conteúdo dos Documentos não tem como finalidade a sua 

imposição, mas antes informar Estratégias. (...) deixam em aberto 

possibilidades e alternativas, por serem sensíveis às particularidades dos 

casos, não constituindo um quadro rígido de acção.” (ALMEIDA, 2014: 57) 

Cada cidade deve ter a sua própria cultura, o seu Património, e deve ser 

responsável pela sua manutenção. 

“A Arquitectura, a par de outras disciplinas directamente afectas a 

esta questão, tem a responsabilidade e o compromisso de dar continuidade 

à vida dos edifícios históricos, de salvaguardar a paisagem natural e 

humanizada (...)” (CAMPOS, 2010: 264) 

O “esquecimento” da cultura de cada local vem se acentuando, e para 

combater essa cultura globalizada, as autarquias têm vindo a fazer um resgate 

patrimonial, como forma de “despertar” a história do local. 

“(...) pretende-se que não só o passado seja recuperado, como 

também sejam sublimadas todas as atividades e expressões que se possam 

transformar num instrumento ao serviço do fortalecimento da identidade de 

uma comunidade.” (MOREIRA, 2000: 128) 
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Mais uma vez, vimos demonstrar o quão importante é o papel do Património 

como elemento de diferenciação e atração na imagem de uma cidade, de uma 

comunidade. Cada vez mais, é necessário o combate à globalização cultural, pois 

assim estamos a caminhar para uma única cultura.  

O que é um país, cidade, comunidade, sem cultura? Deixemos esta questão 

em aberto, para que mais tarde possamos refletir um pouco mais sobre a mesma.   

 “(...) Kevin Lynch, (...), nos anos 60, considera que os problemas do 

colosso urbano têm a sua origem em quatro grandes causas: carga de 

tensão preceptiva imposta pela urbe; falta de identidade visual, que 

dificulta a sensação de andar em nossa própria casa; angústia inerente à 

impossibilidade de compreender a sua linguagem, devido à ambiguidade, 

promiscuidade, confusão e descontinuidade das paisagens urbanas 

actuais; rigidez, falta de sinceridade e franqueza da cidade” (MUGA, 2006: 

205) 

Kevin Lynch (1976), professor de Planeamento Urbano, investigou sobre a 

imagem da cidade, a criação de imagens mentais, para ajudar a compreender 

a urbe. Falamos de mapas cognitivos. Todos nós criamos essas imagens mentais, 

para nos facilitar a deambulação pela cidade.  

Existem alguns elementos que constituem os mapas cognitivos, segundo 

Kevin Lynch, são cinco, mas falaremos particularmente de um deles: pontos de 

referência “(...) são pontos encarados do ponto de vista de uma vantagem 

externa, elementos facilmente identificáveis devido ao seu tamanho ou carácter 

simbólico; (...) Construções que são facilmente recordadas caracterizam-se por 

grande uso, significado simbólico, grande elevação em contraste com o ambiente 

envolvente (...)” (MUGA, 2005: 210 e 216)  

Precisamos de uma paisagem com pontos de referência, elementos 

arquitetónicos que representam o nosso Património, elemento fundamental, que 

muito contribui para a paisagem urbana e cultural da cidade, enriquecendo a sua 

história e o seu interesse social.  

Ao percorrermos as cidades, se mantivéssemos esse espírito, não tínhamos 

como identificá-las, pois, todas eram iguais. Felizmente surgiram grupos que se 

opuseram a esse conceito, tomando consciência de como isso iria afetar o futuro.  

O ser humano necessita de referências. De locais onde se sinta em 

segurança, se sinta livre e que possa respirar, ler, estar confortavelmente. 
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“Na natureza caótica, o homem, para sua segurança, cria para si 

uma ambiência, uma zona de protecção que esteja de acordo com o que 

ele é e com o que pensa; ele precisa de pontos de referência, de praças 

fortificadas em cujo interior ele se sinta em segurança; precisa de coisas de 

seu determinismo.” (LE CORBUSIER, 2006: 21) 

Embora estejamos aqui a falar um pouco sobre planeamento urbano, 

achamos que era importante esse apontamento, pois o Património, e a sua 

preservação deve ser tida em conta no planeamento urbano. Estes pontos de 

referência que mencionamos, podem ser o Património.  

Ao preservar o Património, qualquer que seja o tipo, estamos também a 

preservar a imagem de uma cidade, a identidade de uma sociedade, a cultura 

de uma comunidade. Inserido num contexto urbano, salvaguardamos toda uma 

memória coletiva, contribuindo para um maior desenvolvimento socioeconómico. 

A cidade, o espaço urbano, vive em constante transformação, e essa 

mesma deve ser controlada, por essa razão, é tão importante o planeamento 

urbano, que visa a cidade como um todo e não apenas um, ou outro local, 

trabalha com uma malha completa, integrando nela todos os elementos para que 

a urbe se torne mais sustentável, mais legível, mantendo a sua história viva, criando 

percursos convidativos, dando a conhecer um pouco mais a cultura do local. 

Nesta perspetiva, um dos pontos de referência para esses percursos é o Património 

construído, que nos mostra as tradições, as técnicas, a arquitetura de toda uma 

cidade. 

Os bens imóveis, que podemos considerar como pontos de referência, 

podem dividir-se em três categorias: monumentos, conjuntos ou sítios. Estas 

categorias contribuem para a diferenciação, a dita identidade que já referimos, e 

atração nas cidades. 

 “Face aos perigos reais de uniformização e despersonalização das 

cidades que o urbanismo contemporâneo tem provocado em todo o 

mundo, a conservação dos conjuntos históricos reveste-se de grande 

importância para as populações que procuram preservar a sua verdadeira 

dimensão cultural e a sua identidade.” (Recomendação sobre a 

salvaguarda dos conjuntos históricos, 1976) 

Como já referida anteriormente a Recomendação sobre a salvaguarda dos 

conjuntos históricos e da sua função na vida contemporânea, tem como objetivo 
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preservar junto das sociedades a sua identidade, considerando o mesmo no 

ordenamento do território e no planeamento e desenvolvimento de novas 

operações. 

Nos conjuntos históricos existe na sua maioria, elementos arquitetónicos de 

diferentes épocas, com graus de intervenção diferentes “(…) aqueles que devem 

ser especialmente protegidos; os que devem conservar-se em determinadas 

condições, e aqueles que, em circunstâncias absolutamente excepcionais e 

rigorosamente documentadas, podem ser demolidos. (…)”. (Recomendação 

sobre a salvaguarda dos conjuntos históricos, 1976) 

Segundo a Carta de Cracóvia, “os edifícios que constituem as zonas 

históricas podendo não se destacar pelo seu valor arquitectónico especial, devem 

ser salvaguardados como elementos de continuidade urbana, devido às suas 

características dimensionais, técnicas, espaciais, decorativas e cromáticas, 

elementos de união insubstituíveis para a unidade orgânica da cidade.”  

Resumidamente, os conjuntos históricos que fazem parte do ambiente 

quotidiano da comunidade e constituem a presença viva do passado são 

compostos por vários elementos, como por exemplo os edifícios de 

acompanhamento, com valores e graus de classificação diferentes de outros 

edificados existentes, mas que funcionam com um todo coerente, estes são os 

testemunhos mais tangíveis da riqueza e da diversidade da humanidade, são os 

fundamentos da identidade de cada lugar. 

No caso desses edifícios de acompanhamento que constituem os centros 

históricos e atendendo que se trata de uma arquitetura menos reconhecida pelas 

autoridades e pela sociedade em geral, importa sublinhar “que a ausência de 

interesse pela conservação deste património produzirá perdas irrecuperáveis e 

privará as gerações futuras do conhecimento deste período” (LOPES & CORREIA, 

2014: 285). 

Sem esse Património, a perda de identidade urbana e cultura de um povo 

pode tornar-se irreversível, pois pode representar um período importante na 

cidade, ou na evolução da mesma, tendo assim valor histórico que dever ser 

conservado por todas as gerações. 

O Património deve ser tido como principal preocupação na sociedade em 

que vivemos. Não deve ser considerado um luxo, mas sim uma necessidade. É 

através deste conceito que reside o desenvolvimento cultural, social, económico, 
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etc. que deve ser sempre tratado de forma sustentável, para que não 

comprometa o futuro.  

Numa perspetiva mais sentimental, a dimensão visual é assimilada de uma 

forma e sentida de outra forma. Com o jogo entre ambos, podem ser criadas 

ilusões óticas, enriquecendo mais o Património edificado. 

“En nuestra opinión, esta calificación «escénica» de la fruición visual 

que subyace en la valorización romántica de los monumentos (…) se obvia 

su valor artístico, simplemente, se signa de forma diferente dicho valor, 

situándose, no en las características objetivas del propio edificio (…) sino en 

sus connotaciones supra materiales, lo cual exige disponer de un 

procedimiento de captación de dichas cualidades externos al propio 

edificio que tiene, en el plano visual, su instrumento propiciador más 

adecuado.” (RUIZ, 1993: 18) 

O Património não é visto apenas com interesse arquitetónico e histórico, 

ganha um valor mais significativo com a ajuda da gestão da sua envolvente, da 

envolvente que o rodeia.  

A época em que o Património era visto como uma imagem monumental já 

foi ultrapassada. Atualmente, com as novas conjunturas, com as novas 

mentalidades e políticas, uma nova consciência da Paisagem total, este conceito 

alarga a sua perspetiva, estudando, sentindo toda a sua envolvente. A 

preservação e conservação patrimonial e tratado no seu ambiente natural, ou 

seja, não é “despido” da sua envolvência, muito pelo contrário, é requalificado 

em conjunto com o restante espaço. 

Pensamos que com isto conseguimos demonstrar a importância que o 

Património tem para uma leitura e compreensão da cidade. 

A Arquitetura tem aqui um papel preponderante, pois é um dos 

responsáveis pela organização da cidade, entendê-la e dar resposta aos seus 

pontos fracos.  

O arquiteto ao projetar deve estudar o meio, os seus pontos de interesse, os 

habitantes...Deve trabalhar com outras áreas, como a psicologia, engenharia, 

sociologia, história, arqueologia, geografia,... Deve verificar, se no caso de ser uma 

requalificação, existem pontos de referência que devem ser salvaguardados, 

restaurados, ou por outro lado, se for uma nova obra, um edificado novo, como 
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será a sua integração com o contexto. Só com este estudo prévio é que 

poderemos manter uma linha cultural concisa e limpa. 

Neste momento concentremo-nos antes no edificado existente. Esse mesmo 

edificado passa por um rigoroso processo de avaliação, verificando assim o seu 

valor cultural. Nesse seguimento, elaborado por especialistas, é que se avalia, se 

existem valores suficientes para que possa ou deva ser considerado um bem 

patrimonial.  
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1.1.2. VALORES E CATEGORIAS 

 

A identificação e a conservação do património pressupõe, como já 

referido, de um processo de seleção de valores que podem ser culturais (histórico, 

arquitetónico/estético, documental, científico, religioso, etc.), valores emocionais 

(valor de identidade, continuidade, simbólico, etc.) e valores de uso (funcional, 

político, social, etc.). 

Quando os elementos patrimoniais necessitam de ser intervencionados, os 

mesmos são novamente avaliados quanto à sua integridade e autenticidade, isto 

para proteger a conservação e preservação dos mesmos. Em relação à 

autenticidade, verifica-se se os elementos patrimoniais conseguem transmitir os 

valores culturais no seu contexto ambiental, tanto através dos atributos materiais e 

imateriais. Quanto à integridade: 

“A análise do estado de integridade requer, portanto, uma 

avaliação de até que ponto o bem: 

1- Inclui todos os componentes necessários para expressar o seu valor; 

2- Assegura a completa representação das características e processos que 

transmitem o significado do bem; 

3- Sofre efeitos adversos de intervenções e/ou negligência.” (BARRANHA, 

2016: 50)” 

Durante algum tempo as teorias de conservação do Património de Viollet-

Le-Duc foram seguidas. Era defendida a prática do restauro, sempre questionando 

a lógica da conceção da obra, ou seja, perceber as origens do estilo, não apenas 

reconstruir o edifício à sua forma original, destacando o mesmo ao retirar-lhe a 

envolvente circundante, tornando o edifício o foco, para que o mesmo fosse mais 

apreciado. 

Viollet-Le-Duc dizia “Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou 

refazê-lo. É restabelece-lo em um estado completo que pode não ter existido 

nunca em um dado momento.” 

Duas das suas grandes obras foram o restauro de Sainte-Chapelle (1840-

1868) e a Catedral de Notre-Dame (1830-1848), em Paris, tendo também 

supervisionado outras recuperações tais como a Catedral de Amiens, a Igreja de 

Saint-Sernin, ou o Castelo de Pierrefonds. 
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Não levou muito tempo a surgirem opositores às teorias de Viollet. Jonh 

Ruskin foi dos primeiros a chamar a atenção, que, no seu entender, as marcas que 

o tempo imprimiu fazem parte da essência do monumento, por isso devem 

perdurar e defendia que deveria haver uma harmonia entre a sociedade e a 

natureza.  

 “Contra o restauro que comprometia a autenticidade do 

monumento (…) propôs a conservação estrita, apoiada em operações 

básicas de manutenção, afirmando: Take proper care of your monuments, 

and you will not need to restore them”. (AGUIAR,2002: 42) 

Ruskin, ao sustentar este pensamento, marcou inesquecivelmente a história 

das ideias da salvaguarda do património no século XX. 

São teorias diferentes, mas igualmente necessárias para a 

contextualização. 

“(…) como indicamos en el análisis de Viollet-Le-Duc, es esta relación-

vinculación entre entorno y monumento la que justifica su destrucción al ser 

una exigência de la intervención en el monumento según este método 

restaurador.” (RUIZ, 1993: 19) 

Contrariamente, a Viollet-Le-Duc, Ruskin defende que a conservação não 

deve limitar-se a limites materiais, deve haver uma ligação entre a paisagem e o 

edificado.  

“(…) esta relación deviene en protección, pero, y esto es lo más 

importante, no porque los valores históricos de dichos espácios así lo exijan, 

sino porque las necessidades de actuación en el monumento (la 

preservación de su estado original tanto en lo referido a su materialidad 

física como a su implantación espacial) (…).” (RUIZ, 1993: 19) 

Apesar de não existir uma referência explícita à relação estabelecida por 

Ruskin entre a arquitetura e a natureza, teve uma grande importância na conexão 

do contexto com o edificado pela influência dos aspetos propostos, tais como: “La 

posibilidad de incorporar los espacios naturales, tanto de forma independiente 

como en su relación com el monumento, como bienes a proteger dentro del 

patrimonio histórico.” (RUIZ, 1993: 15) 

Foi no final do século XIX que para além da intervenção e consolidação do 

património construído, passou a valorizar-se a sua envolvente, sendo assim possível 

a preservação dos conjuntos históricos e não apenas o objeto em particular. 
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“(...) toda construcción adquiere valor cuando se inserta en su 

contexto natural, obteniendo su autenticidad cuando se establece una 

armonía entre ambos elementos, es decir, cuando la arquitectura no es 

arrancada de su contexto.” (RUIZ, 1993: 14) 

De forma conclusiva, o que queremos dizer é que Património e a sua 

envolvente têm uma relação muito mais próxima nos últimos anos. 

Em Portugal, também tem sido feito um grande trabalho na compreensão 

da envolvente patrimonial, desde 1924, que a nossa legislação complementa a 

salvaguarda, num raio de 50 metros, toda a envolvente de um objeto patrimonial. 

“Em 1937, a revista Arquitectura Portuguesa publicava alguns artigos 

onde eram analisadas obras de restauro de monumentos nacionais em que 

se acentuava a necessidade de intervenção nas suas envolventes com o 

objectivo de eliminar as construções que confrontavam com as fachadas.” 

(TOMÉ, 2002: 93) 

Não podemos afirmar que esteja errada, mas podemos dizer que agora 

estamos mais preparados para avaliar melhor a envolvente, antes de 

intervencioná-la, devemos também estudá-la, conhecer a sua história para 

perceber em que valoriza o Património edificado a ser intervencionado.  

“Reconhecer a contribuição do entorno para o significado dos 

monumentos, sítios e áreas de patrimônio cultural”, pois ele “(…) supõe uma 

interação com (…) práticas sociais ou espirituais passadas ou presentes, 

costumes, conhecimentos tradicionais, usos ou atividades (…) que criaram 

e formaram o espaço (…).” (Declaração de Xi’an, 2005) 

Queremos dizer com isto, que não nos devemos cingir apenas ao edifício, e 

estudá-lo, temos como obrigação perceber em que contexto está integrado e o 

papel da sua envolvente no valor patrimonial. O valor do todo é geralmente mais 

do que a soma das partes, de modo que a separação permanente desvaloriza 

tanto o lugar como os objetos. 

Após algumas teorias, cartas e declarações sobre a envolvente, entorno 

das edificações, dos sítios e das áreas de património cultural, surgiu em 2005 a 

Declaração de Xi’an que teve em consideração a Carta de Veneza (1964) e os 

inúmeros textos inspirados nela. Foram adotados alguns princípios e 

recomendações dirigidos a instituições e especialistas de modo, a contribuir para 

uma melhor proteção e conservação dos entornos. 
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A Declaração de Xi’an, começa por definir “o entorno de uma edificação 

(…) como o meio característico seja de natureza reduzida ou extensa, que forma 

parte de - ou contribui para – seu significado e carácter peculiar. (…) deve 

conjugar (…) seu caráter, seus valores e sua relação com o bem cultural.” 

“(…) para a conservação, a proteção e a gestão (…) devem prever 

a delimitação de uma zona de proteção (…). (…) As silhuetas, os 

panoramas e as distâncias adequadas, entre qualquer novo projeto público 

ou privado e as edificações (…), são fatores fundamentais a serem 

considerados para evitar distorções visuais e espaciais ou usos inadequados 

em um entorno repleto de significados.” (Declaração de Xi’an, 2005) 

Concluindo, ao intervir no entorno das edificações, dos sítios e das áreas de 

valor patrimonial o seu significado cultural e o seu caráter peculiar devem sempre 

ser considerados e preservados. 

Deve-se mostrar a importância da presença patrimonial na identidade de 

uma cidade, e tentar demonstrar com que mecanismos podemos trabalhar para 

a conservação desses espaços, e quais as equipas que estão mais habilitadas para 

esse árduo trabalho, mas compensador. 

Uma equipa multidisciplinar deve trabalhar em sintonia para avaliar o que 

pode ser conservado e o que deveremos construir de novo. Mais uma vez, 

defendemos que, para salvaguardar um edificado, e restante espaço, deverá 

haver um conhecimento das técnicas aplicadas no Património.  

Ao fazer este trabalho conjunto damos uma nova imagem ao local 

intervencionado, preservando o seu património, reutilizando-o e 

“refuncionalizando-o” ao serviço dos cidadãos. A refuncionalização não tem 

apenas como função a conservação do Património. Necessitamos de espaços de 

interação pública, que sejam usufruídos por todos nós, porque não colocar 

edifícios patrimoniais novamente ao serviço da comunidade? Dessa forma 

também contribuímos para a manutenção do Património.  

“(…) caracterização das metodologias de intervenção no património 

arquitectónico é o da reutilização e refuncionalização de edifícios, com 

vista à sua recuperação e preservação. Contrariamente aos valores 

simbólicos, artísticos e históricos, o valor de uso não define a qualidade 

patrimonial de um objecto, embora seja inerente à sua condição de 

arquitectura.” (TOMÉ, 2002: 149)  
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Antes de continuarmos, gostaríamos de salientar que para haver um 

enquadramento legal, e intervir no edificado, é necessária uma análise 

pormenorizada, uma vez que não se trata de construção nova. Necessita ser 

avaliado quanto aos valores patrimoniais, se existe interesse cultural. 

“Restaurar, recuperar ou reutilizar é (...) a busca de uma síntese que 

recolha o fluir do tempo e possa acolher serenamente o futuro. (...) neste 

aparente paradoxo se constrói o conceito para cada projeto, sendo que 

este será, sempre, decorrente de exaustiva análise formal e histórica de 

cada projecto arquitectónico. Evidentemente uma leitura pessoal (...) É essa 

subjectividade que marca a diferença entre a posição do arquitecto e a 

do positivo cientista.” (LOPES, 2015: 18) 

Para cada caso, existem análises e valores diferentes, mesmo quando se 

tratam de edificados que se encontram em zonas já classificadas de interesse 

Patrimonial, como por exemplo nos conjuntos históricos o património de 

acompanhamento, referido no ponto anterior. Em casos de edificados fora destas 

zonas classificadas, torna-se mais difícil, uma vez que o entendimento patrimonial 

é bastante reduzido.  

“Estes factos por si só revelam a indiferença ao valor patrimonial e 

contradizem todo o sentido evolutivo, atrás descrito, bem como a aparente 

atenção e suposta prioridade política (...) continuam a ser tratadas em 

artigos dispersos, circunstanciados ou frequentemente inseridas em 

abordagens muito especializadas incapazes de abordar o problema com 

a abrangência que a disciplina obriga.” (LOPES, 2015: 24 e 25) 

Atualmente os valores multiplicaram-se, tomando um partido muito mais 

social e antropológico, cuja base está nas ideias que Alois Riegl (1858-1905), 

encarregado da elaboração das bases legais para a classificação dos 

monumentos, estabeleceu no início do século XX na sua obra “O Culto Moderno 

dos Monumentos”. 

Contudo, para avaliar se um edificado pode ser considerado Património 

deve ser analisado os valores subjacentes do mesmo. 
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Figura 4: Esquema dos valores subjacentes do Património. 

Como podemos verificar, existem vários valores, mas todos dependem 

onde estão inseridos, mais uma vez, a cultura local, vai ditar muito o valor 

patrimonial do edificado. É um tema muito subjetivo, e muito depende da 

sensibilidade dada pelo avaliador ao categorizar o edificado ou espaço. 

O avaliar o valor patrimonial é uma atividade muito importante na questão 

da salvaguarda do Património, uma vez que tem um grande peso na decisão da 

classificação de um edificado, sítio ou conjunto de objetos, bem como para a 

estratégia adotada na manutenção do mesmo. Os valores servem para nos 

orientar sobre as características e qualidades de um Património, seja ele material 

ou imaterial, sobre a sua importância para a sociedade local, nacional ou mundial.  

“In the sphere of material heritage, the simple questions of «what is the 

value of this thing?» provokes a whole range of answers, all meaningful and 

legitimate – and therein lies an important issue. In a given moment, a given 

heritage site, building, or object has a number of different values ascribed to 

it – heritage is multivalent. (…) This multivalent is an essential quality of 

heritage and, (…) logically suggest a pluralistic, eclectic approach to value 

assessment.” (MASON, 2002: 8) 

No relatório de pesquisa redigido pelo Instituto Getty de Conservação, faz 

menção que os valores patrimoniais são multivalentes, ou seja, não é considerado 

Património por ter um valor, mas sim um conjunto de valores, mas que os mesmos 

devem ser analisados em determinado contexto cultural/económico.  
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“A second important insight about heritage values is that they are 

contingent, not objectively given. The values of heritage are not simply 

“found” and fixed and unchanging, (…) Values are produced out of the 

interaction of an artefact and its context; they don’t emanate from the 

artifact itself.” (MASON, 2002: 8) 

Ou seja, os valores não emanam do Património, são subjetivos e por essa 

razão a sua correta avaliação deve ser feita por especialistas que devem também, 

nesse processo ter em conta o contexto onde estão inseridos, uma vez que devido 

a diferenças culturais, pois alguns valores também podem divergir. 

“(...) defending a hard-and-fast separation of economic and cultural 

spheres is untenable. Economic behavior cannot be beyond, or separate 

from, culture, which by definition is “ways of living together” or attitudes and 

behaviors passed on. Indeed, economics is one of the most dominant 

(sub)cultures – ways of living together – in many societies. (…) Since a full 

assessment of heritage values will require a diverse suite of methods and a 

flexible approach, how does one being to match methods to values? Can 

the values in the provisional typology be matched up with specific methods? 

Not in a hard-and-fast. The kinds of tools that have been brought up (…) are 

by design quite broad in their sweep. In each instance, the specifics of the 

method (…) would have to be designed, on a case-by-case basis, to 

respond to the range of values associated with the project and to the 

personnel available to manage them.” (MASON, 2002: 8 e 16) 

Não existe uma fórmula, ou método, de como avaliar os valores de 

Património, deve ser tratado caso a caso, por essa razão, é que ainda não existe 

um grande conhecimento sobre este assunto, devido à sua diversidade. 

Principalmente, quando é feita esta avaliação deve ser seguido um processo:  

 

Figura 5: Processo de avaliação dos valores patrimoniais (baseado no artigo de Randall Mason, 

Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices. 2002: 7) 
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 Isto é, deve ser feita uma primeira abordagem e identificar quais os valores 

que estão ligados ao Património em questão; de seguida deve ser elaborado um 

quadro onde são mencionados todos os valores que foram encontrados 

anteriormente; por fim, deve ser feita uma seleção dos que estabelecem relação 

com a comunidade local. 

Este processo tem como objetivo contemplar toda a informação necessária 

para uma decisão quanto ao tipo de Património que nos deparamos, chegando 

ao tipo de intervenção que mais se adequa ao caso. 

De uma forma sintetizada, os valores do Património são diversos, nem todos 

se aplicam, mas fundamentalmente, vão depender muito de cultura para cultura, 

e de fatores políticos e económicos. Não é fácil avaliar um Património, nem existe 

uma fórmula para analisar, existem sim linhas orientadoras. 

“But understanding how people value places is only part of the 

problem in cultural resource management. One of our biggest challenges is 

to communicate the wider value of protecting cultural resources to skeptical 

audiences – in particular governments, funding bodies and developers, who 

frequently caricature heritage as backward-looking drain on the economy. 

(…) During the Getty project on values, it became clear that in heritage 

practice there is a distinction between two kinds of value – the significance 

that is attributed in site, and the benefits that flow from investing in that site.” 

(CLARK, 2010: 4) 

Uma das nossas obrigações é fazer passar aos cidadãos e organizações a 

importância e os benefícios que ganham ao conservar o Património, mostrando 

que é um bom investimento. E como mostramos isso? Mais uma vez, analisando os 

valores patrimoniais das obras/objetos/paisagens. 

Podemos dizer que em alguns casos tornam-se “fáceis”, quando falamos de 

uma Catedral ou Mosteiro, que para além do valor religioso, deverá ter valores 

como o cultural, arquitetónico, social, histórico. 

Estamos a falar de casos que existe documentação para comprovar a sua 

história e autenticidade, mas e se forem obras locais, que até não exista registo da 

Valores Interesse Proteção
Gestão e 

Palneamento
Intervenção

Figura 6: Processo a percorrer para concluir a intervenção que mais se adequa a um tipo de 

Património (baseado no relatório de pesquisa de Erica Avrami et al., The Spheres and Challenges of 

Conservation. 2000: 9) 
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sua história, da sua origem ou até do seu autor. Torna-se um pouco mais 

complicado, mas a melhor documentação de um monumento, é ele próprio, 

nestes casos, a sua análise deverá ser ainda mais priorizada. No caso de um 

interesse público, se essa obra tem, ou teve alguma importância para a histórica 

da cidade, pode ter valores tais como social, turístico, emocional, educacional, 

cultural. 

Os valores e a sua avaliação ainda são um assunto que é muito subjetivo 

devido à sua diversidade, deixando um pouco nas mãos dos especialistas a 

sensatez das decisões. 

Para concluir, com base nos Critérios para a Classificação de Imóveis, IPPAR 

em 1995, citados por Rui Oliveira e com base na dissertação da Anita Pimenta foi 

nos possível entender melhor os valores patrimoniais. 

Podemos entender por valores culturais os que: fazem parte de estatutos 

históricos; etapas históricas que tenham uma considerável influência em um 

determinado período ou região com especial simbologia para o país e respetivas 

populações; um movimento ou uma corrente arquitetónica, arquitetónico-

urbanística ou arquitetónico-paisagística com importância nacional ou 

internacional; se destaquem pelas técnicas construtivas pioneiras que já não sejam 

utilizadas na atualidade. 

Podemos entender por valores de uso/funcionais os que: se destaquem 

pelo desempenho do edifício com o meio envolvente, e a sociedade; se 

destaquem pela tipologia ou criações arquitetónicas e urbanísticas ou 

caraterísticas estéticas. 

Podemos entender por valores emocionais os que: representem diferentes 

crenças ou tradições naquele espaço, ao longo de diferentes tempos; sendo 

edifícios ou espaços que, embora, não possuam, estruturalmente, importante 

qualificação, fizeram parte de atividades marcantes ou de reconhecida 

importância para a comunidade ou cidade; contribuem para a identidade. 
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1.1.3. CONSIDERAÇÕES PONTUAIS 

 

Através do estudo feito até então, podemos constatar que o conceito de 

Património, sofreu várias transformações ao longo dos tempos, e dividiu-se em 

vários sub-conceitos.  

São muitos os autores que desenvolveram teorias sobre este assunto, e aqui, 

salientamos aqueles que achamos ser os mais oportunos, assim como, todas as 

cartas, convenções, cimeiras e legislação mencionadas, para contextualizar as 

opções tomadas aquando do projeto. 

Relativamente a este contexto é necessário salientar que o edificado é 

categorizado de Património se o mesmo tiver valor patrimonial. 

Quisemos demonstrar que o papel do Património, como ponto de 

referência, e não só, a sua conservação e o planeamento urbano, são importantes 

para a identidade de um local, para a cultura e economia, concluindo que cada 

vez mais estes, combatem a globalização cultural. 

Para este combate à descaraterização das cidades, foi ampliado o 

conceito de Património, passou a abranger não só o monumento clássico, mas 

todos os grupos de construções e de espaços, onde estivesse inerente coesão e 

valor, como aldeias ou conjuntos históricos.  

Passou a ser reconhecida a importância cultural dos edifícios classificados e 

dos edifícios inseridos em zonas protegidas, como acontece nos centros históricos. 

É nos conjuntos históricos, que nos podemos deparar com um conjunto de 

elementos arquitetónicos diferentes, como o Património de acompanhamento, e 

verificar que independentemente dos seus valores (culturais, uso ou emocionais), 

porque varia de caso para caso, avaliados quanto à sua autenticidade e 

integridade, e  quanto ao interesse nacional, público ou municipal, funcionam 

como um todo coerente, contribuindo assim para a identidade da cidade.  

Concluindo, para a sua classificação, devem ser analisados os valores 

inerentes ao Património, e apenas é dado o poder de decisão à Direção Geral da 

Cultura. Não existe uma tabela que se possa seguir, apenas diretrizes e concelhos 

dados nas conferências, seminários, encontros, deve ser tratado caso a caso, não 

pode ser generalizado.  
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Para além da intervenção e consolidação do Património Construído, passou 

a valorizar-se não só o elemento arquitetónico e um conjunto de elementos 

arquitetónicos, como também o entorno, as suas envolventes. 

Em suma, o elemento arquitetónico e o seu entorno, o contexto em que 

está integrado, como já frisamos, o valor do todo é geralmente mais que a soma 

das partes, de modo que a separação permanente desvaloriza tanto o lugar 

como os objetos presentes. 

 Sintetizando, um edificado só é classificado Património se este tiver valores 

patrimoniais, pode ser de valor cultural destacando-se pelos estatutos históricos, 

valor de uso destacando-se pela sua tipologia e desempenho do edifício com o 

meio que o envolve, e por fim valor emocional os que marcam a comunidade, 

contribuem para a sua identidade. Após isto, dependendo do conjunto de valores 

existentes, é classificado pelo nível de interesse (nacional, público ou municipal), 

pois este pode ser um marco apenas para a história da cidade, da comunidade 

daquele local, e não do país, com valores emocionais e/ou de uso, e aí ele seria 

classificado pelo interesse municipal e não nacional. A falta de reconhecimento 

ou até destruição do entorno pode resultar na desvalorização do Património por 

isso devemos, olha-lo como um todo. 
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1.2. TIPOS DE AÇÃO/FORMAS DE INTERVIR  

 

A desvalorização do Património não passa despercebido aos seus 

cidadãos. A destruição das casas de seus antepassados, de cafés históricos, 

cinemas, teatros, ou outros edifícios com valor patrimonial, cultural, dando lugar a 

novos edifícios de betão e vidro, consequentemente vai sendo alterada a 

identidade da cidade. 

A avaliação de um edifício para demolição, não deve ser vista como o 

valor que se ganha com uma nova construção, mas sim o contrário, deve verificar-

se o quanto se perde a nível patrimonial. 

Se se verificar que essa perda é significativa, não se deveria propor a sua 

demolição, mas sim tentar novas propostas de salvaguarda: renovação, 

requalificação, restauro, reabilitação, … 

“A arquitectura e os lugares da cidade constituem o cenário onde as 

nossas lembranças se situam e, na medida em que essa arquitectura e esse 

lugar fazem alusão a significados simbólicos, evocam narrativas 

relacionadas com a nossa vida. A memória colectiva das cidades está nos 

seus edifícios antigos. Eles são o testemunho mudo, porém valioso, de um 

passado distante e servem não só para transmitir às gerações posteriores os 

episódios históricos que neles tiveram lugar mas também como referência 

urbana e arquitectónica para o nosso momento actual. Preservá-los não só 

para os turistas tirarem fotos ou para mostrar aos nossos filhos e netos, mas 

para que as gerações futuras possam sentir in loco a visão de uma cidade 

humana e como se viveu/vive nela.” (Caderno Cultural. Sul de Novembro – 

Artigo sobre Património Histórico e Cultural: O dilema da preservação – Arq.ª 

Ana Olímpio) 

Após a sua classificação (património de interesse nacional, público ou 

municipal) estar aceite, o próximo passo é a sua salvaguarda, mas a aplicação de 

uma ação, não pode ser feita sem uma avaliação geral do imóvel, do seu estado 

de degradação. Também dependerá não apenas do seu estado de 

conservação, mas também de quais os valores e interesses que se encontram 

associados ao bem, já referenciados no ponto anterior. 
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Existem várias possibilidades de intervir no Património, e a escolha da 

estratégia passa pela avaliação do estado da obra em questão, que se dividi em 

três níveis: 

1. Intervenção: qualquer mudança ou adaptação, incluindo ampliação e 

alteração; 

2. Intervenção mínima: minimizar a intervenção, reduzindo-a ao estritamente 

necessário, ou seja,  

“Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto possível. 

Qualquer intervenção deve ser cautelosa. O alcance e a profundidade de 

qualquer intervenção devem ser minimizados. Utilizar métodos de 

reparação experimentados e evitar tratamentos que possam danificar os 

materiais históricos e o seu significado cultural; as reparações devem ser 

executadas utilizando o mínimo possível de meio invasivos.” (BARRANHA, 

2016: 74) 

3. Não-intervenção: quando não se opta por intervir, ou seja, opta-se por não 

causar quaisquer perturbações, ou modificações ao património em 

questão.  

A adoção de um destes níveis, vai depender muito da análise feita ao edifício, do 

seu grau de degradação, entre outros fatores. 

Ao intervir existem certos princípios que devem estar subjacentes: o princípio 

da Autenticidade; Neutralidade; Universalidade; Reversibilidade; Unidade; 

Integridade: Equilíbrio entre o estético e o histórico.  

Como anteriormente foi defendido, a globalização mundial, veio por em 

causa o Património local, acabando por “esquecer” as culturas e identidades 

locais, por essa razão, muitos governos já vêm demonstrando, e atuando, para um 

resgate ao passado. 

“(...) a necessidade das sociedades contemporâneas carecem de 

uma ligação afectiva às referências do passado, padecendo do que 

designam «amnésia colectiva» (...) em virtude do seu distanciamento e 

alheamento em relação ao passado (...) pretende-se que não só o passado 

seja recuperado, como também sejam sublimadas todas as actividades e 

expressão que se possam transformar num instrumento ao serviço do 

fortalecimento da identidade de uma comunidade.” (MOREIRA, 2006: 

127/128) 
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Queremos com isto dizer que, é através do Património que conhecemos a 

identidade de uma comunidade, a cultura local, diferenciando-as umas das 

outras.  

Como arquitetos, profissionais ao serviço da comunidade, devemos ter o 

conhecimento das técnicas e materiais utilizados numa determinada localidade, 

através do plano diretor municipal, combatendo assim a perda dessa sabedoria. 

Vivemos numa sociedade que opta pelo que é visualmente atrativo, como 

forma de atrair mais clientes, mas na realidade estão a contribuir para a 

homogeneidade da imagem urbana. 

“A identidade não depende apenas dos aspectos estéticos 

particulares, a sua compreensão é mais alargada (...) não é a mera 

representação dos seus edifícios e dos seus espaços que produz a sua 

identidade, mas sim a percepção do significado de todas as suas 

particularidades. A identidade urbana tem um papel fundamental não só 

como símbolo da linguagem urbana mas igualmente na criação de uma 

identidade colectiva e na integração do indivíduo na comunidade.” 

(FERNANDES, 2013: 51) 

Não estamos a defender que temos de regressar ao passado, mas sim sobre 

integrá-lo na nossa contemporaneidade, mostrando que é possível manter as 

heranças deixadas para futuras gerações usufruírem. Mas nem sempre isso é 

possível, existem ainda alguns entraves para o investimento da Salvaguarda do 

Património, e muito está relacionado com questões culturais, a pouca informação 

sobre este tema, faz com que se torne mais complicado saber como atuar, que 

medidas, estratégias devem ser seguidas, pois para uma Salvaguarda Patrimonial 

não é apenas a fachada principal que se deve recuperar/proteger, é todo um 

conjunto. É errado olhar para um edifício e apontá-lo como ruína, devido aos 

dispendiosos custos que é necessário para reabilitar o espaço. Antes de mais, é 

necessário um estudo aprofundado do valor patrimonial, que já referimos 

anteriormente, e do estado de degradação do edificado – muito degradado, 

grandes reparações, reparações médias, pequenas reparações, sem necessidade 

de reparações. Existem casos, que os níveis da intervenção necessária são 

mínimos, por isso, o custo também vai ser menor. Quem ganha é a comunidade, 

não tanto em termos financeiros, mas sim culturalmente. 
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“Cada edifício é um caso particular que deve ser tratado segundo as suas 

especificidades (...) A reabilitação deve ser vista com um carácter prático, 

regenerador, que, sem deixar de requerer um conhecimento técnico 

especializado, deve ser executada com naturalidade.” (FERNANDES, 2013: 

55) 

Após perceber qual o nível de intervenção a adotar, deve ser feito uma 

análise clara de qual o grau de intervenção que depende do nível de impacto 

que o arquiteto quer ter quando intervém no edifício.  

De acordo com Helena Barranha (2016), existem dezasseis tipos de 

intervenção patrimonial, iremos enumera-los, do menos intrusivo para o mais 

intrusivo, e de seguida explicaremos de acordo com as normas internacionais, e 

de uma forma sucinta cada um deles, deixando aqui, a mais recente definição de 

cada intervenção. 

As ações menos invasivas e de menor impacto aplicam-se aos imóveis 

classificados com os graus de interesse nacional e interesse público, não poderá 

realizar-se qualquer intervenção ou obra, no interior ou no exterior, nem mudança 

de uso suscetível de o afetar, no todo ou em parte, sem autorização expressa.  

Figura 7: Tipos de ações para intervir no Património da menos intrusiva para a mais intrusiva 
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o Documentação e divulgação: o património deve ser documentado, 

também para a compreensão de cada elemento. “A documentação do 

património pode referir-se tanto ao conjunto de informações, em todos os 

tipos de suporte, como à acção de investigar, coligir, analisar e difundir 

esses documentos.” (BARRANHA, 2016: 99) 

o Conservação: cada autarquia toma uma serie de acções para 

salvaguardar o seu património, essa salvaguarda pode ser dividida em dois 

tipos, a conservação integrada, “(...) é um elemento fundamental do 

planeamento regional e urbano. (...). É importante integrá-los na vida social 

e, para tal, conferir-lhes uma nova função, no contexto das actividades e 

dos requisitos atuais(...)” (BARRANHA, 2016: 78) e a conservação preventiva, 

“(...) medidas e acções que visem evitar e minimizar futuras deteriorações 

ou perdas (...) não interferem com os materiais e estruturas dos bens e não 

modificam a sua aparência.” (BARRANHA, 2016: 79)  

o Manutenção: “(...)protecção e cuidados regulares e continuados de forma 

a prevenir a deterioração de um lugar.” (BARRANHA, 2016: 81) 

o Preservação: manutenção de um local com a menor intervenção possível, 

ou seja, “(...) de modo a assegurar a sua sobrevivência a longo prazo e a 

continuidade do seu valor cultural patrimonial.”  (BARRANHA, 2016: 83) 

o Valorização: “(…) deve ser reconhecida, respeitada e encorajada a 

coexistência de valores culturais (…)” (BARRANHA, 2016: 97), protegendo-a, 

ao conservar, documentar, pesquisar… 

o Estabilização: estabilizar o progresso da degradação, ou seja, “(...) 

contenção ou retardamento(...)” (BARRANHA, 2016: 84) 

o Restauro: (...) acções directamente aplicadas a um único bem estável, de 

forma a facilitar a sua fruição, compreensão e utilização. (...) acontecem 

quando o bem perdeu (...) parte do seu significado ou da sua função (...)” 

(BARRANHA, 2016: 90) 

o Salvaguarda: tudo que envolva proteger, conservar, valorizar o património, 

salvaguardando “(…) o seu desenvolvimento coerente e a sua adaptação 

harmoniosa à vida contemporânea.” (BARRANHA, 2016: 95) 

o Consolidação: consolidar o edifício com a ajuda de técnicas modernas 

comprovadas, isto é, “(...) pode ser assegurada com o apoio de todas as 
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técnicas modernas de conservação e de construção, cuja eficácia tenha 

sido comprovada por dados científicos e garantida pela experiência.” 

(BARRANHA, 2016: 84) 

o Reabilitação: regeneração do elemento construtivo e sua envolvente. “(...) 

a reabilitação inclui a modernização e a actualização de infra-estruturas 

técnicas de modo a corresponder às normas ambientais e de segurança 

em vigor.” (BARRANHA, 2016: 86) 

o Revitalização: “conjunto de operações destinadas a articular as 

intervenções pontuais de recuperação dos edifícios existentes (...) implica 

um certo número de riscos, (...) resultantes da dificuldade de conciliar as 

exigências contraditórias entre a conservação e a utilização do património 

edificado.” (BARRANHA, 2016: 87) 

o Reconstrução: reconstruir novamente o edificado, mantendo o mais 

possível fiel ao original. “(...) Se for necessário para o uso adequado do 

edifício, podem-se incorporar elementos espaciais e funcionais, mas estes 

devem exprimir a linguagem da arquitectura actual.” (BARRANHA, 2016: 91) 

o Anastilose: “(...) remontagem das partes existentes (...) Os materiais de 

reintegração deverão ser sempre reconhecíveis e o seu uso deverá 

restringir-se ao mínimo necessário para assegurar a conservação do 

monumento e para restabelecer a continuidade das suas formas.” 

(BARRANHA, 2016: 92) 

o Adaptação: modificar um lugar a um uso existente e adequá-lo, ou seja, 

“(…) processos de modificação de um lugar para um uso compatível, 

mantendo o seu valor patrimonial e cultural. (…) Incluem alterações e 

adições.” (BARRANHA, 2016: 93) 

o (Re)uso: dar uma nova utilização ao lugar onde se está a intervir , mas 

mantendo a sua autenticidade, quer isto dizer, “A introdução de novas 

actividades não deve comprometer a sobrevivência das actividades 

tradicionais (…) é necessário considerar o número de utilizadores envolvidos, 

a duração da utilização, a compatibilidade com outras actividades (…)” 

(BARRANHA, 2016: 94) 

o Renovação: “(...) implica a demolição de estruturas morfológicas e 

tipológicas existentes numa área urbana degradada e a sua consequente 

substituição por um novo padrão urbano(...) pode abranger acções de 
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reabilitação, e é por vezes confundido com o de reabilitação(...)” 

(BARRANHA, 2016: 88) 

As definições aqui apresentadas são de acordo com o que foi debatido nos 

Concelhos Internacionais de Monumentos e Sítios. 

Como podem verificar, existem vários tipos de intervenção no Património, e 

a ação que deve ser adotada depende muito de vários fatores, tais como, a 

classificação do edifício, os seus valores, o estado de degradação, entre outros 

não menos importantes.  
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1.2.1. CONSIDERAÇÕES PONTUAIS  

 

Neste ponto, quisemos demonstrar que consoante os valores existentes no 

Património, são definidas para uma intervenção, o estado de degradação, o tipo 

e grau de intervenção, as ações adequadas. 

A intemporalidade da obra é o reflexo, não só do espírito de um lugar, mas 

sim, de toda a sua história capaz de salvaguardar os seus valores de princípios 

inerentes à sua origem, e ao mesmo tempo absorver pequenas características que 

harmoniosamente vão construir a história no futuro.  

Deste modo, tendo como base os princípios para a salvaguarda e 

preservação do património, sem pôr em causa a identidade e a memória do 

mesmo, é fundamental que entre o existente no local, o Património, e o tipo e grau 

de intervenção exista um consenso. Existem vários tipos de intervenção, já frisadas, 

que vão de encontro a diversas formas de se salvaguardar o património, umas 

mais intrusivas que outras. 

Sem descontextualizar, mas exemplificando, um edifício que tenha 

determinado estilo arquitetónico, não é classificado apenas pelo seu valor 

estético, mas sim pela existência de um conjunto de valores. Essa é uma primeira 

fase, a identificação destes valores, como referimos no ponto anterior. Já na sua 

conservação, é necessário averiguar o nível de intervenção, sendo também 

influenciado pelos mesmos valores patrimoniais. 

Tomemos como exemplo uma igreja barroca e uma biblioteca do século 

XX. A igreja tem valores como religioso, histórico, arquitetónico, representando 

uma época. Inicialmente irá avaliar-se se a obra tem autenticidade, se existe 

interesse nacional, público ou municipal, passando essa fase, na parte da sua 

salvaguarda, neste caso, devido aos valores acima mencionados, não faria 

sentido reabilitar, mas antes conservar, tentando manter a autenticidade da obra, 

a espiritualidade e valor arquitetónico e histórico intrínsecos na obra.  

Já na obra da biblioteca, os valores que poderemos encontrar são mais 

ligados à educação, o social, o cultural, por essa razão, o tipo de intervenção , 

para além de ter de manter a autenticidade da obra, pode ainda conjugar o 

existente com o novo, isto é, a intervenção neste património, por exemplo a 

reabilitação, pode recorrer a novas técnicas de construção e introduzir novos 
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índices de conforto, sem comprometer a autenticidade e integridade desse 

património.  

Mais uma vez, frisamos que é um tema de muita subjetividade, são vários os 

fatores que influenciam para a identificação dos valores patrimoniais e a sua 

classificação. Todo o processo depende muito da análise feita, e posterior 

avaliação, seguindo linhas orientadoras. 

Após o estudo concluímos, que as ações podem ser mais ou menos 

invasivas, isto é, tal como existem valores e classificações de níveis diferentes, 

também existem ações com graus distintos. 

Figura 8: Proposta das ações adaptadas aos valores, da menos intrusiva à mais intrusiva. 

Este esquema vem reforçar todo o nosso estudo sobre os valores, 

concluindo que para um Património com um conjunto de valores históricos, 

religiosos e arquitetónicos não será de todo correto aplicar a reabilitação como 

ação, pois é demasiado intrusiva e fará com que perca toda a sua autenticidade.  

VALORES PATRIMONIAIS

- Histórico

- Documental

- Arqueológico

- Temporal

- Arquitetónico

- Religioso

- Científico

- Paisagem urbana

- Ambiental ou 
ecológico

- Económico / Turístico

- Social

- Político

- Educacional

- Associativo

- Identidade

-Continuidade

- Simbólico

- Sentido Espiritual

TIPOS DE AÇÃO

- Documentação e 
divulgação

- Conservação: 
integrada ou 
preventiva

- Manutenção

- Preservação

- Valorização

- Estabilização

- Restauro

- Salvaguarda

- Consolidação

- Reabilitação

- Revitalização

- Reconstrução

- Anastilose

- Adaptação

- (Re)uso

- Renovação
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1.3. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO 

 

“Como a história de um imóvel deve ser (re)conhecida e divulgada 

para a sua valorização, a recuperação e manutenção devem contribuir 

para o seu estudo e descoberta, num diálogo entre princípios de 

intervenção, história, valorização do património e vivência do espaço 

arquitetónico.” (SILVA, 2013: 93) 

 

A Carta de Lisboa (1995), define reabilitação como as “obras que visam a 

recuperação e a reintegração física de uma construção, uma vez resolvidas todas 

as anomalias construtivas, funcionais, de higiene e de segurança acumuladas ao 

longo dos anos, e buscam uma modernização para melhorar o desempenho de 

suas funções, aproximando-se dos atuais níveis de exigência”), mantendo o aspeto 

exterior original e os seus elementos estruturais. 

A ação que se pretende aprofundar nesta dissertação, é a Reabilitação 

pois é a mais comum aos edificados com interesse municipal com valores, não 

menos importantes que os culturais, mas emocionais e funcionais, onde são 

aplicadas as ações mais intrusivas. Por essa razão vamos investigar mais sobre este 

tema.  

Não só na realização de um projeto de reabilitação, mas sim, em todos os 

projetos de intervenção, é necessário existir uma metodologia e um grau de 

intervenção, desta forma podemos ser mais conscientes nos procedimentos que 

vamos tomar, assim como o tipo de intervenção a que o edifício estará sujeito.  

Evidentemente que depende de caso para caso e das características 

presentes em cada edifício e dos edifícios adjacentes, como já referimos 

anteriormente, assim como alteração de usos, reforço estrutural, novos materiais a 

implementar ou alteração dos elementos existentes. 

Este processo já não é meramente de conservação, engloba a proteção e 

manutenção do edificado, e da sua envolvente. Mas para que esta seja aplicada, 

também os cidadãos têm de compreender que têm um papel importante. Devem 

existir ações de sensibilização que demonstrem a importância da salvaguarda do 

Património. 

 “É importante determinar com clareza a natureza das acções e, 

preferencialmente, apostar num sentido de permanente manutenção dos 
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edifícios e do espaço público, procurando evitar a degradação 

continuada que leva frequentemente à velha mentalidade de que mais 

vale deixar cair para depois construir de novo.” (FERNANDES, 2013: 57) 

Portanto, a manutenção das fachadas, deixando ao abandono o resto, 

não é solução, é necessária uma intervenção total, avaliar a importância 

patrimonial. Anteriormente foi dito que as questões financeiras ditam muito a 

intervenção, ou não, no Património, mas felizmente, segundo o art. 71.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, já existem incentivos para a Salvaguarda. 

Prosperamente, a consciencialização da proteção/conservação do 

Património tem vindo a crescer, e por essa razão, também a legislação relativa a 

este tema tem vindo a sofrer alterações significativas, que apoiam quem tem 

intenção de reabilitar um espaço que, para muitos, podia ser demolido.  

Um dos exemplos, a nível nacional, é a importância que tem vindo a crescer 

em relação aos núcleos históricos, ou ainda às aldeias históricas, ou também a 

envolvente dos edifícios patrimoniais. Portugal tem vindo a trabalhar arduamente 

para a conservação destes locais, mas também dá uma ideia de algo imposto. 

O Património edificado pode ser a solução, reabilitando e dando uma nova 

funcionalidade, mas mesmo fazendo uma avaliação do estado do edificado, e 

da sua importância patrimonial, existem outras condicionantes.  

A Reabilitação consiste na conservação/restauro das partes importantes do 

edificado, conjugado com as técnicas construtivas atuais. Tem como objetivo 

resolver danos construtivos que, se não forem resolvidas poderão levar o bem 

imóvel à ruína. Digamos que introduz níveis de conforto contemporâneos, para 

que o mesmo seja apreciado pelas futuras gerações.  

“Por reabilitação de edifícios entendem-se as acções de intervenção 

necessárias e suficientes para os dotar de condições de segurança, 

funcionalidade e conforto, respeitando a sua arquitectura, tipologia e 

sistema construtivo. (...). É certo que se têm perdido as práticas e técnicas 

antigas de construção e que é difícil encontrar mão-de-obra qualificada, 

dificultando a prática de acções de manutenção e reabilitação. Em muitas 

situações são os estudos económicos, provavelmente pouco 

fundamentados, que apontam no sentido da demolição e reconstrução. 

Noutras simplesmente se aceita que o edifício não possui capacidade 

resistente para cumprir a função a que se destina porque é antigo e/ou não 
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se domina esta prática construtiva, quando na maior parte das vezes um 

diagnóstico rigoroso permite concluir não só sobre o bom estado da 

estrutura, como pela qualidade dos materiais que o compõem 

recomendando a sua reabilitação. Aliás, a grande percentagem de 

edifícios antigos degradados resulta não de uma fraca qualidade 

construtiva, ou dos materiais utilizados, mas do abandono e falta de uma 

manutenção adequada.” (PEIXOTO, 2012: 24) 

Embora também seja um objetivo comum a todas as outras estratégias, na 

reabilitação, o que se destaca é a reutilização do existente, ou seja, a reutilização 

dos materiais e estruturas existentes. Para tal é necessário respeitar certos critérios: 

“- As características tipológicas e morfológicas que reflectem a arquitectura 

onde a construção está inserida; 

- As condições de higiene e conforto requeridas pela vida contemporânea 

(...); 

- Os padrões qualitativos descritos no RGEU, tanto quanto possível; 

- O máximo de utilização possível dos elementos e partes da construção 

antiga ao invés de se prever a sua substituição por materiais e técnicas 

modernas (...); 

- As soluções adoptadas devem ser compatíveis com as técnicas e materiais 

pré-existentes, de forma a respeitar as características físico-químicas do que 

é antigo e novo; 

- A reversibilidade, não comprometendo a possibilidade de intervenções 

futuras, permitindo obter as opções iniciais construtivas.” (SOUSA, 2016: 

41/42)   

Como anteriormente foi já defendido, deve ser feita uma 

avaliação/diagnóstico não só estrutural do edificado, mas sim da história da sua 

construção, catalogando todas as suas alterações e intervenções, bem como os 

seus valores e interesses.  

Etimologicamente, a palavra metodologia, derivada de “método”, que 

indica procedimentos para atingir um determinado conhecimento. Por sua vez, a 

palavra intervenção, é referente a qualquer ato que interfere com o estado em 

que se encontra o objeto.  

Neste caso, a metodologia de intervenção será o processo para a atuação 

num determinado edificado, tendo como objetivo a salvaguarda do mesmo.   
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Para tal, todo o projeto deve ter uma metodologia. 

Fases Descrição/Objetivos 

Estudo de Diagnóstico 

- Pesquisar historicamente o edifício, para se comprovar a data da 

construção e a sua funcionalidade (sempre que possível);                       

- Recolha e análise da informação escrita e desenhada disponível. 

(Em casos onde o edifício não dispõe deste tipo de informação, 

pode ser necessário um tipo de levantamento exaustivo, tanto 

arquitetónico, como fotográfico);                          

- Levantamento exaustivo ao interior do edifício, inclusivamente 

registo fotográfico;                                                                                    

- Visitas ao exterior do edificado para observação do estado de 

degradação do mesmo, e sua envolvente;                                          

- Avaliar a necessidade de planos de monitorização;                            

- Definir sondagens, ensaios e medidas para a caracterização dos 

materiais de construção do edificado. 

Análise técnico-

económica 

- Avaliar a proposta elaborada;                                                              

- Analisar comparativamente os diferentes preços dos materiais e 

serviços necessários para a obra, evitando assim preços aberrantes;                                                                                               

 - Analisar as situações para as quais os empreiteiros não respondam 

ao Mapa de trabalhos e Quantidades e Caderno de Encargos;                                                                                                   

 -  Estudar eventuais alternativas;                                                             

- Avaliar a capacidade técnica das diferentes empresas;                           

- Fazer a análise comparativa dos produtos propostos pelas empresas 

para a execução da operação;                                               

- Elaborar uma análise multicritério que permita ordenar as propostas.    

Estratégia 

- Garantir a autenticidade;                                                                      

- Necessidade de durabilidade;                                                              

- Exigência de compatibilidade e reversibilidade;                                   

- Análise económica que deverá em certos casos ter em atenção o 

valor patrimonial intangível do imóvel. 

Projeto de Execução 

- Constituído por peças escritas e desenhadas pormenorizadamente 

para descrever todo o processo necessário para a Reabilitação do 

edificado. 

Execução da Obra 

- O projetista, nesta fase deve fazer um acompanhamento exaustivo 

na obra, pelos seguintes motivos:                                         

1. Haverá sempre lugar a pequenas imprecisões, ajustes e 

adaptações a introduzir na obra;                                                      

2. Evitar erros de execução, cuja simples reparação tem sempre 

custos elevados. 

Figura 9: Esquema das fases do processo de reabilitação (baseado no Manual de Apoio ao Projeto 

de Reabilitação de Edifícios antigos, pág. 26 a 28) 
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Contudo, segundo o Método SCCM de restauración monumental, obra de 

Antoni González (1943), o método para a intervenção é dividido em várias etapas 

que vão ao encontro com o esquema anterior referido, mas repartido em mais 

fases. 

González, repartiu em quatro etapas: conhecimento – pré-diagnóstico, 

diagnóstico: análise histórica, material e sociológica; reflexão – avaliação do 

monumento e o plano da ação; intervenção – projeto, execução, seguimento e 

participação; conservação preventiva – arquivo e divulgação, verificação e 

prevenção e, manutenção, das quais só iremos aprofundar as primeiras três. 

A primeira fase da etapa conhecimento, passa por um estudo de pré-

diagnóstico onde irá ser feito uma abordagem básica do monumento sobre o 

conhecimento histórico, arquitetónico e artístico, a sua natureza material, 

conhecimento sociológico, e “una primera evaluación del interés del edifício y del 

entorno (…) y una propuesta inicial de actuación (…).” (GONZÁLEZ, 1999: 40)  

O Diagnóstico, a fase seguinte, consiste em aprofundar todo o estudo da 

fase anterior, análise histórica (estudo histórico-construtivo e histórico-artístico), 

análise material (estudo geométrico-formal e físico-construtivo) e análise 

sociológica. A recolha de toda a parte histórica, arquitetónica, e de todas as 

anomalias existentes no edificado. Embora seja aconselhável fazer-se um estudo 

documental, da história do edifício, nem sempre isso é possível, pois há casos que 

se desconhece quem construiu, e como surgiu. Segundo González, quando isto 

ocorre, o melhor documento é o próprio monumento, por exemplo a partir da 

análise material, surge uma quantidade de informações úteis para o seu 

conhecimento histórico. Contudo, existem outras técnicas dependendo do tipo de 

monumento, nomeadamente: “(…) prospección y exploración, (…) cateo, 

excavación arqueológica, (…) estratigrafia mural, (…) y también etudios 

específicos de datación, (…) así como trabajos auxiliares de diversos tipos (…). 

Aos documentos desta primeira análise González denomina-o de  

“(…) «Memoria general del análisis histórico», y su estrutura y redacción han 

de hacer de él un material ciertamente útil de cara a las fases sucesivas de 

la acción (…). Un anejo imprescindible de este estudio será, por tanto, la 

«Cronología general de la evolución histórica», resumen ordenado de todos 

los datos referentes a los diversos aspectos y épocas del monumento objeto 

de los estudios. 
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A fase de estudo histórico-construtivo, consiste na análise da história do 

objeto em particular, e no desenvolvimento do seu processo de projeto e 

construção, tendo em consideração não só “(…) «cómo fue el edificio», sino 

«cómo llegó a ser y cómo ha ido siendo»”. É de salientar que este estudo é 

fundamental para as fases seguintes, pois ele estuda o comportamento do edifício 

ao longo da sua história. (GOZÁLEZ, 1999: 42) 

Após as análises e ensaios feitos, sobre a história do edifício, segue-se o 

estudo histórico-artístico. Tem como objetivo, descrever e analisar os valores 

arquitetónicos do monumento a nível tipológico, espacial, ambiental e funcional, 

e do seu ambiente físico que consiste para além da paisagem, no impacto sobre 

o próprio edifício. Incluindo também nesta análise os elementos decorativos, 

contribuindo assim para uma melhor contextualização histórica e social. 

Ainda nesta fase de conhecimento, Gozález afirma que surgirá uma 

reflexão sobre o estado de degradação e a ação a implementar, apesar de não 

se poder dar como concluída sem primeiro serem comparadas com as restantes 

análises. 

«Memoria metodológica del estudio geométrico-formal» é a denominação 

do documento que resulta do próximo estudo, geométrico-formal, referente à 

análise material. Este estudo consiste no estado atual do edificado, na “(…) análisis 

y exposición útil, con total fidelidad, de todos los datos que han de permitir 

aprehender la realidad geométrica, formal y espacial del objeto, y la realidad 

geográfica, topográfica y urbana de su entorno inmediato.” (GONZÁLEZ, 1999: 48)  

Atualmente verificamos que, também com a ajuda da Tecnologia, é 

possível intervencionar o Património sem riscos de destruir a sua imagem, 

melhorando e salvaguardando-a para que futuras gerações possam usufruir e 

utilizar estes espaços, e nesta fase poderá ser bastante útil, para a realização 

desenhos em 3 dimensões. 

O estudo físico-construtivo, aborda o nível de segurança e o ambiente físico 

do monumento. Numa possibilidade de adaptação de uso e planeamento de 

novas construções é fundamental este estudo, mas não só nestes dois pontos. É 

também essencial esse conhecimento para compreender o comportamento do 

monumento num caso de catástrofe (terramotos, inundações, etc.).  

Trata-se de avaliar a viabilidade do projeto, diagnosticar o edifício e a sua 

envolvente circundante.  
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Estes diagnósticos foram discutidos no 2.º Seminário sobre A Intervenção no 

Património. Prática de Conservação e Reabilitação, que se realizou na FEUP a 12, 

13 e 14 de outubro de 2005, onde discutiram sobre  

“A análise estrutural é uma ferramenta indispensável, mas a 

compreensão dos aspectos-chave e a fixação correcta dos limites para o 

uso das técnicas matemáticas depende da utilização que o especialista faz 

do seu conhecimento científico. Qualquer modelo deverá ter em conta três 

aspectos fundamentais na avaliação da segurança: o esquema estrutural, 

as características dos materiais e as acções a que a estrutura está 

submetida.”333 

Contudo, de acordo com González devemos “(…) contemplar la realidad 

material del edificio histórico desde una mentalidad constructiva lo más próxima 

posible a la de la época en que fue levantado, ya que «la cultura constructiva 

actual difícilmente es útil para la comprensión de los monumentos que 

habitualmente restauramos.” 

Mais uma vez é aqui demonstrada a mais-valia que existe ao haver uma 

coordenação de trabalhos, com empresas qualificadas, arquitetos, engenheiros, 

e outras áreas. 

A análise sociológica, resumidamente é estudo do significado que o 

monumento representa para a sociedade,   

“(…) análisis es la significación (referencial, emblemática, emotiva, incluso 

sentimental) y el valor de uso que tiene el monumento para la colectividad 

(en cualquiera de las escalas posibles, de la local a la universal), y las 

expectativas que desde estos puntos de vista despierta, así como el efecto 

que sobre el monumento (como documento, como objeto y como símbolo) 

—sobre su materialidad y sobre su significación— produce la apropiación y 

el uso que la sociedad hace de él.” 

Antes de passar para a terceira etapa, a intervenção, é fundamental a 

etapa da reflexão que consiste em duas fases: a avaliação do monumento e o 

plano da ação.  

É na avaliação do monumento que confirmamos o interesse do mesmo e 

concluímos as várias respostas que foram surgindo ao logo do diagnóstico, sobre 

esse assunto. Tais como: 



82 

 

“(…) cuáles son los aspectos esenciales del edificio que hacen de él un 

monumento; cuál de sus facetas básicas (documental, arquitectónica, 

significativa) destaca, si es así, y debe tenerse por primordial al plantear la 

restauración; qué juicio merece el objeto desde la óptica de la 

autenticidad.” (GOZÁLEZ, 1999: 52) 

Definimos ainda os objetivos da intervenção, refletindo sobre a 

determinação e compatibilidade do uso, sobre “el programa, (…) la estrategia de 

gestión futura (los convénios relativos a la actuación, uso y gestión) y, por último, la 

programación, en los límites de lo posible, de la actuación posterior, incluida la 

elección de los colaboradores.” 

No entanto, antes de qualquer decisão que possa afetar o monumento, 

devemos responder a quatro questões-chave sempre na mesma ordem: como foi, 

como é, o que é pedido, como deveria ser. 

Após as análises e reflexões, definimos os critérios para a intervenção, a 

ação e a correspondente estratégia, que variam de caso para caso, dependendo 

do tipo de monumento, do estado de degradação e do seu valor, como já frisado.  

Neste caso, como já referido a cima, depois de definir todas as ações, 

iremos aprofundar a Reabilitação. É fundamental que se perceba que o processo 

de Reabilitação não é apenas importante para os edifícios, é também um facto 

preponderante da sustentabilidade, uma vez que estamos a reutilizar o existente, 

e consequentemente poupamos recursos, energia, espaço. 

Em seguimento depois de serem fornecidos todos os elementos do 

diagnóstico, com várias soluções e custos adjacentes. É com base neste 

estudo/análise que os técnicos especializados irão decidir qual a estratégia a ser 

implementada, a que melhor se adequa, pois, existem níveis de intervenção, que 

variam consoante o resultado apresentado pelo estudo de diagnóstico feito 

anteriormente.  

No caso da Reabilitação, os níveis são os seguintes: 

Reparações de elementos estruturais, revestimentos de
paredes, de tetos e nas coberturas, instalações elétricas,
ampliações de compartimentos;

Para além dos anteriormente mencionados, consiste em
grandes alterações na distribuição do espaço, bem como a
implementação de novos compartimentos que anteriormente
não faziam parte do edifício, instalação de equipamentos;

REABILITAÇÃO MÉDIA 

REABILITAÇÃO PROFUNDA 

Figura 10. Esquema dos níveis de Reabilitação (baseado na dissertação de Inês Sousa: Princípios da 

reabilitação de Edifícios. Aplicação a casos de estudo. 2016) 



 

83 

 

Neste caso, achamos importante explicar um pouco mais sobre a estratégia 

adotada com base na obra de Vasco Peixoto. Como deveremos tratar o processo 

de reabilitação, quais os princípios que devemos seguir: 

“- Nenhuma acção deve ser empreendida sem se demonstrar a sua 

indispensabilidade. Este aspecto integra-se no pressuposto da intervenção 

mínima que garanta a segurança e durabilidade e que deverá orientar 

sempre o projecto de intervenção. Em particular, a reparação e 

manutenção são preferíveis à substituição respeitando-se materiais e 

técnicas construtivas: 

- Uma possível alteração de uso do edifício deve ter em 

consideração as exigências de conservação e de segurança. No entanto, 

frequentemente a aplicação dos níveis de segurança adoptados no 

dimensionamento de construções novas requer medidas excessivas, 

quando não impossíveis de aplicar. Nestes casos, outros métodos 

adequadamente justificados podem permitir diferentes abordagens sobre 

a segurança. Prioritariamente, deverá ser a função a adaptar-se ao edifício 

e não o edifício à função; 

- Deve existir compatibilidade química e física entre os materiais. A 

compatibilidade entre os materiais existentes e os materiais a introduzir é um 

aspecto fundamental de qualquer projecto de reabilitação, permitindo 

uma sã conveniência entre o novo e o antigo. O não respeito deste princípio 

implica uma maior degradação dos materiais e, consequentemente, dos 

elementos com o aparecimento de novos danos ou anomalias; 

- As medidas de intervenção, devem ser reversíveis, principalmente 

no caso de imóveis de especial valor patrimonial, permitindo a reposição 

do edifício na situação em que se encontrava antes da intervenção, ou de 

reposição de espaços e/ou materiais e deixar em aberto a possibilidade de 

no futuro se poderem aplicar outras técnicas de intervenção mais eficazes 

e/ou duradouras: 

- O respeito pelo edifício, pela sua história e pelas técnicas 

construtivas originais utilizadas na sua concepção, deve estar sempre 

presente em qualquer projecto de reabilitação. Este princípio é aglutinador 

dos anteriores, já que a sua prática implica o cumprimento dos princípios 

precedentes. (PEIXOTO, 2012: 25) 
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A Reabilitação para além de respeitar o edificado existente, também tem 

como estratégia a reversibilidade das obras correntes no mesmo, dando hipótese 

de novos planos, sem danificar o existente. É uma estratégia que consiste na 

simbiose entre o antigo e o novo, ou seja, diferenciando as duas épocas, mas ao 

mesmo tempo complementando-as. 

No final desta etapa, González faz também referência ao papel e os limites 

da utilização do monumento, à reversibilidade das ações, às reconstruções e 

eliminações no monumento, às adições e, às ruínas. 

Após essa aprovação avançamos para a terceira etapa - a intervenção - 

que se divide em quatro fases, das quais iremos aprofundar duas, a fase de projeto 

e de execução, que consistirá em peças desenhadas e escritas, que explicaram 

todo o processo de forma detalhada. 

A fase projeto é a junção dos resultados da análise histórica (estudo 

histórico-construtivo e histórico-artístico), análise do material (estudo geométrico-

formal e físico-construtivo) e análise sociológica, que deve ser capaz de justificar 

detalhadamente o todo e cada uma das ações que devem ser realizadas na 

intervenção do monumento. 

“Ese «conjunto de escritos, cálculos y dibujos» tiene una misión múltiple, que 

a menudo los proyectistas olvidan, de carácter conceptual, técnico y 

contractual. En el primer aspecto, ha de definir, justificar y describir la idea 

general y las soluciones particulares previstas; en cuanto al segundo, definir 

y valorar las prescripciones constructivas que permitan desarrollar esas 

soluciones, y, por último, en cuanto al carácter administrativo y contractual, 

definir las prescripciones que han de permitir la gestión y tramitación 

(aprobación, obtención de permisos y licencias, contratación y liquidación), 

así como la seguridad y el control de la ejecución de las obras.” (GOZÁLEZ, 

1999: 82) 

Dependendo de caso para caso, como vimos, numa intervenção as 

soluções podem ser diversas, por isso os critérios e objetivos devem ser adaptados 

tendo sempre em consideração a proteção dos valores essenciais do monumento 

assim como a compatibilidade e adequação das técnicas de construção, 

alteração de usos, reforço estrutural, novos materiais a implementar ou alteração 

dos elementos existentes. 
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É nesta fase que surge a parte escrita e desenhada, que especifiquem 

detalhadamente os trabalhos a realizar – desenhos rigorosos, memória descritiva, 

caderno de encargos com mapas de quantidades e trabalhos, etc. 

Avançamos para a fase seguinte, a execução. Para González, a eficiência 

na execução da obra não tem só a ver com um bom projeto, mas também com 

a escolha do construtor e o condicionamento do próprio documento. 

Por fim, na execução da obra é necessário ter uma especial atenção ao 

decorrer da obra, por isso é importante um acompanhamento permanente, pois, 

ao longo da execução poderá ocorrer alguns erros, ou até surgir novas anomalias, 

ou patologias que eventualmente não surgiram na fase de estudo, e que têm de 

ser resolvidas o mais rapidamente possível. A adaptabilidade das soluções é 

melhor garantia de que a ação é bem planeada e aplicada. 

No seguimento da obra devem ser feitos vários relatórios, planos 

detalhados, incluindo fotográficos. 

Gozález refere que “dos materiales de gran utilidad como 

documentación son la «Crónica de los trabajos» y el «Diario de obra». El 

primero es propio de profesionales de la historia, ya que se considera que la 

actuación equivale a una fase más de la evolución histórica del 

monumento y, como tal, debe ser documentada y analizada. (Por ello, si 

bien la crónica tiene una importancia especial en la fase de la intervención, 

en realidad su objeto es todo el proceso de la restauración.) En cuanto al 

diario, que sí es específico de la fase de ejecución, su realización 

corresponde preferentemente a los técnicos (arquitecto, aparejador o 

constructor) que la dirigen o realizan.” 

O objetivo deste capítulo é dar a perceber o que é o Património, a 

importância da existência do mesmo num contexto urbano, e o que poderemos 

fazer para o salvaguardar.  

O Património, quer seja classificado, ou não, é importante para a imagem 

de uma cidade, para o desenvolvimento económico local e nacional.  

Vimos que, ao longo do tempo, o conceito tem vindo a ser cada vez mais 

debatido, em Encontros, Cimeiras, quer sejam nacionais ou internacionais, 

elaborando novas Cartas, e nova legislação para proteger este bem essencial. 

Integrando-o no Planeamento Urbano, sendo um elemento integrante e não 

isolante, ou seja, fazendo parte da malha urbana, não é apenas um elemento que 
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se destaca do restante. Depende, claro, do tipo de Património que estamos a 

falar, pois no caso de um monumento, é natural que o mesmo se destaque pela 

sua importância e valor.  

Passando para a sua preservação, fechamos com a última etapa de 

Gozález - a conservação preventiva - o aconselhável era fazer uma avaliação 

permanente das condições do edificado, para que este não entre em estado de 

degradação profunda. Fazendo essa avaliação, torna-se mais fácil a manutenção 

do mesmo.  
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1.3.1. CONSIDERAÇÕES PONTUAIS 

 

Neste último ponto, abrimos com o tema reabilitação como ação, 

definindo-a e aprofundando os seus critérios pelas razões frisadas anteriormente. 

No entanto, não só o projeto de reabilitação, mas todo o projeto de uma 

intervenção, necessita de uma metodologia, sendo esse o nosso objetivo neste 

ponto, a metodologia de intervenção. 

Foram estudadas duas metodologias, uma baseada no Manual de Apoio 

ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos e outra na La Restauración Objetiva 

- Método SCCM de restauración monumental, com o objetivo de absorver o 

melhor das duas visões. 

Com base nelas, e nas questões-chave – como foi, como é, o que é pedido 

e como deveria ser – frisadas anteriormente, concluímos com as etapas para 

elaborar a metodologia. 

1ªETAPA: Conhecimento 

- Pré-diagnóstico: Esta fase inicia-se por uma abordagem simples do 

edificado e da sua envolvente, e uma proposta inicial do grau de intervenção; 

- Diagnóstico: Esta fase tem como objetivo uma análise profunda do edifício 

que demonstre o seu estado, as suas causas degradação e esclareça quais as 

suas necessidades. Para responder a este objetivo faremos várias análises, tais 

como:  

Análise histórica:  

- Estudo histórico-construtivo: consiste no estudo do 

comportamento do edifício no seu percurso, da sua história; 

-  Estudo histórico-artístico: consiste em analisar e descrever os 

valores arquitetónicos do edificado a nível tipológico, 

espacial, ambiental, funcional e o seu ambiente físico.  

Análise material: 

- Estudo geométrico-formal: consiste no atual estado do 

edificado, na realidade topográfica e urbana do seu entorno; 

- Estudo físico-construtivo: consiste no nível de segurança e 

ambiente físico do monumento. 

Análise sociológica: consiste na análise do significado do monumento para 

a sociedade. 
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2ªETAPA: Reflexão 

Avaliação do monumento: consiste em avaliar todo o processo feito até 

então, respondendo às seguintes questões: 

- Quais são os aspetos essenciais do edifício que fazem dele um 

monumento; 

- Quais são os valores presentes, e quais devem ser tomados como 

primordiais quando se propõe uma intervenção;  

- Qual a ação a aplicar de modo a manter a autenticidade. 

Estratégia: Consiste no o nível de intervenção e os critérios da estratégia. 

3ªETAPA: Intervenção 

Projeto: Consiste na junção de todas as etapas realizadas capazes de 

justificar o projeto. Nesta fase surgem as peças escritas e desenhadas para 

a elaboração da intervenção; 

Execução: Significa a realização do processo de intervenção no edificado. 

Esta fase requer ainda muita atenção devido à possibilidade de surgir 

surpresas relativamente ao edificado. Sendo que a rapidez nas soluções 

será a prova de um bom planeamento; 

Seguimento: Consiste acompanhamento e nos vários relatórios e planos 

detalhados, incluindo fotográfico do antes e depois da intervenção. 

4ªETAPA: Conservação preventiva: consiste na avaliação permanente das 

condições do edificado, para que o mesmo não entre em estado de degradação. 

Assim, só será necessário a sua manutenção. 
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CAPÍTULO II – CASOS DE REFERÊNCIA 
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Figura 11: Localização do caso de estudo. Imagem satélite. 

2.1 - PALÁCIO DA IGREJA VELHA 

 

IMPLANTAÇÃO  

  

  

   

 

 

 

 

 

FICHA 

INFORMATIVA

  

 

 

 

 

 

 

Breve apresentação da intervenção: “A intervenção da 

Visioarq afirmou a valorização do conjunto através da 

recuperação volumétrico-espacial, da reparação dos 

elementos construtivos degradados e das assimetrias criadas 

ao longo da sua história. A ampliação, com um novo volume 

edificado para a realização de eventos, complementar ao uso 

do palácio, foi também um objetivo elencado para este 

projeto.” (extrato do archdaily)  

Localização:  Avenida do 

Palácio, n.º 45 Vermoim 

 

 

Arquiteto:  Manuel Gomes dos 

Santos Portela 

Data de construção: 1881 

 

Uso original: Mansão  

propriedade rural, Hotel 

Sénior 

 

Caraterísticas: Estilo 

neobarroco e estilo 

neogótico 

 

 

Estado do edifício: 

Degradado 

Distinção: Prémio Architizer - 

2017; Prémio Januário 

Godinho – 2018; IIM 

Arquiteto da intervenção:  

Equipa Visioarq 

 

Data da intervenção: 2012 

 

Uso atual: Eventos e Hotel 

 

 

 

Grau de intervenção segundo 

o autor: Reabilitação 

 

 

Programa: Hotel Rural e 

ampliação para Salão de 

eventos 
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PREEXISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18: Pátio interior do palácio 

Figura 15: Vista para alguns 

acrescentos ao Palácio 

 

 

Figura 16: Fotografias do teto e guarnição do Palácio  

 

 

Figura 12: Várias perspetivas do palácio da igreja Velha antes das intervenções  

Figura 13: Várias perspetivas para a zona que foi proposto o novo volume 

Figura 14: Interior do edifício que vai 

ser aumentado 

Figura 17: Perspetiva para a zona do 

novo volume 
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O caso de referência localiza-se na Avenida do Palácio, na freguesia de 

Vermoim, a Norte de Portugal. Trata-se de uma mansão, propriedade rural 

construída em 1881, com estilo neobarroco com duas torres acasteladas e uma 

capela anexa, a capela S. Francisco de Assis de estilo neogótico. Até aqui já 

verificamos alguns valores históricos, arquitetónicos e religiosos. 

Chegou a albergar um Hotel Rural que depois entrou em falência, passando 

depois por vários proprietários. Este último proprietário, a Telhabel, pretendia a 

continuidade do uso como Hotel mas para eventos de casamentos, e por 

consequência a esta adaptação, será necessário a existência de um novo volume 

para albergar um salão de eventos. 

O Palácio nunca chegou a um estado de degradação grave, assim como 

a capela, “é de registar, sem dúvida alguma, o asseio e o ótimo estado de 

conservação do imóvel, bem como a cultura e sensibilidade artística dos 

seus proprietários, os quais souberam integrar, no seu meio, tanto peças 

devocionais adequadas, como até decorativas que enriquecem (…).” 

(ALVES, 2018) 

Com isto, verificamos que existem elementos decorativos 

enriquecedores tais como: “Nossa Senhora do Rosário, em madeira, 

barroca e estofada, S. José, barroca, policromada e em madeira (…) 

pintura com a iconografia de Nossa Senhora da Conceição, apresentando 

marcas barrocas e com um ou outro traço como réplica das obras do 

Murillo”, que vêm reforçar os valores arquitetónicos e religiosos, neste caso 

da capela. (ALVES, 2018) 

O Palácio da Igreja Velha e o seu entorno têm uma área de 2234.0 m2, e 

usufrui de uma grande variedade de vegetação.  

No entanto, verificamos que surgiram ao longo dos anos, acrescentos de 

vários volumes ao Palácio (fig.17) que acabaram por descaracteriza-lo. 

Relativamente ao estudo físico-construtivo, observamos alguns casos de 

patologias de água: manchas de humidade em tetos, pavimentos e fachadas, 

patologias estruturais: em elementos construtivos e molduras deformadas, e 

patologias físicas: em telhas envelhecidas. 

Como verificamos ao longo destas análises, o edifício representa um 

período histórico do estilo neobarroco e neogótico, e é ainda identificado pelo 
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uso de técnicas de construção pioneiras. Portanto este edifício possui valores 

históricos, arquitetónicos e religiosos que devem ser tidos como primordiais. 

Deste modo, uma vez que o edifício carece de algumas demolições de 

volumes que não faziam parte da estrutura original, e a construção de um outro 

assim como a reabilitação de alguns elementos construtivos, a ação a 

implementar de forma a preservar a autenticidade do Palácio é a reabilitação. 

 Perante esta realidade, concluímos que o grau de intervenção seria uma 

reabilitação média. 

 A estratégia deveria consistir em respeitar a autenticidade do edifício, na 

compatibilidade dos materiais e na simbiose entre o antigo e o novo, 

diferenciando as duas épocas, mas ao mesmo tempo contemplando-as. 
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PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20: Vermelhos e amarelos – Corte nascente – Referente à cobertura do 

volume proposto  

Figura 22: Vermelhos e amarelos – Alçado poente 

Figura 21: Vermelhos e amarelos – Alçado nascente 

Figura 19: Vermelhos e amarelos – Alçado frontal - norte 

Amarelos: a demolir; Vermelhos: a construir 
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Figura 23: Vermelhos e amarelos – Planta do piso 0  

Figura 25: Vermelhos e amarelos – Planta piso 1 

Figura 24: Vermelhos e amarelos – Planta de localização 

Amarelos: a demolir; Vermelhos: a construir 
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 Com as imagens anteriores de vermelhos e amarelos dos alçados e plantas 

cedidas pelo grupo Visioarq, conseguimos perceber melhor a intervenção que foi 

proposta. 

A proposta dos Visioarq consiste numa reabilitação, na “valorização do 

conjunto através da recuperação volumétrico-espacial, da reparação dos 

elementos construtivos degradados e das assimetrias criadas ao longo da 

sua história”. (extrato memória descritiva) 

 Relativamente ao uso, percebemos que são feitas algumas alterações no 

interior do palácio, não só na proposta de alterações dentro de algumas divisões, 

mas também na instalação de equipamentos como instalações sanitárias, e ainda 

demolições e construções exteriores, como podemos verificar nas figuras acima. 

 Após isto, verificamos que a reabilitação proposta pelos arquitetos é 

profunda apesar do edifício não estar muito degradado pois, para além das 

reparações estruturais necessárias, também se implementam novos 

compartimentos, assim como o novo volume. 

 A base conceptual deste novo volume foram os espigueiros minhotos, 

normalmente de pedra e madeira com a função de secar e proteger o milho 

através das fissuras laterais. Este nasce respeitando os alinhamentos da antiga 

estrutura que foi demolida, reforçando assim o eixo de acesso ao centro do 

palácio. Alberga a função de salão de eventos com 1000 m2 de área e 6 m de 

altura, com capacidade para acolher cerca de 190 convidados, ideal para 

receber grandes eventos familiares, iniciativas empresariais e congressos.  

 Os materiais propostos no palácio quando necessário, foram sempre os 

originais e na inexistência substituídos por idênticos. Quanto ao novo volume, o 

“espigueiro”, propõem como materiais, o aço corten que irá revestir grande parte 

do edifício, o granito, a madeira para o ripado e o betão. 

Finalmente, para os arranjos exteriores, propõem aproveitar a variedade de 

vegetação existente para demarcar percursos e praças em pedra de granito, 

numa atitude contemplativa da paisagem circundante. 
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PÓS-

INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fotografia do Palácio da Igreja Velha com nova intervenção 

Figura 27: Nova construção em relaçãocom o edifício existente 

Figura 28: Nova construção, Salão de Festas 

Figura 30: Vista lateral esq. do Palácio Figura 29: Eixo criado 

Figura 31: Várias vistas da Capela reabilitada 
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  Podemos perceber que o arquiteto se preocupou com a preservação do 

património inserido na paisagem e com a nova construção. Numa primeira fase 

garante a integração do novo volume na paisagem e no edifício existente, sem o 

existente nunca perder o destaque, e depois numa segunda fase que a 

visualização desta nova construção pudesse ser visualizada em dois momentos 

distintos, a aproximação ao edifício onde ele praticamente passa despercebido e 

depois a chegada a ele que traz um impacto. 

Verificamos que a preservação deste património e integração do novo 

volume, só foi possível porque seguiram exigentes critérios de recuperação que 

passaram por:  

Figura 32: Planta de localização após a intervenção 

Figura 33: Alçado Frontal – Norte após a intervenção  
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“Pintura Mural: Tinta a óleo sobre barramento de cal, finalizado com 

Verniz Cristal; Escaiola: Pasta/Argamassa de estuque de diversas 

tonalidades com espessura final pouco acima de 3 mm reabilitando assim 

as paredes marmoreadas; Os tectos são constituídos por estuques lisos, de 

ornato, molduras e frisos. Utilizando moldes para confinar desenhos 

existentes nos tectos de gesso; Reabilitação dos frescos da capela; 

Madeiras em Riga velha reabilitadas (recuperados os suportes, mantendo-

se iguais à preexistência); Caixilharias recuperadas e substituídas por 

madeira natural e lacadas; Portas e Portadas interiores recuperadas 

mantendo todos os elementos de ferragens originais ou substituídos por 

idênticas; Azulejos existentes reabilitados, réplicas dos novos azulejos, 

pintados à mão, para substituir os partidos ou desaparecidos”. (extrato da 

memória descritiva) 

A harmonia entre os dois edifícios afirmou-se pela mistura entre materiais da 

região e outros mais atuais com processos construtivos originais, mantendo uma 

harmonia cromática e volumétrica na paisagem.  

O eixo pedonal reforçado pelo desenho paralelepipédico do novo volume 

desde o centro do Palácio até à saliente consola “cuja forma especial 

parece fazer o edifício levitar, tal como os espigueiros tradicionais. A fina 

pala que o constitui, configura uma linha de continuidade entre o edifício 

antigo e o novo, materializando o caminho que é percorrido por quem 

acede ao espaço de eventos, numa metáfora evolutiva do passado para 

o futuro”. (extrato da memória descritiva) 

A relação interior/exterior afirma a sustentabilidade necessária, pelos 

grandes envidraçados, sem comprometer a eficiência energética do edifício. É 

neste âmbito que se introduziu o ripado em madeira que garante a iluminação 

natural abundante. A pala assimétrica em dois planos, demarca a entrada do 

edifício de eventos. 

 Concluímos depois desta análise da intervenção, que o arquiteto seguiu 

rigidamente os critérios de forma a manter a autenticidade do edifício, assim como 

seguiu a estratégia que definimos ser a mais correta.  

A atribuição do uso fará com que o edifício esteja constantemente a ser 

utilizado sendo necessário manutenção periódica, não só no interior dos edifícios 

como no exterior, desde os pavimentos aos arranjos exteriores.  
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Figura 34: Localização do caso de estudo. Imagem satélite. 

2.2 – CASA DO ROSÁRIO 

 

 IMPLANTAÇÃO

  

 

 

FICHA 

INFORMATIVA

   

 

 

 

 

Breve apresentação da intervenção: “A Casa do Rosário já 

tinha quase tudo. Uma escala confortável, uma matriz 

compositiva ajustada e uma atmosfera cativante. O grande 

desafio foi hiperbolizar a sua alma doméstica, desenhando 

pouco, transformando ainda menos.” (extrato do archdaily) 

 

Localização: Rua do Rosário, 

Cedofeita, Porto 

 

 

Arquiteto: Desconhecido 

 

Data de construção: XIX 

 

Uso original: Habitação 

 

 

Caraterísticas: Arquitetura do 

séc. XIX 

 

 

Estado do edifício: 

Devoluto e degradado 

Distinção: Menção Honrosa 

de Reabilitação de Edifício 

Habitacional - 2017; Prémio 

CONCRETA Under 40/CIN 

Arquiteto da intervenção:  

Equipa depA e Margariga 

Leitão 

 

Data da intervenção: 2015 

 

Uso atual: Habitação 

 

 

Grau de intervenção segundo 

o autor: Reabilitação 

 

 

Programa: Habitação 
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PREEXISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 40: Acesso Vertical 

Figura 35: Alçado Frontal Figura 36: Alçado Tardoz 

Figura 37: Porta para o exterior 

tardoz 
Figura 38: Porta interior 

Figura 39: Clarabóia – acesso 

vertical 
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A Casa do Rosário, construída no século XIX, com caraterísticas construtivas 

dessa época, localiza-se no quarteirão das artes do Porto, uma das zonas mais 

centrais e dinâmicas da cidade. 

 Como é típico acontecer nos edifícios do Porto, também esta se tornou num 

conjunto de casas. Durante um longo tempo veio a acomodar várias famílias nos 

seus três pisos. Esta casa começou por ser uma e depois passou a ser três, desta 

forma percebemos que este edifício tem muita facilidade de adaptação a 

diversos programas.  

A proposta para este edifício, visa na criação de dois T0, um T1 e por fim um 

T3, com acesso a logradouro, ou seja, cinco habitações. 

 Segundo os arquitetos, “a Casa do Rosário já tinha quase tudo. Uma escala 

confortável, uma matriz compositiva ajustada e uma atmosfera cativante. O 

grande desafio foi hiperbolizar a sua alma doméstica, desenhando pouco, 

transformando ainda menos”. 

A sua construção é tradicional, de alvenaria e a estrutura secundária, 

pavimentos, coberturas e escadas, em madeira. A estrutura da cobertura é 

também em madeira com uma clarabóia, sobre os acessos verticais. As divisórias 

interiores são em tabique e os vãos interiores em madeira, fixados a aros também 

em madeira pintada. 

  É percetível as patologias existentes no imóvel decorrentes da degradação 

natural, tais como manchas de humidade no interior e exterior, deformações de 

molduras, estrutura enfraquecida e envelhecimento da fachada. 

Verificamos que é um património de acompanhamento, que apesar de se 

tratar de uma arquitetura menos reconhecida pela sociedade em geral, é sem 

dúvida um elemento de união insubstituível para a unidade orgânica da cidade. 

Neste caso, esta casa tem presente valores arquitetónicos, que derivam das 

técnicas de construção pioneiras, que devemos ter como primordiais. 

Deste modo, face aos valores identificados a ação a implementar é a 

reabilitação. Visto a facilidade de adaptação aos usos anteriores, a estratégia 

deve partir da reversibilidade, dando hipótese de novos planos, sem danificar o 

existente, assim como a compatibilidade entre os materiais. 
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                  PROPOSTA 

 

  

Figura 42: Vermelhos e 

amarelos – Planta piso 3 

Figura 45: Vermelhos e 

amarelos – Planta piso 1 

Figura 43: Vermelhos e 

amarelos- Planta piso 2   

Figura 44: Alçado Frontal Figura 41: Alçado Tardoz  

Amarelos: a demolir; Vermelhos: a construir 
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Figura 47: Axonometria do Alçado tardoz proposto 

Figura 46: Corte construtivo 
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A proposta apresentada, pela equipa depA – Arquitetos, para este edifício, 

visa então na reabilitação do imóvel, que se encontra devoluto, de forma a 

contemplar dois T0, um T1 e por fim um T3, com acesso a logradouro. 

Antes de analisarmos a proposta, é percetível a estratégia adotada através 

da junção de algumas frases da memória descritiva,  

“como uma estrutura a preservar capaz de se adaptar, como contentor 

para vários programas é a garantia de que esta casa que já foi uma, que 

agora são cinco e que também já foram três pode facilmente voltar a ser 

tudo isso outra vez (…) e deixaram a nu alguns elementos/técnicas 

construtivas originais (…) como manifesto de resistência que grita “eu ainda 

sou o que era”.”  

Portanto, observamos o principio da reversibilidade e que tiveram como 

primordiais os valores arquitetónicos do edifício, contudo iremos reforçar esta 

afirmação na restante análise à proposta. 

 Verificamos através das plantas de vermelhos e amarelos, as 

transformações propostas, que passam por relocalizar alguns elementos 

construtivos desde aros, portas e guarnições, mas também a reabilitação de 

outros, é ainda bastante claro a proposta de "jardins de inverno” que podemos 

observar através do corte construtivo e da axonometria (fig. 46 e 47). A proposta 

para estas transformações teve como primordial um dos materiais principais desta 

típica construção, a madeira, todos os restantes são elementos leves, como o 

vidro. Relativamente ao pavimento, soalho de pinho nacional, é mantido. 

 No interior, são reforçadas ou demolidas algumas divisórias existentes para 

albergarem espaços mais amplos ou para a instalação de casas de banho, 

quartos ou cozinhas. Propõem ainda, como citado acima, deixarem a nu alguns 

elementos /técnicas construtivos originais, como paredes e estrutura da cobertura. 

 Através do alçado tardoz proposto, a iluminação natural é abundante, 

transpondo assim um maior conforto, tornando-o também energeticamente mais 

sustentável. 

Na cobertura foi proposto a introdução de isolamento térmico adequado e 

nas paredes exteriores do último piso revestimento em chapa ondulada. 

Concluindo, apesar do programa a proposta procurou sobretudo melhorar 

as condições de habitabilidade e conforto, preservando os valores arquitetónicos 

identificados desde o sistema construtivo à qualidade espacial. 
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PÓS-

INTERVENÇÃO 

 

  

Figura 49: Entrada para 

uma das habitações 

Figura 48: Apartamento 

tardoz do 1ºpiso 

Figura 55: Alçado frontal 

reabilitado 

 

Figura 51: Quarto no sótão, apartamento 

tardoz do 2ºpiso 

Figura 52: Sala de estar 

apartamento tardoz do 

1ºpiso 

Figura 54: Alçado tardoz 

reabilitado 

Figura 53: Logradouro do 

apartamento tardoz do 

2ºpiso 

Figura 50: Sala de estar do 

apartamento frente – 

2ºpiso 
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Após a intervenção, é ainda mais claro que as transformações feitas, foram 

“cruas e pragmáticas” sem intervenções profundas. 

Vemos então a nu, a estrutura da cobertura, a estrutura das paredes em 

tabique e a barriga da clarabóia, esta solução, segundo o nosso estudo, trouxe 

outro valor que não o arquitetónico a este edifício. 

Para além dos valores arquitetónicos, vemos também agora, valores 

educativos. Estes valores resultam do contato direto com o objeto, traduzindo, os 

elementos construtivos “deixados a nu” são assim uma base de conhecimento e 

compreensão do passado da construção deixados à vista. 

 Concluímos então que esta intervenção veio valorizar todo o edifício. Não 

só pelos valores educativos que surgiram, mas pelo reforço aos valores 

arquitetónicos. Sem comprometer a autenticidade do edifício, foram introduzidos 

níveis de conforto e tornaram o imóvel mais sustentável.  
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2.3 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

 

IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

FICHA 

INFORMATIVA

   

 

 

 

Breve apresentação da intervenção: “O programa preliminar, 

que pela sua extensão não era possível confinar aos espaços 

do solar, estabelecia a intenção de construir três núcleos 

distintos: Biblioteca, Capela e Fórum da Juventude. Como 

ponto de ancoragem, dentro dos limites do antigo solar e 

encostados à fachada do palácio, agruparam-se as zonas 

administrativas (…) contudo uma clara identificação de que 

se trata de uma nova arquitectura, que existe em ‘simbiose’ 

com as pré-existências.” (extrato ARX- Arquitetos)  

Localização:  Avenida Geral 

Elmano Rocha 

 

 

Arquiteto: Desconhecido 

 

 

Data de construção: XVII/XIX 

 

Uso original: Habitação e 

Capela 

 

Caraterísticas: Arquitetura 

Civil / Solar 

 

 

Estado do edifício: Devoluto/ 

Ruína 

Distinção: Nomeada para o 

Prémio a la Obra de 

Arquitectura-2006; distinguida 

com o “International 

Architecture Awards- 2006 

 

Arquiteto da intervenção:  

Nuno Mateus e José Mateus 

– ARX Portugal 

 

Data da intervenção: 2004 

 

Uso atual: Biblioteca 

Municipal 

 

Grau de intervenção 

segundo o autor: 

Reabilitação 

 

Programa:  Biblioteca, 

Capela e Fórum da 

Juventude 

Figura 56: Localização do caso de referência. Imagem satélite. 
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Figura 57: Planta original e do existente 

                     PREEXISTÊNCIA 

   

 

 

  

  

  

 

Solar construído no século XVII denominado por vários nomes como Solar 

Visconde Almeidinha e Capela de Nossa Senhora das Neves, Solar Alqueidão, 

Solar de Nossa Senhora das Neves e Capela, Solar dos Ribeiros e ainda Palácio dos 

Rebochos. No século XIX foi contruída a sudoeste, a cocheira onde eram 

guardados os carros de cavalos dos nobres senhores residentes.  

O palácio, composto por dois andares, sendo o superior “enriquecido com 

seis sacadas de lintel e cornija, e no primeiro a existência de um hall de entrada 

portador de belos painéis de azulejaria de cariz romântico (…)”. (CM- Ílhavo) 

A capela “delimitada por cunhais (…) ladeada por duas janelas de 

igual perfil, com gradeamento, e sobreposto por cornija saliente sobre a 

qual se eleva um nicho composto por pilastras ladeadas por aletas e 

rematado por frontão interrompido, tendo ao centro uma cruz; empena 

definida por friso sobre o qual se levanta o remate recortado tendo ao 

centro, sobre plinto, cruz pétrea e à direita uma sineira em arco pleno.” 

(SIPA)  

Esta moradia hospedou alguns dos mais influentes políticos regionais 

dos séculos XVII/XVIII como “João de Sousa Ribeiro e Silveira, capitão mor 

de Ílhavo, que à sua conta mandou abrir uma barra na Vagueira, ligando a 

laguna ao oceano fazendo sair a água que inundava os campos ribeirinhos 

(…), o capitão João de Sousa Pissaro, liberal que acabaria por morrer no 

combate da Cruz de Morouços em 1828 (…)” e ainda Dona Maria Benedita 

de Souza Queiroz Pizarro assinalada por valiosos e constantes atos de 

caridade. 

Figura 58: Fachada da Capela 

em ruína 
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Em 1988, um incêndio destrói o teto do edifício e causa danos no andar 

nobre, após isto foi degradando até à ruína. Destas ruínas apenas subsistiu a 

fachada principal e a Capela muito degradadas. Os elementos decorativos mais 

importantes da Capela, como azulejos, talhas, lápides tumulares, ou mobiliário, 

assim como a cocheira já nada restou.   

Este Solar enquadra-se na periferia da atual povoação, numa área de 

deficiente expansão urbana, onde era percetível a desarticulação entre cheios e 

vazios. 

Em 2001, a Câmara Municipal de Ílhavo foi selecionada para integrar a 

Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e para tal escolheu este solar. Esta escolha 

deve-se ao fato de em Ílhavo existirem poucas construções arquitetónicas 

qualificadas e com um desenho elegante, então pela sua escala e qualidade 

arquitetónica e também pela utilização pública da Capela que constituía um forte 

marco urbano na memória da comunidade, justifica assim a sua reabilitação para 

novos usos.  

A proposta consistia na instalação de uma Biblioteca de tipo 2, 

dimensionada para concelhos com mais de 20 mil habitantes, um fórum de 

juventude e a reabilitação da Capela. 

Após estas análises concluímos, que apesar do edifício se encontrar em 

ruína, do que restou dele verificamos, valores arquitetónicos, religiosos e ainda 

valores associativos, que devem ser tidos como primordiais.  

Perante esta veracidade, segundo o nosso estudo, a ação a implementar 

seria uma reabilitação profunda, tendo como estratégia a valorização do edifício 

e a integração do mesmo no meio urbano. 
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PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 59: Planta existente e da proposta  

Figura 61: Maqueta de estudo final 

Figura 64: Piso Rés-do-chão proposto 

Figura 63: Cobertura 

Figura 62: 1ºPiso proposto 

 

Figura 60: Maqueta de estudo 
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A proposta, da autoria dos arquitetos Nuno Mateus e José Mateus, equipa 

ARX – Portugal consistiu no programa pedido pela Câmara Municipal de Ílhavo, 

mas eles foram mais além. 

Mais do que albergar o programa, a vontade dos arquitetos foi a de fazer a 

construção crescer em diversas direções, como podemos verificar na figura 59, 

procurando um diálogo com a envolvente. Estes planearam unificar as diferentes 

volumetrias dos edifícios de habitação no entorno, corrigindo assim o panorama 

de dispersão e integrando os fragmentos em busca de um significado urbano 

fundador de um lugar cívico. 

De facto, com um programa tão extenso, percebemos desde o início que 

seria impossível restringir os serviços necessários no antigo solar, pelo que se tornou 

inevitável a proposta de uma continuidade ao palácio. 

Os arquitetos, tratando-se de uma reabilitação, depararam-se com 

questões de reaproveitamento dos espaços preexistentes, tendo como estratégia 

a simbiose entre as duas épocas distintas, se, por um lado, marcava um período 

antigo, por outro, marcava-se com uma intervenção contemporânea. Em suma, 

a proposta de pátios interiores e aberturas no edifício para proporcionar uma 

variedade de ambientes, que coincidem com a realidade do conjunto edificado 

no exterior. 

Verificamos na proposta do novo corpo, diversos volumes, uns mais altos e 

outros mais baixos, do lado oposto ao Solar, face a um edifício de habitação, foi 

proposto um volume vertical, que albergará o fórum da juventude, de forma a 

alinhar a escala da rua. No Solar, com a justificação de compatibilidade de 

espaços, optaram por alojar os serviços administrativos e serviços internos. Entre 

ambos eleva-se o pórtico, a entrada principal, com acesso à receção, a 

continuidade dos serviços é desenvolvida neste piso e no piso superior. 

A Capela, tem como proposta a restauração da “(…) sua essência espacial 

preservando as evidências possíveis de uma história perdida (…) o mobiliário é 

redesenhado e inequivocamente contemporâneo (…).” (NEVES, 2006: 036) 

Nesta proposta de reabilitação, observamos um interesse de combate à 

globalização cultural, com o resgate do património, como forma de repor a 

história do local e de dar forma ao seu entorno. Este edifício passará assim, a um 

atrativo ponto de referência. 
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PÓS-

INTERVENÇÃO 

  

Figura 68: Solar e Capela em alinhamento com as habitações unifamiliares 

Figura 67 : Novo volume vertical, fórum da Juventude, a alinhar com o edifício 

de habitação existente 

Figura 65: Entrada principal – volume proposto 

Figura 66: Fachada do Solar após a intervenção 
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A Biblioteca, inaugurada a 11 de Setembro de 2005, verificamos mais uma 

vez, que os arquitetos tiveram como objetivo equilibrar a skyline de volumes, e que 

“há (…) uma clara identificação que se trata de uma nova arquitetura, que existe 

em ‘simbiose’ com as pré-existências.” (NEVES, 2006: 036) 

Contudo, segundo o nosso estudo, verificamos que as caraterísticas do Solar 

foram reabilitadas e no desenvolvimento do programa, tiveram em conta, e bem, 

a métrica dos vãos existentes, albergando os espaços mais compatíveis, as zonas 

administrativas, devolvendo assim o caráter ao edifício.  

No entanto, apesar da articulação e consolidação da intervenção com as 

diversas volumetrias do contexto, que a nosso ver resultaram bem, pois é notório 

uma harmonia nos volumes criados com os existentes, a autenticidade do edifício 

perdeu-se. No entender do nosso estudo, a intervenção veio descaraterizar o Solar, 

com a sua volumetria e arquitetura, não sendo um bom exemplo de reabilitação. 

Concluindo, é percetível a diferença de estilos, como já referimos, mas 

também é notório que o novo volume se sobressaí pela sua escala, sobrepondo-

se aos traços da preexistência. Verificamos então que o objetivo resultou em criar 

um diálogo com a envolvente, mas que fracassou na valorização da 

autenticidade do Solar. 
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CAPÍTULO III – CASO DE ESTUDO 
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Figura 69: Enquadramento geográfico do concelho de Vizela 
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3.1- ANÁLISE DA CIDADE DE VIZELA 

 

A cidade de Vizela está inserida na vasta região do Vale do Ave, no Minho, 

na fronteira com o Douro Litoral. Possui caraterísticas únicas que fazem com que 

se distinga de outros locais.  

Pertencente ao distrito de Braga reúne cinco freguesias (Infias, Santa Eulália, 

União de freguesias Caldas de Vizela (S.João e S.Miguel) União de freguesias 

(Tagilde e S.Paio) e Santo Adrião), com cerca de 23 736 habitantes, segundo os 

Censos realizados em 2011. O seu território é circundado por 4 concelhos, a Norte 

e Nordeste pelo concelho de Guimarães, a Sul pelo concelho de Lousada, a Leste 

pelo concelho de Felgueiras e a Oeste, pelo conselho de Santo Tirso. É banhada 

pelo rio do mesmo nome, que atravessa a sub-região de nascente a poente num 

percurso de 40kms, com margens e vegetação luxuriante bem caraterísticas da 

região minhota. 

Sobre o rio de Vizela e atravessado por este, a cidade tem como 

enquadramento orográfico mais direto, as formações montanhosas entre o Vale 

do Cávado e do Tâmega, que constituem os prolongamentos da serra da 

Cabreira para Sudoeste. Na sua extensão geográfica, a cidade relaciona-se com 

o Vale do Ave através do vale do rio Vizela. 

 

Breve introdução Histórica 

A História é sempre uma das grandes imagens de marca da cidade, é esta 

que a carateriza no tempo e a distingue de outras cidades, é no fundo a sua 

impressão digital.  

A história de Vizela ao longo dos tempos conheceu variadas magnitudes, 

inserida num percurso cronológico que manteve sempre como unidade 

caraterizadora a sua localização estratégica. Estabeleceu-se, então, várias fases 

para estruturar os diferentes momentos históricos, o Neolítico como o das primeiras 

colonizações, o período Proto-histórico como afirmação na região, a 

Romanização com o nascimento de uma nova conjuntura de descoberta das 

potencialidades da região, sobretudo das termas, quando Vizela foi considerada 

a “Rainha das Termas de Portugal”, a Idade Média com o dealbar da formação 

da nacionalidade e do próprio território de Vizela, e o período Moderno com a  
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Figura 70: Edifício das Termas 

Figura 71: Rio de Vizela 
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redescoberta das termas e no despertar de uma consciência de autonomia 

contra o poder vimaranense aliada ao forte desenvolvimento económico. 

 

Breve enquadramento 

Apesar do seu peso histórico, Vizela encontra-se, ainda que com algumas 

melhorias, um pouco perdida no tempo, fruto da perda de identidade face à crise 

industrial e de um período menos favorável das termas, outrora foi um importante 

fator de atração da cidade. Atualmente a incapacidade das Termas não 

conseguirem acompanhar a evolução dos tempos, relativamente à introdução de 

novos tratamentos ou de outras utilizações, com as estâncias termais vizinhas 

modernizadas, a Rainha das Termas depara-se com uma ameaça para o 

equipamento concelhio. 

O poder vimaranense ao qual Vizela esteve submetida durante muitas 

décadas, também contribuiu de forma decisiva para a decadência desta cidade 

e também para que muito do património histórico de Vizela se perde-se, danifica-

se ou desloca-se para outras cidades, uma vez que não havia uma intenção de 

salvaguardar ou conservar o património vizelense e que agora resulta na 

degradação, extinção e/ou desaparecimento dessa memória. Se por um lado a 

liberalização do país, condicionou fortemente o desenvolvimento do interior de 

Portugal e de Vizela devido à posição geográfica, devido ao domínio 

vimaranense, o concelho de Vizela esteve submetido às regras impostas por 

Guimarães, pois até 1998, era esta cidade que controlava grande parte das 

freguesias do concelho de Vizela. Atualmente é bastante evidente que Guimarães 

não tinha qualquer tipo de interesse em potenciar Vizela. 

Após a elevação de Vizela a concelho, a cidade apresentou fortes 

debilidades, sobretudo derivadas do seu frágil poder económico, que sabemos é 

uma, senão o principal fator de sustentabilidade de uma cidade. Associadas a 

este existem outras debilidades que derivam de outras áreas como, o ambiente, a 

sociedade e o território. Vizela apresenta uma estrutura socioeconómica média, 

uma estrutura administrativa muito jovem que se reflete no tecido urbano, pouco 

desenvolvido e predominantemente de caráter rural.  

A falta ou inacabada construção de infraestruturas básicas (saneamento, 

água, luz), e o reduzido número de equipamentos sociais e sobretudo culturais 

constitui uma ameaça para o próprio concelho, sobretudo quando isso acontece 
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dentro do seu próprio perímetro urbano. A falta de equipamentos desportivos e/ou 

culturais em Vizela, poderá originar um deslocamento sazonal ou definitivo dos 

seus habitantes para outras localidades e Guimarães constitui assim uma 

alternativa face à sua oferta e diversidade relativamente a Vizela, no entanto 

Guimarães não deve ser considerada uma concorrente, mas uma mais-valia, pois 

sendo considerada Património Mundial da Humanidade, ela encerra em si uma 

grande capacidade de atração turística, que Vizela não deverá desperdiçar, mas 

tentar absorver, procurando atrair os turistas até si, fazendo-se valer das suas 

potencialidades próprias. 

No Norte de Portugal, Vizela foi a primeira cidade a ser classificada como uma 

Cittaslow em Junho de 2011, um movimento internacional cujo objetivo é 

identificar vilas e pequenas cidades com menos que 50,000 habitantes que 

oferecem maior qualidade de vida e um ritmo mais saudável para as suas 

populações, existindo apenas mais 5 cidades classificadas em Portugal. 

São 71 os critérios de excelência que cada cidade deve cumprir para obter a 

acreditação de Slow City, A filosofia Cittaslow tem como pilar fundamental a 

preservação da tradição, da tranquilidade e das qualidades internas de cada 

cidade classificada. Compromete-se com princípios orientadores que apontam no 

sentido da valorização, conservação e salvaguarda do património arquitetónico, 

histórico, etnográfico e ambiental. 

A integração de Vizela na rede Cittaslow deve ser consubstanciada num 

processo coerente de atração e sensibilização em torno de diversos ativos 

materiais e imateriais, envolvendo a comunidade local, numa perspetiva de 

melhoria constante das nossas características enquanto comunidade. 

O Plano Diretor Municipal de Vizela entrou em vigor no ano de 2013 em 

Janeiro, veio trazer melhoramentos para a cidade, ainda que desaceleradas. Este 

documento reflete uma visão integrada do território municipal e visa reforçar a 

competitividade territorial do conselho e assegurar a equidade territorial no 

provimento das infraestruturas e equipamentos de suporte à integração e coesão 

territorial. 
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Figura 74: Vista para a Casa do Castelo do Parque das Termas 

3.2 - CASO DE ESTUDO – CASA DO CASTELO 

 

1ªETAPA: Conhecimento 

- Pré-diagnóstico:  

 

IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

FICHA 

INFORMATIVA

   

 

 

  

Localização:  Nacional 106, Vizela 

Arquiteto: Desconhecido 

Data de construção: 1898 - 1905 

Uso original: Espaço cultural, Externato feminino/masculino e 

Habitação 

Caraterísticas: Estilo neogótico 

Estado do edifício: Devoluto e gravemente degradado 

Figura 73: Construção do edifício em relação à cidade 

Figura 72: Localização do caso de estudo. Imagem satélite 
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No estudo desta fase inicial do conhecimento, o pré-diagnóstico, 

concluímos que o edifício marca de alguma forma a cidade de Vizela, não só pela 

existência de informação como postais que retratam Vizela antes e depois do 

edifício de certa forma a presentear com uma memória fotográfica, a referência 

em livros sobre a cidade, mas também pela sua classificação, de imóvel de 

interesse municipal. Verificamos ainda que tem algum interesse arquitetónico pelo 

seu estilo neogótico e elementos semelhantes ao estilo barroco. 

A proposta visa na reabilitação da Casa do Castelo que albergará um 

determinado programa base: Biblioteca. 

Para além da requalificação do edifício com grande interesse municipal, 

pretende-se torna-lo num elemento de referência, marcante e simbólico da 

cidade: um ex-líbris. Aspira-se criar uma nova centralidade que reorganiza a área 

do ponto de vista formal e programático tendo proximidade com a zona ribeirinha, 

Parque das Termas e zona escolar. 

Apesar da cidade de Vizela já usufruir de uma Biblioteca Municipal, a 

Fundação Jorge Antunes que foi inaugurada em Março de 1994 através de 

protocolo celebrado com a Fundação Calouste Gulbenkian e com a Câmara 

Municipal de Guimarães, esta não possui as condições necessárias.  

Declara-se que atualmente conta com cerca de 7400 utilizadores e que oferece 

aos seus leitores, para além dos serviços tradicionais, empréstimo domiciliário e 

leitura presencial, uma variedade de serviços que vão desde a hora do conto, 

ateliers diversos, internet sem fios, utilização dos computadores para trabalhos 

pessoais, visualização de vídeos, audição de cd's e utilização do bar.  

A Fundação Antunes no piso rés-do-chão, dedicado aos serviços públicos, 

possui numa sala, quatro mesas para quem quiser fazer leitura presencial e de dois 

computadores ligados à internet para trabalhos pessoais, e ainda nessa mesma 

sala usufrui de dois corredores de livros, onde não dá para pessoas de mobilidade 

reduzida passarem nem para estar duas pessoas a consultar prateleiras em 

sentidos opostos. Nesse mesmo piso estão localizadas as instalações sanitárias e o 

bar. No piso 1, dedicado aos serviços privados, divide-se em gabinetes, e usufrui 

de uma pequena sala do conto que é a zona infantil da biblioteca. O piso -1 está 

divido em duas salas, uma com uma área bastante pequena e outra que auxilia 

exposições ou apresentações que suporta com 20 cadeiras com possibilidade de 

serem contornadas. 
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Este edifício apesar da proximidade à estação ferroviária e ao Fórum da 

cidade não possui de estacionamento sendo mais um edifício sufocado pela 

nacional. 

Sendo Vizela, uma cidade que precisa de novas atrações, pois é notável a 

falta de equipamentos culturais como referimos no enquadramento. E não 

desvalorizando o edifício, em que se encontra de momento a Biblioteca Municipal, 

que possuí de valores arquitetónicos e históricos muito interessantes, este não 

corresponde às condições necessárias para albergar esta função. 

Figura 75: Biblioteca Municipal, Fundação Jorge Antunes, sala adultos 

Figura 76: Biblioteca Municipal, Fundação Jorge Antunes, acessos à mesma 
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- Diagnóstico: 

Análise histórica:  

- Estudo histórico-construtivo: 

 

O edifício existente, apresenta um estilo neogótico, tendo sido construído 

em 1898 e terminado no início do séc. XX, por volta de 1905. Esta construção torna-

se um importante marco na história do local, na medida em que resultou de uma 

luta obstinada de Dr. Armindo Ribeiro de Faria, político e médico. 

(...) O edifício do “Castelo”, com mais de cem anos de existência, foi 

construído com o objetivo inicial de um dia poder servir de Paços do 

Concelho ao futuro Município. (...) (Anexo 1). 

Dr. Armindo, o proprietário na altura, queria ver Vizela elevada a concelho, 

e achava que tudo seria mais fácil se existisse um edifício destinado para Paços do 

Concelho. Depois da sua proposta ser recusada, por falta de disponibilidade 

financeira, Armindo Faria ergueu o tal edifício, arrojado de estilo neogótico por 

investimento próprio. Vizela, porém, não atingiu a autonomia e a ideia de Paços 

do Concelho ficou por terra. Ficaria apelidado, como ainda hoje é conhecido, o 

“Castelo de Vizela”. 

Ao longo dos anos, manteve-se nas mãos de privados e acolheu várias 

funções entre as quais espaço cultural, onde eram organizados saraus, externato 

feminino / masculino e habitação. Depois do 25 de Abril de 1974, caiu no 

abandono, permanecendo até aos dias de hoje negligenciado, à espera de uma 

utilidade digna e proveitosa para a história do concelho. Assim como, de uma 

homenagem a Dr. Armindo, que acabou por falecer em 1926, que tanto se 

dedicou ao que “considerava ser importante para o desenvolvimento da terra em 

que nascera”. (PACHECO, 2016: 25) 

Em 1998 a Assembleia da República institui o Município de Vizela, para 

satisfação e realização da população, que tanto empenho e persistência teve a 

defender esta nobre causa de independência e emancipação. 

Entretanto em nove anos a cidade foi protagonista de alterações 

socioeconómicas implicando o planeamento urbano célere com influência na 

construção de novas infraestruturas, equipamentos, novas vias e nova 

organização espacial incluindo a requalificação da rede de transportes 



 

127 

 

nomeadamente o caminho-de-ferro, para melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos. Assim a população foi crescendo e novas necessidades apareceram. 

A prioridade seria então a construção de um edifício administrativo que 

albergue a Câmara Municipal. A nível de planeamento do território, optou-se por 

desenvolver um complexo construtivo tipo fórum, numa zona desocupada e 

central a Rua Dr. Braúlio Caldas, com habitação, comércio e um edifício 

administrativo (Câmara Municipal de Vizela). É um espaço estratégico, devido á 

sua capacidade de servir de pivô para o crescimento da cidade. 

Está também servido de excelentes acessibilidades nomeadamente a 

estação de caminhos-de-ferro a 200m de distância, tornando-se um convite á 

utilização de transportes públicos para toda a população. 

Portanto, o “(…) Castelo da Ponte, obstinadamente robusto, sem cumprir a 

missão para que fora criado, vem a perpetuar-se numa memória que 

identifica o ideal, apontado pelo espírito doutrinador do liberal Almeida 

Garret, de que uma terra e um povo que determinadamente querem ser 

livres sempre o serão.” (SILVA (a), 2013: 168) 

Assim sendo, o edifício do “Castelo”, que na época ainda estava na posse 

de privados, terá outro destino programático na medida em que se trata de um 

lugar numa cidade cheia de potencialidades para preencher os nichos existentes 

de serviços e equipamentos. 

E finalmente, em 2007, o Município adquire o edifício e terreno. 

Relativamente ao contexto histórico da envolvente, o Parque das Termas 

localiza-se no centro da cidade e ocupa uma área de 7,5 hectares. Construído de 

1885 a 1886, antes da construção do “Castelo”, o parque foi delineado e plantado 

pelo floricultor e horticultor José M. Loureiro e pelo jardineiro-paisagista Jerónimo 

M. Costa. É considerado como o “pulmão” de Vizela, devido à sua vasta 

vegetação. 

Este espaço natural é propício à realização de todo o tipo de atividades ao ar livre, 

com circuito de manutenção, campo de ténis, parque infantil, apoio de bares e 

restaurantes e ainda acesso ao Campo Municipal Fonseca e Castro para a prática 

de minigolfe e petergolfe. Magnífica paisagem junto à Zona Ribeirinha de Vizela, 

onde poder-se-á usufruir das suas ciclovia e ecovia, que acompanham a margem 

do Rio Vizela. 
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Figura 79: Entrada para a escadaria da Torre 

Figura 82: Guarnição e rodapés Figura 77: Porta com arco ogival 

Figura 81: Elementos decorativos 

Tetos em estuque trabalhados 

 

Figura 80: Tetos em estuque  

Figura 84: Escadaria em pedra da 

Torre 

Figura 83: Molduras/Guarnição 

Figura 78: Janela com arco 

ogival 
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- Estudo histórico-artístico:  

 

Começando pelos aspetos tipológicos e funcionais, verificamos um bom 

aproveitamento das áreas para as funções que existiram nele, mas não achamos 

que seja relevante pois não é um edifício religioso que tem de corresponder a uma 

determinada distribuição. Podemos sim supor que a Torre seria para albergar as 

funções principais, como a do Presidente da Câmara e no restante edifício, nas 

laterais da Torre, as funções complementares, mas como podemos observar este 

edifício pode acolher vários usos sem que comprometam a sua autenticidade. 

Verificamos também que, talvez pelo fato de ter sido criada para albergar 

a função de poder, existe na Torre elementos decorativos, com tetos e uma 

robusta escadaria em pedra com trabalhados elaborados.  

Encontramos ainda algumas caraterísticas da época, finais no século XIX, 

como os rodapés altos e as restantes guarnições, os sistemas construtivos pelas 

paredes em tabique, e os tetos em estuque. Do estilo neogótico subsistem as 

janelas e portas, com a forma de arco ogival acompanhados de vitrais, como 

podemos ver nas imagens ao lado (fig. 78). 

Por fim, é bastante percetível o impacto que o edifício tem para o ambiente 

em que se insere, pela cota superior em que se encontra e pela robustez do seu 

volume, desta forma deve-se ter em conta a sua função. No ambiente em que 

está inserido verificamos valores paisagísticos, pela presença do Parque das 

Termas, que devem ser tidos em conta como elos de continuidade.  

 Concluindo, este edifício relativamente aos elementos decorativos e 

característicos da época, possui de valores arquitetónicos. 
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Análise material: 

- Estudo geométrico-formal:  

 

 Este estudo consiste no levantamento geométrico do existente e na 

realidade topográfica que vamos passar a analisar. 

O edifício do Castelo com um terreno a Poente, observa uma área de 

7,458.00 m2 de terreno. Este é alvo de uma mudança repentina de cota, 

mantendo-se à posteriori com pouco declive. 

Encontra-se num lugar estratégico, ligada à EN106 e junto á rotunda com 

eixo de ligação para o Porto, Paredes, VIM e Guimarães através da nova variante. 

A nascente encontra-se uma magnífica paisagem com vista para o rio 

Vizela que orienta a linha de árvores, o Parque das Termas e a zona Ribeirinha que 

irá ser alvo de requalificação. 

O edifício encontra-se a um nível de cota mais elevada o que lhe 

proporciona uma vista única tipo miradouro. 

A norte existe um talude e a nascente o edifício é sufocado pela EN106 com um 

passeio de dimensões muito reduzidas, nomeadamente com 1,10m.   

N 

Figura 85: Planta de localização da área a intervir em relação à envolvente. Escala 1:5000 
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Figura 87: Planta do existente. Escala 1:500 

PREEXISTÊNCIA 

  

N
 

Figura 86: Localização do Terreno. Escala 1:2000 
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  Figura 88: Alçados e cortes do existente. Escala 1:500 
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Através do levantamento do existente, fica mais claro a organização do 

edificio e a geometria da construção. 

É percetivel através da planta as paredes-mestras, pelas suas espessuras,, 

todas as outras são divisórias, paredes em tabique. 

No piso rés-do-chão, verificamos que este se encontra dividido em seis 

compartimentos, sem ligação nenhuma entre eles, funcionam como 

independentes, podendo apenas acessar entre eles e aos restastes pisos pelo 

exterior, excepto a Torre e o volume a norte, que se divide em três espaços. Ao 

contrário deste, o piso 1, é composto por um corredor horizontal que atravessa 

todo o edifício, ligando-o. Os restantes pisos voltam a não ter ligação direta.  

Através dos alçados e cortes, percebemos a simetria dos vão exteriores, que 

é alcançada pela Torre e pelos edificios que surgem nas suas laterais, mas o 

mesmo não acontece com os edificios das extremidades. Relativamente à altura 

de pisos, são bastantes distintos. 
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- Estudo físico-construtivo:  

 

Patologias exteriores 

Patologias interiores 

 

Figura 89: Imagens exteriores do lado Poente do edifício 

Figura 90: Imagens exteriores do lado Poente e Nascente do edifício  

Figura 91: Imagens de tetos e paredes dos pisos superiores degradados 

Figura 92: Imagens de tetos e paredes dos pisos rés-do-chão degradados 
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Verificamos que o estado de degradação do respetivo edifício é mau, 

evidencia sinais de degradação ou falta de desempenho grave, para além de 

simples consolidação ou restauro pontual.  Este estado impossibilita o desempenho 

de qualquer tipo de função/uso. As causas de degradação devem-se a fatores 

humanos, falta de manutenção e abandono do edifício. 

Encontramos as seguintes patologias: 

Patologias orgânicas (apodrecimento, presença orgânica e vegetação), 

patologias químicas (corrosão/oxidação e enegrecimento), patologias 

operacionais (juntas soltas e abertas, ensambladuras soltas ou degradadas, 

estrutura enfraquecida), patologias físicas (desgaste, fraturas, fissuração, 

deformação, desagregação, elementos e superfícies quebradas, telhas partidas e 

envelhecidas), patologias de água (manchas de humidade), patologias estéticas 

(sujidade e presença de lixo no interior e envolvente), e patologias estruturais 

(desaprumo da fachada, elementos quebrados, vidros partidos, deformação das 

molduras). 

Nesta fase, podemos já alegar uma possível reabilitação profunda.
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Análise sociológica:  

Verificamos que o ““Castelo” foi o guardião do sonho de autonomia dos 

Vizelenses.” (PACHECO, 2016: 24) Dito de outro modo, foi um marco, uma 

referência na vida da sociedade que tanto ansiava pela autonomia de Vizela.  

Como já referido, o Castelo também funcionou como Externato, e através 

de uma página do RVJornal (anexo 2) republicada pelo blog Plano Claro de João 

Ferreira, conseguimos investigar melhor esta análise, em relação ao uso, com 

alguns testemunhos. 

“O RVJornal esteve à conversa com ex-alunos, ex-professores e 

moradores, embora alguns quisessem manter o anonimato. 

Manuela Martins, frequentou, na altura, aquele estabelecimento de 

ensino (…) afirmou que “foram temos muitos giros, agora recordados à 

distância, porque, na altura, havia um bocadinho de terror à mistura.” 

Este “terror a que se refere”, e também mencionado por outros ex-

alunos, diz respeito ao regime de ensino de antigamente. Foi com nostalgia 

que Manuela Martins recordou os diretores e, principalmente, a professora 

Engrácia: “Por vezes, ajudava os alunos a escapar de algumas palmatórias”. 

(…). Tempos rigorosos e exigentes, mas recordados com grato pela 

professora Conceição Lima: “Foi gratificante”. A professora rememorou, 

com emoção, os seus primeiros passos como docente quando tinha apenas 

19 anos de idade. (…) foi no Castelo que adquiriu a experiência pessoal. Foi 

onde confirmou a sua vocação para o ensino. (…) 

Este Externato do Castelo, albergava alunos oriundos da região Norte 

do país. (…). As aventuras na sala de admissão, no ginásio, na sala de 

estudo, no recreio, onde existia a separação dos rapazes e das raparigas, a 

escadaria, são recordações que transparecem agora alguma nostalgia 

(…).”  
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2ªETAPA: Reflexão 

Avaliação do monumento:  

 

Como podemos verificar nos estudos anteriores, o Castelo foi um marco na 

história da cidade de Vizela, ainda que atualmente esteja devoluto e muito 

degradado. Reforçando, o edifício representou uma etapa muito importante, este 

aspeto é realmente essencial, pois faz dele um monumento com valores de 

identidade e associação. Junto destes valores, temos o valor arquitetónico pelo 

seu estilo neogótico, pelas caraterísticas barrocas e pelas técnicas de construção 

pioneiras. Também na sua envolvente, está presente valores paisagísticos que se 

aplicam ao Parque das Termas, devendo ser tidos como mais valia. 

Teremos como primordiais os valores de identidade e arquitetónicos, mas 

também teremos em consideração os valores paisagísticos que se aplicam ao 

Parque das Termas, de forma a aproveitar e revalorizar esta ligação. 

Deste modo, a ação a implementar para preservar a autenticidade do 

edifício, uma vez que a preexistência tem qualidade e matéria que lhe permite 

recriar parte do ambiente do edifício original, é a reabilitação. Será fundamental 

o respeito pelas caraterísticas autênticas do edifício, tanto a nível de materiais e 

técnicas construtivas como de organização espacial. 

 

Estratégia: 

Após estas análises e reflexões concluímos que o grau de intervenção é 

reabilitação profunda, pois teremos de fazer várias reparações ou até substituições 

de elementos estruturais, revestimentos de paredes e coberturas, instalações 

elétricas e ampliações de alguns compartimentos. 

A estratégia adotada consiste no respeito pelo edifício e pelas técnicas de 

construção originais, deste modo na alteração de uso pretendemos que seja o uso 

a adaptar-se ao edifício. 

Sem comprometer o edifício existente para que o uso seja possível, como 

ficou claro ao logo das análises, a área do Castelo não tem capacidade para 

albergar o programa proposto. Para não comprometer o edifício a grandes 

alterações interiores pretendemos valoriza-lo também externamente, fazendo 

arranjos exteriores e propondo desta forma uma simbiose entre o antigo e o novo, 

diferenciando as duas épocas, mas ao mesmo tempo contemplando-as. 
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Perante esta realidade, pretende-se que o património arquitetónico seja 

interveniente na construção da paisagem enquanto recurso estratégico de 

desenvolvimento com mais valias socioculturais.  

Este implica uma crescente afirmação da localidade, na competição 

global, no delineamento da estratégia regional e territorial, na fixação de 

populações na atração de investimento e no investimento produtivo, na criação 

de emprego e na produção de riqueza (desde o turismo à construção civil), 

devendo por isso ser cada vez mais encarada como uma das áreas mais evidentes 

de investimento estratégico da cidade. 
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3ªETAPA: Intervenção 

Projeto:  

 

Pretende-se fazer de Vizela uma cidade acolhedora, dinâmica, do 

conhecimento, da iniciativa e do trabalho, suportada nos valores de 

produtividade, da competência e da eficiência coletiva em espaços de 

excelência. Projetar uma nova paisagem para a cidade é fulcral.  

Na presença de um legado de dignidade inquestionável apesar de 

degradado, opta-se por protege-lo e elege-lo como protagonista de um 

programa e de uma imagem na paisagem. 

A proposta é baseada no entendimento e conexão do edifício com o 

entorno, na sua valorização e reinvenção dos materiais tradicionais. 

No desenvolvimento da organização funcional tivemos apoio do programa 

de apoio às Bibliotecas Municipais. Existem 3 tipos de bibliotecas e definem-se em 

função do número de habitantes do concelho. Com a análise da cidade 

concluímos que a biblioteca que correspondia à cidade seria tipo BM2 (mais de 

20 000 e menos de 50 000 habitantes). 

Após uma longa análise ao objeto e ao seu entorno, deparamo-nos com a 

nossa área de intervenção, sendo um programa extenso propomos um novo 

volume, pois o edifício existente não alberga todo o programa da biblioteca. É 

essencial que o novo volume se dilua, e entre em metamorfose com o terreno e o 

existente, de forma a destacar sempre o edifício Casa do Castelo, assim como na 

paisagem que os envolve.  

Tivemos como objetivo que a nova construção se integrasse 

harmoniosamente com os volumes existentes, tirando partido das naturais 

diferenças de cotas do terreno. 

A ligação entre eles propusemos que fosse com novos materiais, 

translúcidos e mais leves fisicamente e visualmente. 

Ainda com a proposta de uma nova construção temos como objetivo 

manter a primazia do edifício existente não o colocando em segundo plano e não 

implantando uma obra demasiado volumosa, corpulenta e com demasiado 

impacto, fora da escala humana. 

Desta forma, optamos por volumes que se orientam no sentido do edifício 

do “castelo” para contemplá-lo, descobri-lo e observá-lo. 
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N 

Figura 93: Imagem 3D, vista em planta 

Figura 94: Imagem 3D, poente do edifício existente, acesso ao edifício proposto e estacionamento 
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No desenvolvimento do programa, como já referido o edifício existente não 

tem dimensão suficiente para albergar o programa do equipamento. Desta forma, 

tendo sempre como objetivo valorizar o edifício, optamos por formalizar a proposta 

da seguinte forma: 

A norte nasce uma via de acesso ao extremo do terreno e um parque de 

estacionamento público. 

A nascente afastamos a EN106 e criamos um passadiço com 8,50 m com 

bancos onde se pode contemplar o edifício e o parque das termas de Vizela, a 

Nacional fica retirada do edifício existente 12,63 m. 

O acesso que existia nas traseiras do edifício, a sul, serviu para entrada da 

rampa para a garagem dos funcionários da biblioteca. 

A poente nasce os volumes propostos, surgem na mesma linha que a 

construção existente, mas fragmentados, para ligação entre eles propomos um 

corredor que com irá de encontro a uma receção desses novos volumes. Receção 

esta marcada por palas para quem visita o edifício de Norte ou Poente 

(estacionamentos) que surgem do alinhamento do terreno. 

A nascente da Casa do Castelo, na direção da Torre, criamos umas 

escadas em direção ao parque das termas de Vizela, para as pessoas que não 

queiram usufruir do parque a poente do edifício possam ter um acesso direto ao 

parque e também usufruírem de um passeio podendo contemplar o belo edifício 

que é a Biblioteca e a paisagem que o envolve. 

A proposta desenvolve-se a partir da construção existente, a biblioteca e 

sala de exposições/ auditório implantam-se no edifício da “Casa do Castelo”, a 

nova construção alberga os serviços privados assim como o piso 2 e 3 da Torre.  
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Figura 97: Passadiço e estacionamento proposto 

Figura 96: Imagem 3D, vista do parque para a Biblioteca Municipal proposta 

Figura 95: Imagem 3D, do acesso proposto ao Parque das Termas 
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No desenvolvimento do programa no edifício existente, verificamos que a 

entrada do edifício (na torre) apesar da sua inquestionável beleza, não tem 

dimensão suficiente para albergar a receção do equipamento. Para que esta não 

perdesse as suas caraterísticas, optamos por formalizar a proposta no Piso Rés –do 

Chão da seguinte forma: 

As adaptações feitas neste edifício antigo e complexo para albergar um 

equipamento nomeadamente uma biblioteca, com um programa muito 

específico, fez com que surgissem muitas barreiras arquitetónicas, nomeadamente 

as acessibilidades.  

Assim optamos pela solução de o acesso ser feito pelas escadas no hall de 

distribuição (a Torre) junto á receção infantil e o ascensor localizado nessa mesma 

receção para mobilidade reduzida e para cargas de livros. Visto ser um edifício 

para uso público e com esta dimensão, era aconselhável um ascensor, que foi 

planeado de acordo com o RGEU. 

A norte do edifício localiza-se a secção de multimédia que pertence à 

secção da biblioteca infantil na continuidade do edifício a Norte, dividido por 

secção de leitura infantil, secção vídeo e sala do conto e ainda a secção de 

leitura juvenil. Na secção de leitura juvenil antes da intervenção o Castelo usufruía 

apenas de janelas para o lado nascente e na proposta propomos a mesma 

sequência de janelas que a secção infantil, mas a toda a altura do piso de forma 

a disfrutar da luz natural, tornando este mais sustentável. A sul ainda no piso rés-do-

chão, encontramos o bar da biblioteca, as instalações sanitárias e o auditório/ sala 

de exposições com um pé direito bastante alto para facilitar a exposição de peças 

altas, esta zona pode funcionar independente do restante edifício.  

No edifício proposto, na cota do auditório, nasce a garagem subterrada 

utilizada pelos funcionários e para cargas e descargas de livros com acessos 

verticais e ascensor, ainda na garagem temos uma porta, que nos leva às traseiras 

do edifício existente podendo aceder ao mesmo se assim tiver autorização. Tem 

como funcionalidade a passagem de cargas e descargas de livros no piso em 

questão e na passagem de peças com dimensões pequenas. 

Na torre subimos para o Piso 1, e deparamo-nos com uma receção da 

biblioteca de adultos, podemos direcionar-nos para norte e encontramos a 

secção de multimédia, a secção de leitura individual, a reprografia e a secção de 

leitura/ estudo em grupo. A sul, encontramos os periódicos e a secção de vídeo/ 
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Figura 101: Imagem 3D, Entrada no edifício a poente 

Figura 100: Imagem 3D, Corte Nascente no edifício existente 

Figura 102: Imagem 3D, receção secção infantil 

 

Figura 99: Imagem 3D, Corte de Sul para 

Norte               

Figura 98: Imagem 3D, Corte de Norte para Sul   
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áudio com acesso à receção através de um corredor que nos leva ao edifício 

proposto que nos permite uma entrada a poente do edifício existente, ainda no 

piso 1 encontramos a secção de leitura de adultos com um acesso vertical que 

nos leva ao Piso 2.  

No edifício proposto, como já referido acedemos através da sala dos 

periódicos que nos leva à receção na qual nos direcionamos para a saída ou para 

as instalações sanitárias pois todo o resto dos dois volumes é privado, dedica a 

serviços da biblioteca. 

Esses dos volumes estão compostos por receção, acessos verticais e ascensor de 

acesso à garagem, sala de manutenção e receção de documentos, instalações 

sanitárias e ainda o acesso ao volume composto pela sala do pessoal, instalações 

sanitárias para os funcionários, gabinetes de trabalho e a sala de informática da 

biblioteca. Estes dos volumes são de acesso privado.  

Já no Piso 2, temos um aproveitamento de águas furtadas, é o piso com pé 

direito mais baixo. Possibilita uma zona de maior relaxamento para ouvir música 

com divisões mais pequenas, com mobiliário adaptado para ler deitado e 

aproveitar a biblioteca de uma forma diferente, com a vista para o parque e para 

a área verde a poente do edifício. O mesmo aproveitamento poderia acontecer 

no edifício a norte, mas para um acesso de acordo com o RGEU não seria possível 

pois para colocar acessos verticais ocuparia uma sala a norte no piso 1 e no piso 

em questão não teríamos pé direito suficiente nem espaço para propor esse 

acesso. Neste piso não temos acesso à torre, para esse efeito teremos de descer 

para o piso 1. 

No Piso 2 e 3 da Torre, são secções privadas, destinadas ao diretor e a salas 

de reuniões com uma instalação sanitária instalada no piso 2. A proposta das 

divisões nestes pisos deve-se à Torre ser um elemento de poder sendo que este tipo 

de serviços, se deviam situar nele. 
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Figura 103: Planta piso Rés-do-chão Figura 1044: Planta piso 1 

Escala 1:500 



 

147 

 

  

Figura 1075: Planta Piso 2 Figura 1057: Planta 

Cobertura do 

volume existente 

Figura 1066: Planta do 

Piso 3 
Escala 1:500 
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Relativamente à parte construtiva, no edifício existente, demolimos algumas 

paredes de divisões que não deixavam usufruir do mesmo da melhor forma. 

Propomos a construção de algumas divisões que se situam no Piso rés-do-chão, as 

instalações sanitárias e a cozinha do bar, que por serem zonas mais húmidas e por 

maior durabilidade propomos paredes de tijolo, até por melhor compatibilidade 

com a pedra e para um melhor acabamento pelo fato de a pedra ser trabalhada, 

tem formas que o contraplacado não seria de tão fácil modelação.  

O edifício proposto, propomos uma construção de betão com cobertura 

com pendente de duas águas ainda que escondidas pela platibanda. Na junção 

de pedra, betão temos o isolamento para não terem contacto direto no caso de 

deformações. 

Os alçados no edifício proposto foram trabalhados de forma usufruir da luz 

natural, a irem de encontro ao edifício existente ainda que contemporâneos e 

com a caixilharia em zinco para não tornar o edifício monótono, mas sim uma 

parte do existente. 

 

  

Figura 1088: Corte Construtivo, ligação pedra - betão, edifício existente - proposto 
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Em síntese, numa primeira fase da proposta tentamos que o edifício se 

voltasse a integrar no entorno e na paisagem envolvente, envolvendo-o nos 

valores paisagísticos existente. 

Numa segunda fase, encontramos algumas barreiras no desenvolvimento 

do programa a inserir, visto que este não consegue albergar todo o programa, foi 

então proposto um novo volume e algumas transformações no edifício existente. 

Transformações estas que passaram por reabilitação de todo o edifício 

incluindo paredes em tabique interiores e paredes em tabique revestidas a chapa 

ondulada, tendo em conta os materiais originais, mas também por demolição de 

algumas delas, sem comprometer a autenticidade do edifício.  

É percetível a diferença de estilos entre os dois volumes, mas no nosso 

entender o novo volume não se sobrepõem ao existente, parecendo uma 

fragmentação do mesmo, sem o descaraterizar. 

Considerando os aspetos anteriores referidos e toda a análise até então, 

concluímos que a intervenção proposta vem reafirmar os valores arquitetónicos e 

de identidade e também reatar com os valores paisagísticos da envolvente. 
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CONCLUSÃO 

 

A realização da presente dissertação apresentou a oportunidade de refletir 

bastante sobre a temática Património e a sua salvaguarda. 

A base teórica foi essencial para fundamentar e responder ás questões a 

que o presente trabalho se propunha. 

 Como é possível observar no primeiro capítulo ao falar de conceito de 

Património, abre-se um leque de variáveis de interpretação que têm vindo a ser 

desenvolvidas ao logo de várias décadas. Se inicialmente o Património, se prendia 

com bens de pertença familiar, mais tarde evolui para monumentos de maior 

relevância, e finalmente se aplica a conjuntos urbanos de interesse e ao entorno 

destes. Consequentemente, ao longo do estudo percebemos que para que 

pudéssemos perceber que tipo de Património se trata e quais os edifícios podem 

ser considerados como tal, é necessário perceber quais os valores existentes.  

Afirmamos, ao longo do estudo, a necessidade urgente de salvaguardar o 

Património para combater a globalização das cidades. Para intervir neste é 

necessário mais uma vez, que seja feita uma análise cuidada dos seus valores, de 

modo que cada intervenção se adapte ao edifício.  

Definir uma metodologia, estratégias e medidas de salvaguarda dos valores 

patrimoniais presentes em cada edifício, sendo esse o ponto de partida para o 

desenvolvimento de qualquer intervenção no Património, a fim de o conservar no 

tempo.  

Toda o desenvolvimento do presente trabalho, coloca-nos num 

posicionamento essencial para a realização de qualquer tipo de intervenção 

quando compactuamos com uma preexistência, na forma como recorremos aos 

melhores princípios que remetem para a salvaguarda e identificação do 

Património. 

É através do Património de acompanhamento, nos casos estudados, no 

segundo e terceiro capítulo que aplicamos toda a teoria estudada no primeiro 

capítulo, que refletem sobre a ação reabilitação. 

 Incidindo sobre um edifício imponente, que como mencionamos no 

terceiro capítulo, se trata de um imóvel com caraterísticas neogóticas datas de 

finais do século XIX, é então que apresentamos perante os seus valores e a analise 
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feita através da metodologia, como solução ao atual estado de abandono, uma 

reabilitação.  

Através da análise destes casos, comprovamos a necessidade de uma 

metodologia para a perceção dos valores patrimoniais existentes e como guia 

para a salvaguarda do mesmo. 

Dentro desta perspetiva, o que é importante reter em torno desta temática 

em questão e do problema que relaciona as intervenções no Património para com 

os valores patrimoniais, leva-nos assim a pensar na melhor metodologia, assim 

como, na tomada de decisão das melhores ações com a finalidade de reafirmar 

os valores patrimoniais. É com esta finalidade que através da nossa dissertação 

pretendemos dar um contributo para a valorização do nosso Património, fazendo 

com que os valores patrimoniais sejam salvaguardados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Boletim Municipal: Edifício emblemático da luta pelo Concelho 
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Anexo 2: RVJornal: As memórias do Castelo da Ponte 
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