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Fonte:Fornecido gentilmente pela Doutora Susana, Solar dos Condes de Resende, Canelas 

 

Fig. 34 - Capela, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 35 - Fachada do solar, antes da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela Doutora Susana, Solar dos Condes de Resende, Canelas 

 

Fig. 36 - Fachada do solar, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 37 - Entrada do jardim, antes da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela Doutora Susana, Solar dos Condes de Resende, Canelas 

 

Fig. 38 - Entrada do jardim, depois da intervenção 
Fonte:https://www.google.com/search?q=solar+dos+condes+resende+canelas+jardim&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYi9_p

u8LlAhXj8eAKHdcACAQ_AUIEigB&biw=1396&bih=686&dpr=1.38#imgrc=rlEOXIoRl6q8tM: 

[Acedido a 13 de Fevereiro de 2019] 

 

https://www.google.com/search?q=solar+de+mateus+escadaria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG4qrEnajlAhX76eAKHauhBRIQ_AUIEigB#imgrc=i2wCwmEkgZNoGM:
https://www.google.com/search?q=solar+de+mateus+escadaria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG4qrEnajlAhX76eAKHauhBRIQ_AUIEigB#imgrc=i2wCwmEkgZNoGM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=mlOrXZSANo-D8gKToLz4BA&q=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&oq=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&gs_l=img.3...18568.20945..21140...0.0..0.87.1373.17......0....1..gws-wiz-img.......0.LtDSACr2Mas&ved=0ahUKEwiUtdjj96jlAhWPgVwKHRMQD08Q4dUDCAc&uact=5#imgdii=to20QbgZXCPn9M:&imgrc=JgqnGRp3o9U5sM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=mlOrXZSANo-D8gKToLz4BA&q=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&oq=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&gs_l=img.3...18568.20945..21140...0.0..0.87.1373.17......0....1..gws-wiz-img.......0.LtDSACr2Mas&ved=0ahUKEwiUtdjj96jlAhWPgVwKHRMQD08Q4dUDCAc&uact=5#imgdii=to20QbgZXCPn9M:&imgrc=JgqnGRp3o9U5sM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=mlOrXZSANo-D8gKToLz4BA&q=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&oq=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&gs_l=img.3...18568.20945..21140...0.0..0.87.1373.17......0....1..gws-wiz-img.......0.LtDSACr2Mas&ved=0ahUKEwiUtdjj96jlAhWPgVwKHRMQD08Q4dUDCAc&uact=5#imgdii=to20QbgZXCPn9M:&imgrc=JgqnGRp3o9U5sM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=mlOrXZSANo-D8gKToLz4BA&q=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&oq=pa%C3%A7o+de+giela+antes+interven%C3%A7ao&gs_l=img.3...18568.20945..21140...0.0..0.87.1373.17......0....1..gws-wiz-img.......0.LtDSACr2Mas&ved=0ahUKEwiUtdjj96jlAhWPgVwKHRMQD08Q4dUDCAc&uact=5#imgdii=to20QbgZXCPn9M:&imgrc=JgqnGRp3o9U5sM:
https://www.google.com/search?q=quinta+do+duque+em+alpriate+vila+franca+de+xira&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLu7PR_KjlAhXDx4UKHWUDCqsQ_AUIEygC&biw=1536&bih=755&dpr=1.25#imgrc=uz2jHnDA5fuMGM:
https://www.google.com/search?q=quinta+do+duque+em+alpriate+vila+franca+de+xira&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLu7PR_KjlAhXDx4UKHWUDCqsQ_AUIEygC&biw=1536&bih=755&dpr=1.25#imgrc=uz2jHnDA5fuMGM:
https://www.google.com/search?q=palacio+marques+de+pombal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlvYGv5ajlAhWQFxQKHYhzB-IQ_AUIEigB&biw=1536&bih=755#imgrc=HGVYQKFd_Q8ZdM:
https://www.google.com/search?q=palacio+marques+de+pombal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlvYGv5ajlAhWQFxQKHYhzB-IQ_AUIEigB&biw=1536&bih=755#imgrc=HGVYQKFd_Q8ZdM:
https://www.google.com/search?q=solar+dos+magalhaes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMrvSx66jlAhUR3OAKHZx5BGkQ_AUIEigB&biw=1536&bih=755#imgrc=eyDYx70xHk0BmM:
https://www.google.com/search?q=solar+dos+magalhaes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMrvSx66jlAhUR3OAKHZx5BGkQ_AUIEigB&biw=1536&bih=755#imgrc=eyDYx70xHk0BmM:
https://www.google.com/search?q=palacio+nacional+sintra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG5MC756jlAhU3BGMBHc_dCYAQ_AUIEigB&biw=1536&bih=755#imgdii=o_JABzStKXz_JM:&imgrc=1VDI-AZidSlv4M:
https://www.google.com/search?q=palacio+nacional+sintra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG5MC756jlAhU3BGMBHc_dCYAQ_AUIEigB&biw=1536&bih=755#imgdii=o_JABzStKXz_JM:&imgrc=1VDI-AZidSlv4M:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=_lGrXaSzFZLWgQbGgpG4Ag&q=casa+da+torre+da+lagari%C3%A7a&oq=casa+da+torre+da+lagari%C3%A7a&gs_l=img.3...12734.20870..21308...0.0..0.98.1913.25......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i131.YICRnRUedo0&ved=0ahUKEwikqv2e9qjlAhUSa8AKHUZBBCcQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=UghmjW20S38TTM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=_lGrXaSzFZLWgQbGgpG4Ag&q=casa+da+torre+da+lagari%C3%A7a&oq=casa+da+torre+da+lagari%C3%A7a&gs_l=img.3...12734.20870..21308...0.0..0.98.1913.25......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i131.YICRnRUedo0&ved=0ahUKEwikqv2e9qjlAhUSa8AKHUZBBCcQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=UghmjW20S38TTM:
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=755&tbm=isch&sa=1&ei=_lGrXaSzFZLWgQbGgpG4Ag&q=casa+da+torre+da+lagari%C3%A7a&oq=casa+da+torre+da+lagari%C3%A7a&gs_l=img.3...12734.20870..21308...0.0..0.98.1913.25......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i131.YICRnRUedo0&ved=0ahUKEwikqv2e9qjlAhUSa8AKHUZBBCcQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=UghmjW20S38TTM:
https://www.google.com/search?q=solar+dos+condes+resende+canelas+jardim&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYi9_pu8LlAhXj8eAKHd-cACAQ_AUIEigB&biw=1396&bih=686&dpr=1.38#imgrc=rlEOXIoRl6q8tM:
https://www.google.com/search?q=solar+dos+condes+resende+canelas+jardim&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYi9_pu8LlAhXj8eAKHd-cACAQ_AUIEigB&biw=1396&bih=686&dpr=1.38#imgrc=rlEOXIoRl6q8tM:
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Fig. 39 - Solar, antes da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela Doutora Susana, Solar dos Condes de Resende, Canelas  

 

Fig. 40 - Solar, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 41 - Planta do piso 0, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 42 - Planta do piso 1, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 43 - Interior do auditório, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 44 - Zona nova, o bar, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 45 - Nova construção, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 46 - Quinta, depois da intervenção 
Fonte:Fotografia do autor 

 

Fig. 47 - Interior do salão nobre, depois da intervenção 
Fonte:Fotografia do autor 

 

Fig. 48 - Escada nova, depois da intervenção 
Fonte:Fotografia do autor 

 

Fig. 49 - Pátio principal, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 50- Estereotomia da pedra, depois da intervenção 
Fonte:Fornecido gentilmente pela CMVNG 

 

Fig. 51 - Loja, depois da intervenção 
Fonte:Fotografia do autor 

 

Fig. 52 - Interior do salão nobre, depois da intervenção 
Fonte:Fotografia do autor 

 

Fig. 53 - Evolução do solar através da continuidade pela transformação 
Fonte:Desenho do autor 

 

Fig. 54 - Implantação do solar 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c509e58ecedb93000133-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-implantacao 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 55 - Vista da quinta e solar, depois da intervenção  
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872b921e58ecedb93000103?next_project=no 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 56 - Pátio principal, antes da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872af89e58ecedb930000df-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 57 - Pátio principal, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872b951e58ecedb93000105-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 58 - Bloco posterior, antes da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872af71e58eceb4bd00007b-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 59 - Bloco posterior, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c126e58ecedb93000129-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 60 - Capela, antes da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872b018e58eceb4bd00007d-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 
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Fig. 61 - Capela, depois da intervenção 
Fonte:http://www.prod.pt/hotel-paco-vitorino-1 

[Acedido a 17 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 62 - Elementos eruditos, antes da intervenção 
Fonte:http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3612 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 63 - Elementos eruditos, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c15fe58eceb4bd0000b3-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto?next_project=no 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 64 - Jardim e solar, antes da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872b00ae58ecedb930000e0-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 65 - Jardim e solar, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872bb3ae58ecedb93000112-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

  
Fig. 66 - Obras no interior do solar 

Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872b36be58eceb4bd000080-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto?next_project=no 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 67 - Obras no exterior do solar 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872b55ae58eceb4bd000087-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto?next_project=no 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 68 - Interior do solar, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872ba76e58eceb4bd00009d-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto?next_project=no 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 69 - Interior do Solar, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872bce7e58ecedb9300011f-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-foto?next_project=no 

[Acedido a 18 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 70 - Planta do piso 0, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c4d1e58eceb4bd0000bd-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-planta-00?next_project=no 

[Acedido a 19 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 71 - Planta do piso 1, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c4e1e58ecedb93000132-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-planta-01?next_project=no 

[Acedido a 19 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 72 - Alçado sul, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c426e58eceb4bd0000bb-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-cortes?next_project=no 

[Acedido a 19 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 73- Alçado poente, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c3ffe58ecedb93000131?next_project=no  

[Acedido a 19 de Setembro de 2019] 

  
Fig. 74 - Corte transversal, depois da intervenção 

Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/803131/hotelpacodevitorinoprodarquitecturaanddesign/5872c426e58eceb4bd0000bb-hotel-paco-de-

vitorino-prod-arquitectura-and-design-cortes?next_project=no 

[Acedido a 19 de Setembro de 2019] 

 

Fig. 75 - Implantação da quinta e solar, depois da intervenção 
Fonte:http://www.gecorpa.pt/Upload/Revistas/PC63_40.pdf 

[Acedido a 9 de Outubro de 2019] 

 

Fig. 76 - Pátio de entrada, antes da intervenção 
Fonte:http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5084 

[Acedido a 10 de Outubro de 2019] 

 

Fig. 77 - Pátio de entrada, depois da intervenção 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/904814/reabilitacaoeadaptacaodopalacetedaquintadobompastornunovalentim/5bd679a7f197cc1727000

0c6-reabilitacao-e-adaptacao-do-palacete-da-quinta-do-bom-pastor-nuno-valentim-foto 

[Acedido a 10 de Outubro de 2019] 
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Fig. 95 - Carta militar, 1948, interpretação da dimensão da quinta 
Fonte:Fornecido gentilmente pelo Professor Doutor Jorge Amaral 
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Resumo 

 

        A presente dissertação surge com o intuito de construir conhecimento sobre como 

intervir no património arquitetónico, nomeadamente nos solares, onde importa preservar e 

salvaguardar os seus valores patrimoniais. Neste sentido, estudamos a metodologia de 

intervenção no património arquitetónico dos solares, de modo a respeitar a autenticidade 

dos seus principais valores patrimoniais, tais como o valor documental, o valor 

arquitetónico e o valor significativo. 

        Trata-se de uma arquitetura que soube incorporar ao longo da sua existência, alguns 

dos principais valores relacionados com a capacidade transformadora e continuidade 

formal, espacial e construtiva. Esta matéria, incide nos conceitos abordados por autores de 

referência, onde apresentam a sua metodologia relativa ao património arquitetónico. A 

análise dos casos de referência, permitiu-nos fazer uma comparação entre os mesmos, 

percebendo ao mesmo tempo, quais as suas ações e metodologias adotadas. A formalização 

dos autores e os seus conceitos, assim como os casos de referência, permitiram-nos avaliar 

e perceber qual a metodologia mais indicada para o nosso estudo de caso. 

        Os solares sempre incorporaram ao longo dos vários séculos de existência, a 

capacidade de revelar continuidade através da transformação formal, espacial e construtiva. 

Assim, a melhor metodologia a adotar é a continuidade pela transformação. 

        Conservar e manter os seus principais valores patrimoniais, são o mote para a 

intervenção no Solar dos Condes de Paço Vitorino, através de uma metodologia de 

intervenção que prolonga a vida útil do edifício. Importa referir que esta metodologia não 

pretende alterar radicalmente o solar, mas sim transforma-lo e relaciona-lo de forma a que 

os dois tempos, passado e presente, se relacionem e constituam mais um ciclo de vida do 

edifício, fazendo parte da história do solar. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Património Arquitetónico, Solar, Continuidade / Transformação, 

(Re)construção, Reabilitação 
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Abstract 

 

        This dissertation emerges with the aim of building knowledge on how to intervene in 

architectural heritage, particularly in solares, where it is important to preserve and 

safeguard its property values. Therefore, we study the methodology of intervention in the 

architectural heritage of solar, in order to respect the authenticity of their main patrimonial 

values, such as documentary value, architectural value and significant value. 

        It is an architecture that has been able to incorporate throughout its existence, some of 

the main values related to transformative capacity and formal, spatial and constructive 

continuity. This subject focuses on the concepts addressed by reference authors, where 

their methodology on architectural heritage is presented. The analysis of reference cases 

allowed us to make a comparison between them, realizing likewise which were their 

actions and methodologies adopted. The formalization of the authors and their concepts, as 

well as the reference cases, allowed us to evaluate and understand the most indicated 

methodology for our case study. 

        Over several centuries of existence solar has always incorporated, the ability to reveal 

continuity through formal, spatial and constructive transformation. Thus, the best 

methodology to adopt is continuity through transformation. 

        Conserve and maintain its main patrimonial values are the motto of intervention in the 

Solar dos Condes de Paço Vitorino, through an intervention methodology that prolongs the 

life of the building. It should be noted that this methodology does not intend to radically 

alter the solar, but rather transform it and relate it so that two times, past and present, relate 

with each other and constitute another life cycle of the building, being part of the history of 

the solar. 
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Introdução 

 

        A presente dissertação, centra-se na importância da valorização do património 

arquitetónico, especificamente nos solares. Esta, foi realizada no domínio da unidade 

curricular de Projeto III da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada do 

Norte - Porto, onde nos foi dada a oportunidade de intervir no património. 

        A escolha pela arquitetura civil do nosso país, nomeadamente os solares, despertou 

um grande interesse devido aos seus valores históricos, arquitetónicos e significativos. 

Assim, torna-se evidente o interesse pela evolução da arquitetura civil e como esta se foi 

transformando e adaptando até aos dias de hoje. 

        Os solares representam a longevidade e transformações que ocorreram ao longo do 

tempo, em que a maioria deste tipo de património arquitetónico se encontra abandonado e 

degradado. Assim, intervir no património arquitetónico, é estabelecer uma oportunidade de 

relação entre o passado e o presente, onde nos compete agora, assegurar o seu futuro. 

        O principal objetivo deste trabalho, incide em perceber como pode a intervenção no 

património arquitetónico, particularmente nos solares, recuperar a tradição formal, espacial 

e construtiva relacionada com a capacidade transformadora. Para obtermos as ferramentas 

necessárias e um discurso crítico e analítico, o trabalho vai consistir em torno de outras 

questões. Primeiro, porquê que os solares mantiveram a sua capacidade transformadora ao 

longo de vários séculos, entrando em declínio após o séc. XVIII? Segundo, a natureza 

física e material deste tipo de património arquitetónico, pode ser o principal responsável 

pela capacidade transformadora dos vários séculos? Terceiro, como podem os solares 

manter a sua capacidade transformadora apesar das alterações físicas e sociais? Quarto, 

qual a especificidade do património arquitetónico dos solares? Quinto, qual a metodologia 

mais adequada tendo em consideração a longevidade e o estado de ruína dos solares. Sexto, 

como pode a reabilitação e a reconstrução contribuir para a continuidade e preservação 

deste tipo de património arquitetónico. 

        A metodologia adotada, passou numa primeira fase pela construção do conhecimento 

do edifício escolhido. Após visitas ao local, efetuamos o levantamento fotográfico, o 

levantamento arquitetónico e o levantamento das patologias. 

        Após este conhecimento, fizemos um estudo que abrange qual a metodologia a adotar. 

Para tal, foi necessário a análise de referências bibliográficas, explicitas no estado de arte, 

o qual sustentam a parte teórica deste trabalho. Estas, serviram para compreender e 
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caracterizar os solares portugueses e também um conjunto de fontes e autores de referência 

que se debruçaram sobre o património e nos dão resposta ao modelo de intervenção. 

        A análise de três obras de referência, tornam-se fundamentais para o ponto seguinte. 

Estes, são o suporte de como devemos intervir em edifícios de valor patrimonial, de forma 

a respeitar a essência e história do edifício. 

        Posteriormente, é desenvolvido no estudo de caso uma proposta de intervenção para o 

Solar dos Condes de Paço Vitorino, de forma a enquadrar todos os conceitos adquiridos e 

demonstrando na prática, qual a forma mais indicada para intervir neste tipo de património 

arquitetónico. 

        Relativamente ao estado de arte, os autores que revelaram uma maior importância 

para o nosso estudo foram, Helena Barranha e a sua obra “Património Cultural - conceitos 

e critérios fundamentais”, que serviu para enquadrar as questões relacionadas com o 

património arquitetónico, conceitos e valores. Esta, permitiram-nos o conhecimento dos 

vários conceitos implícitos no património, desde o tipo de património até ao tipo de 

intervenção e ações a implementar numa intervenção. Também Françoise Choay e a sua 

obra “A Alegoria do Património”, contribuiu para um melhor entendimento do património, 

assim como a aproximação das ideias de vários autores sobre o mesmo, como John Ruskin, 

Viollet-le-Duc, Camillo Boito, Alois Riegl, Gustavo Giovannoni e Cesare Brandi. 

        O autor Antoni Navarro e a sua obra “La restauración objetiva (Método SCCM de 

restauración monumental): memoria SPAL 1993-1998”, permitiu-nos avaliar os valores 

patrimoniais e conduzir-nos às medidas a adotar antes de intervir no património. Daqui, 

retiramos a metodologia de intervenção, no que diz respeito à abordagem do conhecimento 

e reflexão que nos conduzem à intervenção. 

        Pedro Alarcão e a sua obra “Construir na Ruína. Entre a reconstituição e a 

reabilitação”, demonstram a capacidade de relação que a ruína tem com o património e a 

sua identidade. Fornece-nos uma aproximação ao nível da intervenção e indica quais são as 

possíveis ações que devemos implementar num tipo de património degradado. 

        O autor Carlos de Azevedo e a sua obra “Solares Portugueses”, permitiu-nos conhecer 

o fenómeno evolutivo e as especificidades dos solares em Portugal, assim como o autor 

José Silva e a sua obra “Paços Medievais Portugueses”. É através destes dois autores que o 

nosso discurso sobre a evolução do solar se produz, desde o aparecimento da torre até à 

estagnação da evolução da arquitetura civil, a época barroca. Isto, permite-nos a 

capacidade de identificar todos os elementos arquitetónicos e a época a que se referem no 

nosso estudo de caso. 
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        Por fim, o autor Gastão Silva e a sua obra “Portugal em ruínas” permitiram-nos 

perceber as principais causas do abandono do solar, e fazer uma interpretação sobre a 

leitura da ruína. Também, o autor Alberto Ustárroz e a sua obra “La lección de las ruinas”, 

proporcionou-nos o entendimento sobre a ruína num contexto atual, onde esta pode e deve 

ser alvo de uma intervenção para que possa ser utilizável. 

        A estrutura desta dissertação está disposta em três capítulos. 

        No primeiro capítulo, ''Valores Patrimoniais dos solares'', abordamos o conteúdo 

teórico, onde dividimos este em três pontos conceituais. O primeiro ponto de capítulo, diz 

respeito às noções do património, a sua identidade e a especificidade do património 

arquitetónico. O segundo ponto de capítulo, aborda a evolução dos solares do séc. XVI até 

ao séc. XVIII, assim como as causas que levaram este tipo de arquitetura civil ao abandono 

e consequente ruína, incluindo o estudo da mesma. O terceiro ponto de capítulo, diz 

respeito às teorias de intervenção e cartas convencionais, assim como as condições 

específicas do património arquitetónico e os seus valores documentais, arquitetónicos e 

significativos. 

        O segundo capítulo, ''Modelo de Intervenção no Património Arquitetónico'', 

distribuísse em duas partes. A primeira, trata de uma série de questões que vão orientar a 

metodologia de intervenção, especificando quais as medidas a ter em conta antes de 

intervir. A segunda etapa, apresenta três intervenções no património, aproximando-se de 

uma relação entre a parte conceptual e a parte prática. Posteriormente, será feita uma 

análise comparativa entre os três casos de referência. 

        Por fim, no terceiro capítulo, ''Estudo de caso: Intervenção no Solar dos Condes de 

Paço Vitorino'', abordar-se-á o projeto prático. Este, está dividido em duas fases. Na 

primeira fase, é efetuado um conhecimento e uma reflexão do solar, onde estão implícitos 

processos como a história do mesmo, as suas transformações e adaptações até aos dias de 

hoje. Devido ao seu estado em ruína, foi necessário identificar as patologias no construído, 

assim como as causas a que levaram a esse estado. Já a segunda fase, consiste na estratégia 

e proposta de intervenção do Solar dos Condes de Paço Vitorino, através dos critérios de 

intervenção como a (re)construção e a reabilitação, de forma a garantir a preservação dos 

valores patrimoniais e a transmitir mais uma etapa de vida do edifício, por meio da 

continuidade pela transformação. Assim, este representa o culminar de toda a investigação. 
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PDM – Plano Diretor Municipal 

Sd – Sem data 

Séc. – Século 
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Capítulo I 

Valores Patrimoniais dos Solares 
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Fig. 1 - Solar de Pormarchão, Ponte de Lima, estado atual 

 

 

 

Fig. 2 - Solar dos Bertiandos, Ponte de Lima, estado atual 
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1.1 Património: Identidade e Desenvolvimento 

 

        A palavra património significa “Conjunto de bens herdados do passado; herança 

comum.” (EHN in Barranha, 2016:26) Hoje, o património representa um conjunto de 

construções com determinados valores que são reconhecidos pelo indivíduo. 

        Segundo Helena Barranha, o património é uma conjugação de criações da natureza e 

do ser humano que constituem parte do ambiente em que vivemos. Faz parte do 

testemunho de aspirações humanas e que os seus valores devem ser preservados, de modo 

a ser transmitido às gerações futuras (fig.1). 

        O património encaminha-nos para algo que constituí valor. Valor, que o indivíduo 

atribui ao passado. Este, refere-se a um conteúdo que varia de indivíduo para indivíduo e 

que ele próprio o atribuí, consoante escolhas e preferências. A herança patrimonial, torna-

se imprescindível quando se refere ao património e à sua preservação, bem como a 

capacidade de garantir o crescimento de uma cidade. Isto, permite relacionar a nossa 

perceção com a capacidade sensorial, possibilitando assim um fortalecimento da memória. 

         “É neste duplo aspecto, isto é, o de 'património como valor de identidade e de 

memória' de uma comunidade e, sobretudo, o de 'património como qualidade de vida' que 

ele será cada vez mais falado e se lhe dará, futuramente, maior importância.” (Alarcão, 

2018: 17) 

        Importa focar o património edificado, pois é o que se confronta com a disciplina da 

arquitetura. Os edifícios, enquanto demonstrações do passado (fig.2) “[...] possuem, antes 

de mais, um valor afectivo de memória para aqueles para quem, desde há gerações, eles 

eram o território e o horizonte e que procuram não ser delas desapossados.” (Choay, 2000: 

192) A história relata factos da antiguidade, de forma a compreende-los no presente e a 

projetá-los para o futuro. Esta, é garantida através de fatores históricos que são avaliados 

através do conhecimento, segundo métodos e critérios científicos. A ligação com o 

passado, torna-se num fator de identidade, o qual nos permite reconstituir a história dos 

nossos precedentes e compreender tudo o que se viveu, assim como perceber como pode 

ser transportado para o futuro. 

        Deste modo, “Nunca é de esquecer que o património construído é testemunho de 

identidade, valor inesgotável [...] é frágil e perecível e exige esforços congregados das 

tutelas e das pessoas no sentido da sua cabal preservação.” (Silva, 2014: 38) Devemos com 

isto, garantir que o passado possa ser salvaguardado para o futuro. 
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        O património é uma consequência das vivências de um povo, onde as suas ações e 

tradições, formam a identidade. 

         “Identidade: entende-se como a referência colectiva englobando, quer os valores 

actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado.” (CC in 

Barranha, 2016:44) Preservar a continuidade histórica, é determinante para manter ou 

recriar ambientes de modo que o indivíduo encontre a sua identidade e se sinta protegido, 

independentemente das rápidas transformações sociais que ocorrem. 

        A identidade é um meio que pode variar consoante a comunidade. Isto acontece 

devido a ser um processo que nasce, vai-se alterando e transformando consoante os estilos 

e tempos, devido à sociedade ser o resultado de um conjunto de vários processos e 

adaptações que correspondem aos seus interesses e atitudes. A construção da identidade, 

forma-se quando um determinado indivíduo toma posse dos seus valores, manifestações, 

crenças e experiências, prolongando-os na sua história. Com isto, “O passado é parte 

integrante do nosso sentido de identidade; ''a segurança do 'eu era' é uma componente 

necessária para a segurança do 'eu sou'.” (Alarcão, 2018: 19) 

        Perante hoje, e cada vez mais, temos que formar a nossa identidade, isto porque é 

esta, que nos confere conforto e segurança. Ela torna-se numa consequência de um 

conjunto de experiências, em que vivemos e que nos permite construir a nossa história. 

Assim devemos “[...] enquadrá-la no presente e projectá-la para o futuro, mantendo uma 

certa tradição.” (Alarcão, 2018: 19) 

 

Em suma, “Este testemunho que a herança patrimonial nos revela, da individualidade e 

especificidade de cada cultura e civilização, representa uma realidade de enorme 

importância, que enquadra os nossos modos de acção, nos alerta para a importância da 

diversidade e se vai tornar numa forma eficiente de combater determinados aspetos do 

fenómeno de globalização que hoje vivemos.” (Alarcão, 2018: 20) 

 

       1.1.1 Especificidade do Património Arquitetónico 

 

“Por património arquitectónico entende-se [...] o conjunto das estruturas físicas (os edifícios 

ou estruturas construídas e seus componentes, os núcleos urbanos e seus componentes,  as 

paisagens e seus componentes) às quais determinado indivíduo, comunidade ou 

organização reconhece, num dado momento histórico, interesse cultural e ou civilizacional, 

independentemente da natureza dos valores em que esse interesse radique: - valor 

arquitectónico (artístico, construtivo, funcional), - valores histórico e documental, - valores 

simbólico e identitário.” (IHRU e IGESPAR, 2010: 8) 
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        As noções de património arquitetónico, ocorreram através de diversas perspetivas. “O 

património arquitectónico europeu compreende não só edifícios isolados de valor 

excepcional e as respectivas envolventes, mas também áreas de cidades, vilas e aldeias que 

apresentem um interesse histórico ou cultural.” (CE in Barranha, 2016: 35) 

        Hoje, os conceitos de património refletem diferenças relativamente ao passado. 

Antigamente, incluía elementos singulares e isolados, como monumentos históricos. 

Atualmente, abrange conjuntos urbanos e rurais. Com o tempo, o património arquitetónico 

transforma-se de geração em geração, onde parte da comunidade vai salvaguardando-o de 

modo a garantir a sua continuidade no futuro. Este facto, acontece devido a existirem 

sentimentos de admiração e esperança, assim como testemunhos de símbolos. Em certos 

objetos arquitetónicos, esta transmissão está condicionada pela fragilidade dos materiais e 

do próprio sistema construtivo, isto porque com o tempo, a natureza e o homem degradam 

o património. Independentemente destes aspetos, a transformação ocorre e na maioria dos 

casos são derivados do caráter económico ou mesmo da sua utilidade. 

        O património arquitetónico é uma cultura que se transmite através do tempo. Ele 

corresponde a uma dimensão territorial, ambiental, social e, portanto, intocável. 

 

Em Suma, “Património arquitectónico: Conjunto de bens imóveis de valor histórico, 

arqueológico, social, artístico, científico ou técnico relevantes. Abrange não apenas imóveis 

de carácter monumental, mas também aqueles cujos contextos de formação e características 

particulares se revelem emblemáticos ou significativos no espaço e tempo em que se 

desenvolveram [...].” (IHRU e IGESPAR, 2010: 85) 

 

1.2 Antiguidade e evolução dos Solares 

 

“A casa é um documento autêntico da vida do homem - documento de pedra e cal, mas de 

extraordinária importância para estudarmos os costumes, e evolução do gosto e da vida 

social. Neste sentido, o estudo da arquitetura doméstica tem um alcance que transcende o 

da genealogia. Na casa está resumido todo um estilo de vida, por isso ela é elemento 

importantíssimo para o estudo duma sociedade, em qualquer época que se considere”. 

(Azevedo, 1988: 13) 
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Fig. 3 - Planta do piso 0, Solar da Sempre Noiva, Évora            Fig. 4 - Planta do piso 0, Solar Honra de Barbosa, Penafiel 

 

 

 

Fig. 5 - Torre de Quintela, Vila Real, estado atual 
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        O solar representa todo um estilo de vida, que se foi transformando de modo a 

prolongar-se durante séculos, tornando-o num elemento importante da sociedade. 

Enquanto ocupado, este foi protagonista da história em Portugal. Os solares foram 

habitados até por volta do séc. XVIII e XIX, onde sofreram transformações e agregações 

que ditavam as exigências de cada época. 

        A palavra solar significa “[...] 1 moradia de família nobre ou importante 2 moradia de 

grandes dimensões, geralmente de arquitetura requintada [...]”. (Dicionário da Língua 

Portuguesa, 2014: 1483) Assim, um Solar é uma casa que está associada a uma linhagem 

da nobreza, que está assente em quintas com grandes dimensões. Hoje, o solar é conhecido 

como uma grande casa que constituí valor patrimonial e é associada a pessoas com grande 

poder financeiro. 

         “A palavra, originária do latim solum, tem a ver com a terra ou, como especifica R. 

Bluteau, com «o chão, ou assento, donde o homem està; e assim Solar significa Terra, e 

mais amplamente lugar ou edifício, em que teve principio algua família nobre de 

Hespanha».” (Silva, 2002: 65) 

        A origem dos solares aponta para a época em que surgiu a primeira dinastia de reis. A 

torre ou a casa-torre (fig.3 e 4), surge no séc. XII, inspirada nas torres de menagem1 e é no 

Norte, na região de Entre Douro e Minho que surgem os primeiros exemplos. A construção 

de uma torre surge devido a ser necessário um núcleo forte onde o rei e os senhores se 

pudessem reunir e abrigar. Estas, eram implantadas em locais altos e isoladas com paredes 

espessas e com poucas aberturas e serviam para o refúgio quando existiam assaltos. As 

torres apresentavam-se em planta quadrada ou retangular e podiam ter até três pisos. 

        Mais tarde, a torre passa a ser um elemento de habitação onde apresenta uma certa 

monumentalidade. Junto dela, surgem novas dependências, chamadas casas senhoriais, 

casas nobres ou solares, onde nos remetem para um conjunto de tipologias. Estas surgem 

devido às anteriores serem insuficientes. “A casa forte (...) vale sobretudo como um 

símbolo. Símbolo, em primeiro lugar, de poder militar, de senhorio.” (Silva, 2002: 64) 

        Segundo Carlos de Azevedo, a termo solar começou na época medieval com a casa 

fortificada, ou seja, elemento de defesa (fig.5), onde mais tarde passou a designar-se 

também de casa senhorial. 

 

1 Segundo José Silva, a torre menagem referente à arquitetura militar, está relacionado com as torres fortificadas e diz 

respeito à estrutura central de um castelo medieval. Esta encontrava-se como parte principal do poder, e o último lugar de 

defesa, podendo em alguns casos servirem de recinto habitacional do castelo. 
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Fig. 6 - Paço de Calheiros, Ponte de Lima, estado atual 

 

 

 

Fig. 7 - Quinta da Bacalhoa, Setúbal, estado atual 
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        O termo solar, é uma tipologia da casa senhorial, assim como outras designações que 

podem estar associadas (paço, palácio e castelo). Através destes, existe um conjunto de 

expressões que se podem associar e/ou por outro lado se confundir com o solar. 

        A arquitetura civil, ao longo do tempo foi sofrendo transformações e agregações, onde 

em alguns solares não podemos associar um único tempo e/ou estilo, mas sim a vários, 

uma vez que durante todo o seu ciclo de vida, eles foram-se transformando de forma a 

adaptarem-se às exigências e estilos de vida específicos. 

        Segundo Carlos de Azevedo, em nenhuma época existe um modelo base da tipologia 

solar, mas sim um conjunto de formas, ideias, elementos e vivências que nos levam a 

compreender que não existem espaços nobres iguais, mas sim uma conceção formal e 

espacial da época que lhe transmitem valores que lhe estão associados. 

        Com a origem da torre (época medieval), entre o séc. XVI até ao séc. XVIII e XIX, o 

solar foi evoluindo, onde o conceito de habitação começou a ter um maior destaque, devido 

à introdução de novos elementos (formais, funcionais, eruditos, artísticos e construtivos) 

(fig.6). Assim, torna-se imprescindível o estudo da evolução do solar desde a época 

renascentista (séc. XVI) passando pela época de transição (séc. XVII) até a arquitetura 

barroca que marcou a fase final da evolução da arquitetura nobre (séc. XVIII). 

 

       1.2.1 O século XVI - época renascentista 

 

        Após surgir a noção do espaço, a arquitetura ganha uma nova expressão, muito 

embora os arquitetos e construtores portugueses, ainda pelo Sec. XVI, continuassem muito 

agarrados a certas tradições da casa nobre medieval, principalmente no Norte do país. É 

através de escultores franceses, como Nicolau Chanterene2 e João de Ruão3, que esta arte 

aparece em Portugal. 

        É nesta época que surgem pela primeira vez elementos cénicos e eruditos, a 

preocupação com a planta, o pátio como relação importante da casa e o aparecimento do 

corredor, tanto no lado interior como no lado exterior (fig.7). 

 

 

 

2 Nicolau Chanterene, nasceu em 1470 e faleceu em 1551. Foi um escultor de origem francesa que desenvolveu grande 

parte da sua obra em Portugal ao nível do renascimento. 

3 João de Ruão, nasceu em 1500 e faleceu em 1580. Foi um escultor de origem francesa ativo em Portugal. Foi 

importante na introdução e consolidação dos valores renascentistas em Portugal. 
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Fig. 8 - Axonometria da Quinta das Torres, Setúbal 

 

 

 

Fig. 9 - Palácio e Quinta da Bacalhoa, Setúbal, estado atual 
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       Surge um conjunto de elementos arquitetónicos como as colunas clássicas, os arcos de 

volta perfeita e a Loggia4 ou galeria com colunas, que originam extensas varandas o qual 

vão ser um elemento importante no solar e que nunca mais o abandonará. 

        Relativamente à planta, há uma maior preocupação com a regularidade, harmonia e 

simetria. Por vezes, apresenta uma planta quadrada, retangular ou até mesmo em forma de 

L, onde em alguns casos contêm um pátio interior (fig.8). Nestes casos, existe uma 

evolução na conceção dos jardins, com muros delimitando os mesmos. O solar, tem maior 

tendência para se expor horizontalmente e em alguns exemplos surgem nas fachadas torres 

cilíndricas como a Quinta da Bacalhoa (fig.9). Aqui, começa a ser introduzido um novo 

elemento, a capela, mas apenas em alguns solares, onde esta é decorada com frescos e com 

esculturas de gosto renascentista. No entanto, só na época de transição, elas atingem o seu 

auge, onde se projetam para quase todos os solares portugueses. 

        Segundo Carlos de Azevedo, no Renascimento, este tipo de arquitetura civil ainda 

expressa a tradição medieval, com três tipos de tipologia, a casa senhorial constituída por 

uma ala residencial adossada a uma torre, a casa que adota duas torres e um corpo de 

ligação e a casa em que a torre ocupa a posição central. A novidade, agora no renascimento 

é a tipologia com uma forma fechada, virada para o pátio central. 

        Surgem nesta fase, diferenças entre o Norte e o Sul de Portugal. 

 

“No Sul, [...] o Renascimento motivou novas experiências e a arquitectura revela melhor a 

nova corrente, o que se deve em grande parte à influência de cidades como Lisboa e Évora, 

que, no século XVI, adquirem grande importância e que foram verdadeiros centros de 

irradiação artística. [...] enquanto no Norte se dá um verdadeiro salto da Idade Média para o 

barroco, passando por cima do renascimento. Por isso, enquanto no Norte as casas são mais 

conservadoras e continuam durante o século XVI a apresentar características da casa 

medieval, é no Centro e no Sul do País que encontramos as que melhor revelam o novo 

estilo italianizante”. (Azevedo, 1988: 46) 

 

        Através disto, percebemos que no sul de Portugal, procurou-se evidenciar esta nova 

corrente, enquanto que no norte do país, passou despercebido e os solares representam 

parte do que foi a fase anterior. 

 

 

 

4 Segundo o dicionário da língua portuguesa, loggia ou logia, é um elemento arquitetónico do renascimento. É um espaço 

aberto inteiramente ou em um dos lados, como uma galeria ou pórtico. Normalmente é sustentado por colunas e arcos. 
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Fig. 10 - Planta do piso 0, Solar da Sempre Noiva, Évora        Fig. 11 - Planta do piso 0, Solar Honra de Barbosa, Penafiel 

 

 

 

                               Fig. 12 - Planta do piso 0, da Quinta das Torres, Setúbal          
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        O Solar da Sempre Noiva (fig.10) e o Solar da Honra de Barbosa (fig.11), realçam a 

evolução da época medieval para o renascimento, percebendo que nasce novos espaços 

habitacionais. Estes, surgem com uma implantação adossada à torre, fazendo lembrar um 

conjunto medieval. 

        Na Quinta das Torres (fig.12), a inspiração italiarizante é mais evidente na 

organização da planta com um pátio retangular fechado, onde há uma tentativa de produzir 

algum tipo de palácio romano. Assim, percebemos que a casa adquire outras possibilidades 

e outras proporções. 

        Segundo Carlos de Azevedo, é no Renascimento que o pátio aparece pela primeira 

vez nos solares com a forma de L e U, onde a sua função é a de organizar e distribuir os 

espaços da casa. Quando este existe, representa o lugar de alguém, o qual está associado à 

ideia de casa e de espaço doméstico. Pode ter várias escalas, em que cada uma delas 

transmite uma relação entre a casa, o homem e o pátio. É então, um elemento estrutural de 

ligação entre o exterior e interior, onde conduz um valor erudito, simbólico ou não, 

dependendo da arquitetura que o solar apresenta. 

 

 “El patio es un lugar al aire libre completamente propio, privado, interior, y ésta es su 

esencia. Ello significa seguridad, la casa se abre al exterior sin que nadie pueda acceder a 

ella; pero al mismo tiempo significa privacidad, y no sólo en el sentido funcional sino 

también en el posesivo y representativo: el patio es un paraíso privado, un particular centro 

del mundo.” 5 (Capitel, 2005: 12) 

 

        O pátio pode servir como separação entre o público e o privado, ou apenas como uma 

forma erudita que relaciona ambos os espaços. Essa forma erudita, traduz-se no poder da 

família, assim como na riqueza que o seu solar transmite. O pátio pode estar associado a 

um conjunto de elementos de vários estilos, ou apenas a um só estilo e tempo. De uma 

forma geral, este é o lugar de ligação entre o espaço exterior e o espaço interior, servindo 

por vezes como um ambiente de representatividade. 

        É nesta época que surge o corredor, como na Quinta das Torres, que até ao século 

XVI não existia e que daqui em diante será um novo modelo de organização espacial. 

 

 

5 Tradução do autor: O pátio é um lugar ao ar livre completamente próprio, privado, interior, e esta é a sua essência. Ele 

significa segurança, a casa se abre para o exterior sem que ninguém consiga acede-la; mas, ao mesmo tempo, significa 

privacidade, e não apenas no sentido funcional, mas também no possessivo e representativo: o pátio é um paraíso 

privado, um centro particular do mundo. 
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Fig. 13 - Planta do piso 0, Palácio Galveias, Lisboa         

 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                   Fig. 14 - Planta do piso 0, Casa de Calhariz, Setúbal 
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        Este novo elemento, faz com que se conceda uma nova distribuição e uma nova 

hierarquização. Surge assim o conceito de privacidade que está associado ao corredor, 

onde na época seguinte, irá ser um elemento de grande ênfase. Com este, passamos de uma 

habitação indeterminada funcionalmente para uma habitação pré-determinada ao nível 

funcional. 

        É nesta fase, que o corredor surge com o propósito de tornar independentes os 

percursos, onde a sua função é apenas fazer a circulação que liga os vários espaços do 

solar. A introdução deste, traz consigo uma consequência, que é a especialização do 

percurso, a qual vem inserir outros valores ao nível da distribuição. Aqui, os espaços 

começam a ser hierarquizados e destinados a usos específicos. 

 

       1.2.2 O século XVII - época de transição 

 

        Na época de transição, fizeram-se aproveitamentos, ampliações e transformações nos 

solares que surgiram anteriormente, pelo que construídos de raiz foram muito poucas. 

        A lição da arte clássica é colocada em prática, com a criação de uma casa original6, 

com dimensões superiores e que respondessem às exigências da época.  

        Segundo Carlos de Azevedo, o pensamento está preso à época anterior e é neste que 

começamos a preparar o barroco. A maior contribuição da época é a tipologia em forma 

em U (fig.13) de inspiração francesa, que se vai desenvolver mais à frente de uma forma 

exuberante. No entanto, parte delas são transformações que ocorreram de épocas 

anteriores, assim como a tipologia casa-torre. 

        Há uma maior regularidade nestes solares com alçados simples, repetindo-se as 

aberturas. Aparece ainda a tipologia de casa comprida (fig.14), com a planta a desenvolver-

se em comprimento. 

        Desenvolve-se a arte nos jardins, delimitado por muros, com uma grande preocupação 

e com uma função ornamental. Estes espaços exteriores eram decorados com fontes, 

chafarizes e tanques que serviram como elementos monumentais e que, ao mesmo tempo, 

serviam para sustentar as hortas e jardins. 

 

 

 

 

6 Segundo Carlos de Azevedo, uma casa original, é uma casa que apresenta características específicas de épocas 

anteriores ou até da própria e que responde às exigências atuais e normalmente de maiores dimensões. 
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Fig. 15 - Planta do piso 0, Casa de Vale de Flores, Braga 

 

 

 

Fig. 16 - Casa de Vale de Flores, Braga, estado atual 
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         “[...] A casa seiscentista chamou a si a capela, procurando agrega-la à casa - tal como 

anteriormente fizera à torre [...]”. (Azevedo, 1988: 57) A capela, começa a ser um 

elemento fundamental na composição do solar. Independentemente deste elemento surgir 

na época renascentista (sem grande ênfase), é agora que se vai tornar num elemento 

marcante e significativo, onde aparece quase sempre numa ala do solar ou até mesmo nas 

extremidades do próprio. 

        Estes solares, caracterizam-se por um grande caráter representativo, mantendo uma 

linha baixa. Quando integra a capela, esta não excede essa linha, contudo juntasse à casa, e 

pode estar integrada na fachada à mesma altura, exercendo um equilíbrio e simetria da 

planta como a Casa de Vale de Flores (fig.15). Neste exemplo, observamos a planta em 

forma de U, com pátio fechado por um muro no qual este contém o portão nobre (fig.16). 

Relativamente à distribuição, o piso térreo era designado aos serviços indispensáveis e 

arrecadações. Já no primeiro piso, chamado andar nobre, servia para as famílias nobres. 

        Assim, verificamos uma conceção organizada e lógica através de um rigor que até 

então nunca tinha sido descoberto. 

        O conceito de privacidade, fez com que os membros senhoriais dormissem no seu 

quarto, sem existir ligação direta com outros espaços. Com isto, a privacidade vai abranger 

outro conceito, o da intimidade.  

 

“According to him [Pratt], the passage was for servants: to keep them out of each other’s 

way and, more important still, to keep them out of the way of gentlemen and ladies. There 

was nothing new in this fastidiousness, the novelty was in the conscious employment of 

architecture to dispel it – a measure in part of the antagonism between rich and poor in 

turbulent times [...]”.7 (Evans in Pinto, 2017 :102) 

 

        Os percursos da família nobre e dos seus convidados são diferentes dos percursos dos 

criados que representam um segundo plano na hierarquia do solar. Assim, começa a haver 

um zonamento das funções, como o espaço nobre e o espaço de serviço. 

        Nasce com isto, uma diferente lógica de pensar o solar, e uma aproximação à forma e 

à beleza.  

 

 

7 Tradução do autor: De acordo com ele (Pratt), o corredor era para os serventes; para os manter fora do caminho uns dos 

outros e, ainda mais importante, para os manter afastados dos donos da casa. Não havia nada de novo nisto, a novidade 

estava no facto de se usar a arquitectura enquanto meio de o alcançar – uma medida que expressava o antagonismo entre 

ricos e pobres em tempos turbulentos. 
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Fig. 17 - Planta do piso 0, Solar da Sempre Noiva, Évora        Fig. 18 - Planta do piso 0, Solar Honra de Barbosa, Penafiel 

 

 

 

Fig. 19 - Escadaria do Solar de Mateus, Vila Real, estado atual 



39 
 

        A diferente lógica, leva a que já não se possa entrar em qualquer quarto da casa, uma 

vez que estes têm uma função especifica e que nos remete para a privacidade e intimidade. 

        O Solar da Sempre Noiva (fig.17) e o Solar da Honra de Barbosa (fig.18), mostram 

mais uma transformação através da continuidade da vida do edifício. À sua implantação 

com a torre e bloco residencial das épocas anteriores, nasce o espaço destinado à 

cavalariça, a capela e novos espaços pertencentes ao corpo de habitação, que são 

necessários para as exigências da época. 

 

       1.2.3 O século XVIII - caracter da casa barroca 

 

        É no Séc. XVIII, que o solar se transforma num tipo de expressão conforme a 

tendência portuguesa. Eles, surge predominantemente na região Norte. Segundo Wolfflin8, 

são princípios fundamentais do barroco “[...] um forte sentido de movimento, uma 

preferência pelas formas maciças, e ainda o gosto pela monumentalidade e a preocupação 

com efeitos dramáticos e teatrais”. (Azevedo, 1988: 68) 

        O tipo de planta utilizado nesta época é uma planta muito regular e geralmente 

retangular, quadrada ou em forma de L. A arquitetura setecentista é a época da 

monumentalidade e grandeza, demonstrando uma decoração exuberante das fachadas, 

contendo elementos arquitetónicos de grande valor no seu exterior. 

        A escadaria exterior que leva a família nobre ao piso superior, torna-se um elemento 

de destaque na entrada principal, devido ao seu movimento (fig.19). Esta, pode ter na parte 

inferior, uma passagem em túnel que liga o pátio à parte posterior do solar. 

        A capela, também ela essencial no Séc. XVIII, está presente em quase todos os 

solares, devido a ser um espaço religioso e que se foi afirmando na arquitetura civil. Ela, 

pode estar implantada na parte central do solar ou numa das laterais. 

        O jardim, situa-se na parte lateral ou nas traseiras do solar. Procurava relacionar a 

natureza com o construído através da diferença de nível entre os vários terraços e a 

tentativa de prolongar os espaços até ao infinito. O lago passa a ser um elemento 

decorativo e que realça grande importância ao nível utilitário. 

        Aqui, também há grandes diferenças entre o Norte e Sul de Portugal. 

 

 

8 Heinrich Wolfflin, nasceu em 1864 e faleceu em 1945. Foi um escritor, filosófico, crítico e historiador de arte suíço. Um 

dos mais influentes historiadores de arte do séc. XX. Está ligado à arte clássica, a conceitos fundamentais da história da 

arte, à renascença e ao barroco. 
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Fig. 20 - Planta do piso 0, Solar de Mateus, Vila Real                                                                          

 

 

 

Fig. 21 - Planta do piso 0, Solar da Sempre Noiva, Évora        Fig. 22 - Planta do piso 0, Solar Honra de Barbosa, Penafiel 
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 “No Norte, [...] dá-se um verdadeiro salto do gótico para o barroco - a lição do 

Renascimento não foi explorada; pelo contrário, a região do Centro e Sul, mais permeável a 

experiências e teorias, revela melhor a nova corrente que entrara com o Renascimento e 

dificilmente se liberta dessa arquitectura, podendo mesmo afirmar-se que as novas formas 

barrocas não chegaram a subjugá-la.” (Azevedo, 1988: 68) 

 

        O Solar de Mateus, é um dos exemplos mais notáveis do país, no que diz respeito ao 

estilo Barroco, onde estão refletidos os princípios de Wolfflin. Apresenta uma planta em 

forma de U, perfeitamente simétrica (fig.20). 

        A casa-torre, adquire uma expressão de caráter simbólico, devido ao seu valor 

arquitetónico, num conjunto em que se torna um elemento histórico. A arquitetura 

doméstica encontra elementos eruditos, tais como galerias, frontões, escadarias, pedra de 

armas, colunas e arcos, tentando introduzir efeitos teatrais, onde surgem no lugar como 

uma cenografia. 

        No barroco, surge mais uma vez a transformação do solar. Podemos ter o mesmo com 

uma ou duas torres. As outras tipologias, são o solar com capela na fachada e novamente a 

casa comprida, que já vem da época de transição. 

        Segundo Carlos de Azevedo, a casa nobre pode ser caracterizada por apresentar todo 

o poder arquitetónico e decorativo na fachada, desenvolve-se horizontalmente, onde 

geralmente apresenta dois andares. O piso dominante, designado por andar nobre, situa-se 

sempre na parte superior do solar, enquanto que a parte inferior serva para arrecadações e 

trabalhos dos empregados. Destaca as linhas verticais do andar nobre, onde o elemento 

mais em evidência é a entrada nobre, onde tem a escadaria que desempenha um papel 

primordial no exterior do edifício. Os interiores dos solares são geralmente simples, 

embora possam apresentar decoração de grande interesse. 

        O Solar da Sempre Noiva (fig.21) e o Solar da Honra de Barbosa (fig.22), mostram a 

última transformação e agregação ao solar. À sua implantação com a torre, a capela e o 

bloco residencial das épocas anteriores, nascem os espaços destinados às vivências nobres 

e apoios para os animais e a agricultura. 

        É nesta época, que os solares atingem a expressão de maior importância e requinte, 

pois adquirem uma nova capacidade de se organizar funcionalmente, devido ao seu valor 

arquitetónico. 
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       1.2.4 O Abandono, através das alterações sociais da Família Nobre 

 

        Os solares sofreram transformações e agregações ao longo dos vários séculos, onde 

permaneceram as famílias nobres. É a partir do séc. XVIII e XIX que este tipo de habitação 

começa a ser abandonado. Existiu uma longevidade dos edifícios, devido às famílias 

nobres permaneceram nas suas habitações, dando uso e transformando-os de modo que a 

vida do edifício permanecesse e se pudesse prolongar. 

        Segundo Gastão Silva, os solares são vitimas de sofrer alterações, onde parte deles 

foram abandonados e colocadas sem grande interesse, o que faz com que houvesse um 

sentimento de perda ao nível da arquitetura civil. Os conjuntos urbanos abandonados, 

transmitem uma dignidade ferida num estado de degradação, onde pouco resta da sua 

história, mas apenas pequenos fragmentos que se vão degradando cada vez mais dia após 

dia. 

        Existem muitos fatores que levaram ao abandono do património construído, tais 

como: 

 

“[...] perda de funções de origem, desvalorização da marca estilística, entraves ao 

crescimento urbanístico e a outras intromissões na paisagem, falta de controlo e de 

segurança abrindo campo a toda a sorte de vandalismo, e mudança ideológica substantiva 

nos modos de encarar tal património como documento cultural operativo.” (Silva, 2014: 27) 

 

        Este conjunto de circunstâncias abrem caminho à ruína, como uma consequência 

direta. 

        Hoje, a ideia que se tinha destes solares desapareceu, transformando-os em espaços 

esquecidos e abandonados, devido a: 

 

“[...] circunstâncias ligadas à mudança de uso, à fragilização das condições ambientais, à 

alteração das unidades primevas, a abusos iconoclásticos, a agressões da paisagem e do 

espaço envolvente, a pressões urbanísticas sujeitas a agendas especulativas e outros factores 

que agravam o depauperamento e contribuem para que esses imóveis se degradem ou, pura 

e simplesmente, sejam destruídos.” (Silva, 2014: 12) 

 

        Como tudo na vida, as construções da arquitetura também acabam por envelhecer. 

Independentemente disto, existem medidas para garantir a sua sobrevivência. Um 

monumento abandonado é também um ser vivo, tal como qualquer indivíduo. 
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         Existem outros fatores como as guerras, catástrofes naturais, incêndios, invasões 

estrangeiras, maus restauros, falta de instrumentos como a salvaguarda (conjunto de ações) 

e a ambição de certos investidores que contribuíram para a perda do património. Os 

incêndios, são a principal causa do abandono, pois é através destes que se perde as 

principais funções do solar. 

        Segundo Gastão Silva, a prática do abandono, diz também respeito a complexidades 

de mudanças de gostos, critérios de valorização, a maior ou menor consciência da nossa 

sociedade perante o património. Representa assim, uma linguagem visual de símbolos que 

deixaram perder os seus sentidos. 

        Existem inúmeras obras eruditas e cénicas que estão perante situações como ameaças, 

roubos, descuidos, desmemórias, abandonos e ruínas. 

        Por vezes, a perda de consciência é um obstáculo social, devido aos seus símbolos 

acabarem por perder o seu sentido. 

        Mas não foram só as causas sociais e culturais. Há também fatores económicos e 

políticos que fizeram com que se acentuasse o abandono. 

        Com o passar do tempo de geração para geração, os que herdaram, foram perdendo 

terrenos, que deram lugar a ruas, autoestradas e mesmo novas urbanizações, o que fez com 

que se reduzisse parte das quintas e/ ou até mesmo a sua destruição. Com todos estes 

fatores, estas famílias que ainda possuíam um conjunto de casas nobres, optaram por 

residir num só e abandonar as outras, pois a cultura de percorrer os itinerários e de passar 

de solar em solar perdeu-se, também à custa das exigências do presente. Para sustentar um 

solar é preciso ter grande capacidade financeira, e nos dias de hoje, essas famílias já não 

conseguem suportar esses custos, deixando-os ao abandono. 

        Segundo Gastão Silva, existem efeitos de grande poder incontrolável de certas 

políticas de interesses de construção civil. Os solares, sacrificados a opções urbanísticas 

que invadem parte dos centros históricos, acabam por denunciar o desaparecimento das 

quintas dos solares, como se fossem espaços sem significado. 

        O crescimento desordenado e as intervenções erradas que aconteceram pelo país, 

fazem parte de grandes interesses especulativos que foram surgindo ao longo do tempo e 

destruindo o património dos solares. 
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“Quando a construção é (des)integrada em novos espaços e contextos, ameaçada pelo 

crescimento e pela brutal desumanização do território habitado, de um modo tão violento 

que se tende a perder o equilíbrio do espaço com o sentido primeiro e a dimensão que 

outrora presidia a um certo espírito de lugar, as características fundamentais da 

autenticidade não podem deixar de se diluir de maneira inexorável.” (Silva, 2014: 28) 

 

        Para Correia de Azevedo, foram duas as causas que deram origem ao abandono por 

parte das famílias nobres, levando o seu património à ruína. Primeiro, a extinção da lei do 

morgadio9, segundo, as diversas crises agrícolas. O autor, defende que através destas duas 

causas, os jovens fidalgos que poderiam herdar estes espaços emigraram, fazendo com que 

os solares ficassem sozinhos no território. 

         “Hoje nem 5% dos solares (...) existentes no Douro se encontram na posse de 

descendentes dos seus fundadores.” (Azevedo, 1974: 6) Isto, demonstra que parte das 

famílias que herdaram solares, chegam mesmo a vender os espaços habitacionais sem 

haver grande interesse pelos mesmos. 

       A principal machadada foi a lei após a implantação da República, onde se começou a 

pagar muitos impostos, devido às pedras de armas, e ás grandes dimensões dos terrenos 

que detinham. “A nobreza titular desfez-se de todos os bens que aqui tinha, optando pela 

vida citadina, onde existe um ambiente mais propício ao luzimento da sua tradicional 

fidalguia.” (Azevedo, 1974: 6) 

        Através de todos estes fatores debatidos, percebemos que as transformações que 

acorreram na arquitetura civil privada até ao séc. XVIII e XIX estagnaram, devido a 

questões sociais, culturais, políticas e económicas e que eram estas, que faziam com que o 

solar fosse habitado. Assim as obras ficam expostas ao abandono e consequente ruína. 

 

       1.2.5 Património em Ruína 

 

        A palavra ruína significa “[...] 1 ato ou efeito de ruir; desmoronamento 2 destruição 3 

restos ou destroços de um edifício degradado [...]”. (Dicionário da Língua Portuguesa, 

2014: 1413) Esta definição, representa parte de um todo que foi e que atualmente se 

encontra fragmentado. 

 

 

 

9 A Lei do Morgadio ou do Morgado, é uma forma de organização familiar que cria uma linhagem, bem como um código 

para designar os seus sucessores, estatutos e comportamentos. 
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“[...] las Ruinas representan para el arquitecto, de forma ejemplar y enigmática, la síntesis 

artística más fortuita y perfecta que puede resultar de la colaboración entre el hombre, el 

tiempo y la historia [...]”.10 (Ustárroz, 1997: 33) 

 

         O tempo é inserido na arquitetura (ruína) e não a atravessa, isto porque se 

atravessasse, não teríamos qualquer vestígio das suas ações que nos chegaram até hoje. 

         A história da arquitetura determina a identidade de um lugar e o tipo de 

possibilidades de intervenção. Construir na ruína, é um processo contemporâneo, pois 

representa uma ação atual. Podemos afirmar que a esta é e será sempre um motivo de 

atração. 

         Segundo Alberto Ustárroz, a lição da ruína atua em três planos. Primeiro, as ruínas 

representam o conhecimento para o impulso de criação. Segundo, revelam permanências 

sentidas, e uma interseção entre o que se procura e o que as ruínas podem dar. Terceiro, as 

ruínas marcam uma distância crítica como consequência da continuidade, onde há uma 

distância entre o que foi transportado para o presente e o que é omitido do passado. 

        A ruína evidência o conhecimento, representa continuidade e demonstra distância. 

Evidência o conhecimento através da história de um lugar. Representa continuidade no 

sentido que dá a conhecer ao arquiteto o tempo e os seus elementos arquitetónicos. 

Demonstra distância, entre o que carrega para o presente e o que oculta do passado. 

        Com isto, a ruína surge como uma continuidade do passado onde relaciona a mesma 

com o presente e que resulta da transmissão de um sentimento da sua antiguidade.  

        Segundo Alberto Ustárroz, as ruínas são um exercício que permite dar continuidade à 

experiência. Por isto, elas são apresentadas sobre quatro aspetos. Primeiro, uma unidade 

que se expande e é transformada pela soma de experiências de cada momento. Segundo, a 

relação emocional e racional entre o passado e o presente. Terceiro, a origem de hipóteses 

formais que devem ser verificadas em diversos projetos novos, que surgem pela urgência 

do presente. Em quarto, a materialidade da ruína que se encontra fragmentada. 

 

 

 

 

 

 

10 Tradução do autor: as ruínas representam para o arquiteto, de forma exemplar e enigmática, a síntese artística mais 

fortuita e perfeita que pode resultar da colaboração entre o homem, o tempo e a história. 
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         Para Gastão Silva, todos os edifícios em ruína, representam ruínas silenciosas, que 

têm ainda vozes que as habitam. O autor considera que os solares com a sua orgulhosa 

vitalidade, com aspetos eruditos permanecem em pé, mas ainda vivos, apresentando uma 

dignidade feita de silêncios. Encontram-se abandonados pelo homem, mas ainda não 

vencidos. É como se estes, estivessem parados no tempo esperando pela sua morte, 

desesperando por uma intervenção urgente por parte do homem. 

         Os solares em estado de ruína, apresentam assim ao utilizador uma dignidade 

fragmentada, através do seu estado de degradação, que em certos casos já é tão elevado, o 

que faz com que possa não haver solução. 

         Para Françoise Choay11, as ruínas têm direito à sua própria ''inutilidade''. À medida 

que essa ''inutilidade'' surge, as construções ganham um novo estatuto de ruína, onde esta, 

reflete a consequência do tempo e do seu envelhecimento através do abandono. O 

património constrói-se sempre através de certas existências e certas perdas. Também se 

transforma e fortalece-se, no entanto, essa transformação não tem que ser marcada pelo 

abandono e a sua destruição.  

 

“Trata-se em suma, de parcelas de um corpo único, coerente e vivo, tão importantes quanto 

os grandes monumentos de tecido patrimonial reconhecível, e que por isso impõem 

respeito, desvelo de olhares, estudo integrado, inventariação religiosa e cuidados 

preventivos inadiáveis.” (Silva, 2014: 46) 

 

         A ruína representa partes edificadas fragmentadas. Ela retrata, parte dos valores do 

passado que sobrevivem ao tempo, onde demonstram que podem ser um reflexo do 

passado no presente. O património construído, deve ser entendido como um ''corpo vivo'', 

com características vivenciais e transformadoras de um passado que foi histórico com vista 

a ser um elemento de destaque no presente. 

         Segundo Gastão Silva, é necessário existirem boas práticas sobre este património, 

pois se não for o caso, ele vai permanecer esquecido e no tal silêncio que todos os dias é 

varrido pelo vento, esperando a morte. É necessário o homem atuar rapidamente, pois se 

não for o caso, as ruínas deixam de ser recuperáveis e passam a ser apenas espaços sem 

memórias. 

 

 

 

11 Françoise Choay, nasceu em 1925. Foi uma Historiadora Francesa sobre teorias e formas urbanas e arquitetónicas. 



47 
 

        O património construído e a identidade apresentam um conjunto de valores 

patrimoniais que devem ser salvaguardados, pois fazem parte do património arquitetónico 

que deve ser preservado para as gerações futuras. 

        Para o autor Antoni Navarro, a ruína apresenta um conjunto de valores, tais como o 

valor documental, o valor arquitetónico e o valor significativo. Três valores, no qual a 

presença do objeto construído é imprescindível para aceitar a condição monumental, onde 

para intervir nele, devemos aceitá-los e respeita-los, sempre no sentido de preservar e 

valorizar. 

 

“El camino de solución está hoy, a nuestro parecer, en favorecer los mecanismos de 

reflexión que permitan, desde cada mentalidad, cultura e idiosincrasia, analizar sin 

prejuicios la problemática propia y formular unos postulados generales respecto de cómo 

debe ser tratado el patrimonio en cada contexto y de cuál pueda ser la respuesta más eficaz 

a aplicar en cada caso.” 12 (Navarro, 1999:12) 

 

1.3 Sobre as teorias do restauro e as cartas e recomendações internacionais 

 

        Ao longo de várias décadas, a especificidade do património arquitetónico, foi 

evoluindo através de teóricos, cartas, recomendações e convenções internacionais, que 

identificam a sua especificidade. 

        É a partir do séc. XIX, que se começa a teorizar sobre o restauro com duas doutrinas, 

a de John Ruskin com uma atitude anti intervencionista (Inglaterra) e a de Viollet-Le-Duc 

com uma atitude intervencionista (Europa). Mais tarde aparece as ideias de Camillo Boito, 

de Alois Riegl, de Gustavo Giovannoni e de Cesare Brandi. 

        John Ruskin13, defende um anti intervencionismo radical, devido ao resultado da sua 

conceção do monumento histórico. Defendia a autenticidade histórica, ou seja, o anti 

restauro, isto porque respeitava o passado do edifício. Para o autor, é preferível manter a 

ruína do que restaurá-la. Contudo, este defende pequenas intervenções em casos 

excecionais, com o objetivo de prolongar o ciclo de vida do edifício. 

 

 

12 Tradução do autor: O caminho da solução está hoje, na nossa opinião, em favorecer os mecanismos de reflexão que 

permitam, de cada mentalidade, cultura e idiossincrasia, analisar sem preconceitos o próprio problema e formular alguns 

postulados gerais sobre como o património deve ser tratado em cada contexto e qual poderia ser a resposta mais eficaz 

para aplicar em cada caso. 

13 John Ruskin, nasceu em Inglaterra em 1819 e faleceu em 1900. Foi escritor, crítico, poeta e artista de arte. É 

reconhecido por vários ensaios sobre a arquitetura, que ainda hoje é vista e reproduzida. 
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“[...] não nos é permitido tocar nos monumentos do passado. «Nós não temos o mínimo 

direito de o fazer. Eles não nos pertencem. Eles pertencem, em parte, aos que os 

edificaram, em parte ao conjunto de gerações humanas que nos seguirão» [...] Qualquer 

intervenção sobre estas «relíquias» [...] é um sacrilégio. [...] No verdadeiro sentido do 

termo, restauro significa «a destruição mais total que uma construção pode sofrer», «a coisa 

é uma mentira absoluta». O projeto restaurador é absurdo. Restaurar é impossível. Tanto 

como dar vida a um morto.” (Choay, 2000: 130) 

 

        Para o teórico, a conservação, não passava pela restauração do monumento, mas sim 

pela manutenção do mesmo, uma solução que mais tarde viria a ser integrada na Carta de 

Veneza de 1964, no Art.º4, “A conservação dos monumentos impõe em primeiro lugar 

uma manutenção permanente dos mesmos.” (Carta de Veneza, sobre a conservação e o 

restauro de monumentos e sítios, Preâmbulo, 1964:2) 

        Assim, se quisermos restaurar o monumento, então estamos a ofender a sua 

autenticidade. 

        Já Viollet-le-Duc14, apresenta uma ideia oposta à de Ruskin. Defendia o restauro e a 

reconstituição, em alguns casos total. Afirma mesmo, que o importante era devolver o 

estado original, destruindo os seus acrescentos. “Viollet-le-Duc sente nostalgia pelo futuro 

e não pelo passado.” (Choay, 2000: 132) Isto, explica a sua atitude restauradora, no 

entanto, este pensamento vai ser contestado mais tarde na Carta de Veneza de 1964. 

        Le-Duc, teve um grande interesse pela história das técnicas e seus materiais, o que fez 

com que realizasse um estudo complexo sobre o mesmo. O seu objetivo era conduzir o 

edifício ao seu estado mais puro, que pode até nunca ter existido. 

        Desta forma, conseguiu tornar-se num dos principais restauradores da época, onde no 

séc. XIX, as suas ideias vão ser seguidas por toda a Europa. 

        No séc. XX, Camillo Boito15, fundamenta-se na ideia do presente, afirmando a 

legitimidade do restauro, pois entende ser necessário para conservar o monumento. 

        Faz uma síntese entre as teorias de Ruskin e Le-Duc e retira o melhor que cada uma 

lhe fornece. 

 

 

 

14 Violle-le-Duc, nasceu em Paris em 1814 e faleceu em 1879. Foi um arquiteto francês e um dos primeiros teóricos da 

preservação do património histórico. 

15 Camillo Boito, nasceu em Itália em 1836 e faleceu em 1914. Foi arquiteto, escritor e historiador italiano, voltado à 

crítica de arte e teoria do restauro. 
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“Ele deve a Ruskin [...] a sua concepção de conservação dos monumentos, fundada sobre a 

noção de autenticidade. Não se deve apenas preservar a pátina dos edifícios antigos, mas 

também os acrescentos sucessivos de que o tempo os carregou: verdadeiros estratos, 

comparáveis aos da costa terrestre, que Viollet-le-Duc condenava sem escrúpulos. [...] a par 

de Viollet-le-Duc, contra Ruskin, [...] Boito sustenta a prioridade do presente sobre o 

passado e afirma a legitimidade do restauro. [...] Então, o restauro revela-se como o 

complemento necessário e indispensável de uma conservação cujo próprio projecto não 

pode subsistir sem ele.” (Choay, 2000: 137) 

 

        Mais tarde, a Carta de Veneza, no Art.º 9, vai expressar o mesmo ponto de vista. 

 

“O restauro é uma operação que deve ter um carácter excepcional. Destina-se a conservar e 

a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelas 

substâncias antigas e pelos documentos autênticos [...]. O restauro deixa de ter significado 

quando se levanta a hipótese de reconstituição [...].” (Carta de Veneza, sobre a conservação 

e o restauro de monumentos e sítios, Preâmbulo, 1964:2-3) 

 

        Boito, defendia o conceito do restauro (conservar e restaurar) de forma a proteger 

todos os valores históricos e artísticos dos monumentos. 

        É no Congresso de Engenheiros e Arquitetos de 1884 em Roma, que Boito propõe 

alguns princípios, os quais mais tarde viriam a influenciar a Carta de Veneza de 1964. 

Esses princípios atuam na distinção entre o antigo e o novo assim como a diferenciação 

dos materiais. A supressão de certos elementos novos e um relatório das partes que são 

eliminadas. Também a memória descritiva do processo, registos e fotografias dos trabalhos 

são necessários para a realização da intervenção. Por fim, deve notar-se a qualidade visual 

das ações realizadas. 

        Para além destes princípios, ele propõe três tipos de intervenção, o restauro 

arqueológico, o restauro pitoresco e o restauro arquitetónico. 

        O restauro arqueológico, servia para os monumentos da antiguidade (preocupação 

com massa e volume). Para os monumentos góticos, onde o esqueleto do edifício é o 

fundamental, era usado o restauro pitoresco (abandono da estatuária e concentração na 

estrutura). Já o restauro arquitetónico, é indicado para monumentos clássicos e barrocos, 

envolvendo todo o seu conjunto (totalidade do edifício). 

        Em suma, “Os conceitos de autenticidade, de hierarquia de intervenções e de estilo 

restaurador permitiram a Boito estabelecer os fundamentos críticos do restauro enquanto 

disciplina.” (Choay, 2000: 138) 
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        Alois Riegl16, teve uma grande contribuição, no que diz respeito ao conjunto das 

atitudes e comportamentos referentes à noção de monumento histórico. 

        A sua análise é estruturada por duas categorias. A primeira, é a chamada 

rememoração (invoca o passado). A segunda, é chamada de contemporaneidade 

(representa o presente). 

        Na primeira categoria, o autor fala no valor histórico, onde se vê o monumento como 

um documento onde este nos transmite todo o tipo de informações. No valor da 

antiguidade, os elementos arquitetónicos são abordados num primeiro momento e são 

associados a certos períodos históricos. No valor de rememoração intencional, o objetivo é 

fazer com que a obra não seja efémera. 

        Na segunda categoria, Riegl aborda o valor de uso e o valor artístico. O primeiro 

valor, reflete no aproveitamento do espaço, onde a importância do uso se perde quando não 

há interesse por parte da população em ser visitado. Quanto ao aspeto artístico, Riegl, 

separa-o em dois tópicos. Uma é o valor de arte relativa, que corresponde às obras 

artísticas, isto é a apreciação individual de cada ser humano. A outra, o valor da novidade, 

ou seja, uma aparência fresca e intacta da obra, resulta de uma atitude apreciada por um 

conjunto de pessoas que estão perante uma novidade. 

 

Como mostra Riegl, ao nível da intervenção na vida contemporânea, “(...) o monumento é 

subtraído aos riscos da desafectação para ser exposto à usura e às usurpações da utilização. 

Atribuir-lhe novo destino deve, antes de tudo, ter em conta o estado material do edifício 

que, hoje em dia, exige ser apreciado em função do fluxo dos seus utilizadores potenciais.” 

(Choay, 2000: 191) 

 

         Segundo Françoise Choay, Riegl coloca um confronto entre os valores que poderão 

estar presentes num determinado monumento, assim como vai marcar uma posição forte, 

relativamente à preservação dos mesmos. 

        Gustavo Giovannoni17, demonstrou um grande interesse pelas cidades modernas e 

pelo estudo do restauro científico. Seguiu as ideias de Boito, onde estabeleceu um caráter 

especial ao urbanismo, pois considera-o um complemento social. 

 

 

16 Alois Riegl nasceu na Áustria em 1858 e faleceu em 1905. Foi um dos principais representantes e historiador de arte 

pertencente à escola de Viena. 

17 Gustavo Giovannoni, nasceu em Itália em 1873 e faleceu em 1947. Foi arquiteto, engenheiro civil, historiador, 

urbanista e crítico da arquitetura. 
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        Para o autor, o monumento não pode ser visto de forma separada, mas sim como um 

conjunto arquitetónico que pertence à cidade. Chega mesmo a criar uma teoria para os 

aglomerados históricos, chamada “Diradamento Edilizio”, que tem o objetivo de afastar os 

grandes fluxos de trânsito nas zonas históricas, onde se pode destruir certos edifícios sem 

uso e dar lugar a novas zonas verdes. 

        Manifestou-se contra as adições a que chama restauro de inovação, no entanto, 

quando é necessário para a sobrevivência do objeto construído, estes devem estar 

identificados e datados, através de um conjunto de novos materiais que se adaptem ao 

existente. 

        O uso ganha um grande destaque com Giovannoni. Assim, vai surgir na Carta de 

Atenas de 1931 uma influência italiana, relativamente à questão do uso para a preservação 

do património. 

         “A Conferência recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se 

assegure a continuidade da sua vida consagrando-os, contudo a utilizações que respeitem o 

seu carácter histórico ou artístico.” (Carta de Atenas, Conclusões da Conferência 

Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos 1931: 1) 

        Mais tarde, para clarificar melhor esta questão do uso, surge na Carta de Veneza, no 

Art.º 5: “A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua adaptação a uma 

função útil à sociedade: esta afectação é pois desejável mas não pode nem deve alterar a 

disposição e a decoração dos edifícios [...].” (Carta de Veneza, sobre a conservação e o 

restauro de monumentos e sítios, Preâmbulo, 1964:2) 

        Também na Carta de Cracóvia de 2000, a questão do uso foi relevante, podendo surgir 

um novo uso, como fator determinante para os edifícios. 

 

“[...] requer-se ainda um uso apropriado para os monumentos e edifícios com valor 

histórico, compatível com os seus espaços e o seu significado patrimonial. As obras em 

edifícios com valor histórico devem analisar e respeitar todas as fases construtivas 

pertencentes a períodos históricos distintos.” (Carta de Cracóvia, princípios para a 

conservação e o restauro do património construído, 2000:3) 

 

        O uso é um valor importante e a sua mudança pode afetar o seu significado cultural. A 

escolha de um novo uso deve ser compatível com todo o conjunto, de maneira que os 

valores patrimoniais existentes possam permanecer intactos. A sua metodologia, está 

associada à conservação e à intervenção. Na conservação, temos a consolidação e a 

recomposição. Na intervenção temos a remoção e o acrescento. 
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        Cesare Bandi18, foi um teórico que também contribuiu para a questão da intervenção 

no património. Criou o instituto central do restauro e transformou-o na primeira escola de 

formação para restauradores. 

        A “Teoria do Restauro”, em 1963 foi uma publicação de grande valor e de grande 

relevância. Esta, expõe o significado e métodos de restauro para quem se queria 

especializar na disciplina. Aqui, temos a instância histórica, que valoriza a adição e se opõe 

à remoção, pois a adição faz parte da vida do edifício. Já a instância estética, é a favor da 

remoção, pois isso irá levar a obra a um estado mais original. 

        O valor artístico, sobressai em prejuízo do valor histórico, com o objetivo de 

prevalecer a estética e a funcionalidade do edifício. 

        Brandi, defendia a singularidade de cada monumento, porque cada edifício tinha as 

suas próprias características. Admitia adições nos mesmos desde que não afetassem o 

edifício na sua unidade, nem comprometessem futuras intervenções, assim como fossem 

facilmente detetáveis. 

        Brandi, encontra o verdadeiro significado do restauro, após reconhecer que na 

unidade histórica e estética, estão relacionados um conjunto de necessidades e matérias de 

modo a preservar para as próximas gerações. 

        Em suma, com o passar do tempo, foram postas em prática uma série de ideias e 

metodologias sobre a teoria do restauro, de um ponto extremo da preservação total da ruína 

até ao outro ponto extremo, a reconstrução da ruína. Todas contribuíram para a 

formalização específica na intervenção do monumento, demonstrando hoje como podemos 

lidar com o património. 

        De modo a sintetizar todas estas teorias, as intervenções no património arquitetónico, 

estarão sempre relacionadas com o passado, no entanto, intervir é um ato contemporâneo 

que pertence ao presente. 

 

       1.3.1 Condições específicas do Património Arquitetónico 

 

        Na antiguidade, a especificidade do património arquitetónico consistia num conjunto 

de características, que levaram à defesa da sua originalidade, de forma a garantir a sua 

autenticidade. 

 

 

18 Cesare Bandi, nasceu em Itália em 1906 e faleceu em 1988. Foi um arquiteto italiano e um dos principais nomes da 

restauração de objetos de arte. Fundamentou o restauro crítico. 
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        O conceito de autenticidade patrimonial foi introduzido em 1964 na Carta de Veneza, 

com o foco de proteger os edifícios e de travar as constantes reconstruções. O conceito, 

apresenta um fator que aborda as informações históricas e a sua veracidade. Ele está ligado 

à noção do que é verdadeiro, isto é, o que é totalmente certo após o conhecimento total e 

sobre o qual não existe qualquer dúvida. 

        Porém, este teve muitas definições debatidas em diversas cartas patrimoniais. O 

último, diz respeito ao documento de Madrid de 2011, onde autenticidade “[...] é a 

qualidade de um bem patrimonial de expressar os seus valores culturais, através dos seus 

atributos materiais e dos seus valores intangíveis, de uma forma verdadeira e credível. 

Depende do tipo de património e do seu contexto cultural.” (Documento de Madrid in 

Barranha, 2016: 48) 

 

Segundo Jukka Jokilehto, “[...] o significado da palavra autêntico carrega hoje uma grande 

ambiguidade e que os especialistas desta área tendem a empregar outros termos, tais como 

''idêntico'' e ''íntegro''. Segundo este autor, uma intervenção em que se reconstrói um 

edifício com base em fontes documentais seguras não devia chamar-se ''reconstrução 

autêntica'' mas sim ''reconstrução precisa''.” (Alarcão, 2018: 34) 

 

        A autenticidade é um cenário analisado segundo a diversidade cultural, que já não 

depende apenas de si, onde é vista como um valor relacionado com o simbolismo do 

monumento. Por vezes, os aspetos estéticos e históricos, podem associar um conjunto de 

interpretações, devido ao contexto físico e social poder sobrepor-se a esses aspetos. 

        Já a integridade, relaciona-se com o caráter intacto de um espaço, onde o seu 

significado está incorporado no mesmo. Assim, o valor do património arquitetónico, não 

incluí só a sua aparência, como também incluí a integridade dos seus aspetos, isto porque, 

a remoção de estruturas interiores não corresponde a ações como a conservação e 

encaminha-nos para o fachadismo, que se opõe ao conceito do que é autêntico e que nos 

transmite um conjunto de perdas patrimoniais. 

 

Segundo o documento de Madrid de 2011, critérios para a conservação do Património 

Arquitetónico do Séc. XX, Integridade é “a medida da conservação do estado original na 

sua totalidade, do património construído e seus atributos e valores. 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.” (Documento de Madrid in Barranha, 2016: 50) 
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Fig. 23 - Paço de Giela, Arcos de Valdevez, estado atual após intervenção 

 

 

 

Fig. 24 - Quinta do Duque, Vila Franca de Xira, estado atual em ruína 
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        Para podermos refletir sobre a autenticidade e integridade do monumento 

relativamente aos valores documentais, arquitetónicos e significativos, torna-se 

fundamental entender de que forma eles se podem manter ou até reforçar. Procuramos 

assim, que o edifício encontre um programa adequado para o seu habitar de forma a 

garantir a utilização funcional, pois só assim a intervenção poderá fazer sentido no 

território. 

 

          1.3.1.1 Valor Documental 

 

        Segundo Antoni Navarro, a primeira condição do monumento é o valor documental. 

Ele, é o efeito de ações e culturas do passado, onde a sua memória (fig.23) é valorizada na 

atualidade e no futuro. 

        Este valor, relata as informações históricas e culturais de uma comunidade, mais 

especificamente sobre a arte, a arquitetura, a construção e as suas técnicas, tal como 

qualquer acontecimento que lá ocorreu. O monumento é numa primeira instância, a 

capacidade de transmitir a memória da história e da cultura do passado (fig.24). 

 

“«La memoria histórica», dice Castilla del Pino, «está en los papeles que llamamos 

documentos, y está en las piedras que denominamos unas veces fósiles, otras herramientas 

o útiles, otras esculturas, anfiteatros, calzadas, fustes, capiteles, templos.»”  19 (Navarro, 

1999:17) 

 

        Com isto, o monumento declara ser, o melhor documento de si mesmo. Esta condição 

documental da obra é a que mais associa o património arquitetónico com o património 

histórico, como um todo. 

        No que diz respeito à proteção desta primeira condição, ela consiste em assegurar a 

exploração correta dos testemunhos históricos, onde a materialidade do monumento a pode 

conter ou fornecer. É necessário obter informações escritas ou até mesmo notícias sobre o 

monumento. Quando existem poucas informações, devido à sua cronologia e 

circunstâncias, torna-se num processo mais complexo, pelo que é necessário um rigor 

científico e o uso de meios apropriados, para que os valores sejam descobertos e possam 

ser preservados. 

 

19 Tradução do autor: «A memória histórica», diz Castilla del Pino, «está nos papeis que chamamos de documentos, e está 

nas pedras que às vezes chamamos de fósseis, outras ferramentas ou utensílios, outras esculturas, anfiteatros, estradas, 

poços, capitais, templos.» 
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Fig. 25 - Palácio do Marquês de Pombal, Oeiras, estado atual após intervenção 

 

 

 

Fig. 26 - Solar dos Magalhães, Amarante, estado atual em ruína 
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        Quando existem adições no monumento, onde estas desfiguram o objeto, ou impedem 

o uso racional do espaço, torna-se complexo garantir os seus valores patrimoniais. 

Devemos assim, avaliar o edifício como um conjunto e tomar decisões consoante os seus 

valores, eliminando essas adições. A proteção, consiste em manter e transmitir o que de 

bom contém o edifício. Já noutros casos, leva-nos a uma atitude projetista ao nível de 

ampliações dos espaços, que ao mesmo tempo, recriam novos valores e tornam o edifício 

útil. Importa que todas estas proteções, tenham em conta a relação significativa do edifício 

com a comunidade. 

        Em suma, podemos afirmar que o monumento está hoje assente como um registo e 

agente evocador do passado, onde os valores devem ser avaliados como um todo que 

fazem parte da essência do monumento e não como um elemento isolado. O conhecimento 

que o monumento nos fornece e as suas memórias são a chave para a nossa intervenção. 

 

          1.3.1.2 Valor Arquitetónico 

 

        Segundo Antoni Navarro, em conjunto com a essência do valor documental, deve 

relevar-se a condição do valor arquitetónico. O valor do conjunto patrimonial, responde à 

função que o próprio necessita (utilitária e simbólica) tanto no aspeto formal, como no 

aspeto espacial e na racionalidade dos materiais e os seus sistemas construtivos (fig.25).  

        O valor do objeto arquitetónico permite um conjunto de possibilidades relativamente 

aos novos usos, isto quando o original se perdeu. 

 

“[...] la capacidad de un edificio para sobrevivir a estos cambios [de uso] es una prueba de 

su valía: una prueba de que el edificio responde a algo más profundo en nosotros que la 

efímera función que lo requería [...]” 20 (Navarro, 1999:18) 

 

        O uso é considerado um aspeto de grande relevância, devido a ser ele que garante a 

sobrevivência do mesmo. Assim, é fundamental garantir a capacidade do monumento, sem 

desprezar os seus valores documentais e significativos. O uso, é que tem que ser pensado 

em função da vida do edifício (fig.26). Se com o mesmo uso o edifício sobrevive, então 

vamos aplicá-lo, caso contrário assumi-mos um novo, desde que este, seja compatível com 

os valores patrimoniais do mesmo, sem que nenhum se perca ou despreze. 

 

 

20 Tradução do autor: A capacidade de um edifício para sobreviver a estas mudanças [de uso] é a prova do seu valor: uma 

prova de que o edifício responde a algo mais profundo em nós do que a função efémera que requeria. 
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Fig. 27 - Palácio Nacional de Sintra, Sintra, estado atual após intervenção 

 

 

 

Fig. 28 - Casa da Torre da Lagariça, Viseu, estado atual em ruína 
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        O volume arquitetónico existente é o próprio legado de memórias, emoções e 

sentimentos que permaneceram. A tipologia, a implantação, a funcionalidade, a 

materialidade, a construção e os aspetos artísticos são valores arquitetónicos, que nos 

apresentam características específicas as quais nos permitem concluir várias ilações, desde 

o início da sua construção até à atualidade. 

        Esquecer ou desvalorizar a condição arquitetónica do monumento, é um facto que nos 

leva a erros de ordem metodológica, administrativa e legislativa. Assim, a proteção do 

valor arquitetónico é um objetivo funcional. 

        Essa proteção consiste em garantir e potencializar as características com a obra 

arquitetónica, através da beleza formal e espacial, a sua racionalidade construtiva e o uso. 

O outro aspeto é a conservação, que garante a permanência dos seus valores artísticos. 

 

          1.3.1.3 Valor Significativo 

 

        Segundo Antoni Navarro, no conceito de monumento, o valor significativo está 

sempre presente como uma testemunha do valor patrimonial de um lugar e o seu contexto 

natural (fig.27). 

        Esse valor, está incorporado na sua materialidade, no espaço envolvente ou até 

mesmo na sua utilização, podendo apresentar um conjunto de valores relevantes como 

estético, histórico, científico, social ou espiritual. O significado e a sua experiência podem 

e devem ser compartilhados por uma comunidade inteira. 

 

“«Esta es la función de la memoria», dice Castilla del Pino, «[...] la construcción y, una vez 

construida, la conservación de la identidad.» La memoria [...] «no sirve tan sólo para que 

sepamos quiénes somos para nosotros mismos, sino para que los demás sepan, gracias a su 

memoria, quienes somos para ellos.»” 21 (Navarro, 1999:19-20) 

 

        A relação significativa do indivíduo com o objeto arquitetónico, depende da função 

que o mesmo é capaz de exercer na organização social e do seu papel simbólico (fig.28). 

 

 

 

 

21 Tradução do autor: Esta é a função da memória, diz Castilla del Pino, [...] a construção e, uma vez construída, a 

preservação da identidade. A memória [...] não é apenas para nos deixar saber quem somos para nós mesmos, mas para 

que os outros saibam, graças à sua memória, quem somos por eles. 
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        Cada comunidade cria e floresce uma consciência e um conhecimento de 

necessidades, de forma a preservar certos bens culturais construídos, devido a estes serem 

portadores dos seus próprios valores. Assim, o valor significativo, torna-se num elemento 

essencial para fazer uma correta avaliação da obra e para intervir na ruína. 

        A proteção desta condição, deve valorizar o edifício como objeto emblemático, pois 

pode ser este facto, que dê a resposta projetual. Esses valores importantes do património 

arquitetónico, têm que ser vistos como um todo, pois caso contrário, podem encontrar 

certos problemas no que diz respeito às ações para intervir na ruína. 

 

“Podríamos llegar a afirmar que, en muchas ocasiones, restaurar un monumento consiste 

simplemente en devolver a su entorno humano la estima que por él había perdido. La 

protección de los valores documentales y arquitectónicos serían en este caso medios para 

alcanzar ese objetivo esencial, a su vez medio para lograr el fin último de la restauración: el 

beneficio que el entorno humano del monumento recibe en correspondencia a su actuación 

protectora.” 22 (Navarro, 1999:34) 

 

        Em suma, torna-se imprescindível antes de intervir no monumento ter cuidados 

especiais, de modo a avaliar os seus valores patrimoniais, devendo ser especializado todos 

os elementos necessários e compreender a relação e integração perante o contexto. Assim, 

as três condições de valores (documental, arquitetónico e significativo) só podem ser 

avaliadas como um todo e não de forma isolada, para que se possa fazer uma intervenção 

eficaz. É através destes princípios, que podemos garantir a salvaguarda dos valores 

patrimoniais e ao mesmo tempo a intervenção possa ser benéfica para comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Tradução do autor: Poderíamos dizer que, em muitas ocasiões, a restauração de um monumento consiste simplesmente 

em devolver a estima que ele havia perdido ao seu ambiente humano. A proteção dos valores documentais e 

arquitetónicos seria, neste caso, o meio para atingir esse objetivo essencial, por sua vez, significa alcançar o fim último da 

restauração: o benefício que o ambiente humano do monumento recebe em correspondência à sua ação protetora. 
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Capítulo II 

Modelo de Intervenção no Património Arquitetónico 
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2.1 Medidas a tomar antes de intervir 

 

        Concluído o estudo sobre os valores dos solares enquanto património arquitetónico, 

torna-se imprescindível proceder e estabelecer medidas e mecanismos para garantir os 

valores do mesmo. 

        Segundo Antoni Navarro, estas medidas passam por quatro etapas. A primeira é o 

conhecimento do objeto onde se vai intervir, a segunda é a reflexão, onde determinamos os 

objetivos, a essência, as propostas e os critérios de intervenção. A terceira etapa, é a 

intervenção, onde esta é definida como uma ação das etapas anteriores. Por fim, a quarta 

etapa, diz respeito à intervenção preventiva, a qual alcança de forma direta e indireta todas 

as etapas anteriores. O foco destas, vão para a primeira e segunda etapa, pois é o 

conhecimento e reflexão que nos levam às medidas para a intervenção, que corresponde à 

terceira etapa. 

 

       2.1.1 Conhecimento 

 

“Conocer y comprender el monumento (su entidad —histórica, material, cultural—, su 

entorno —físico y social—, sus circunstancias actuales de cualquier tipo) es imprescindible 

para programar la actuación en él.” 23 (Navarro, 1999: 39) 

 

        O conhecimento divide-se em duas fases, o pré-diagnóstico e o diagnóstico. O pré-

diagnóstico, aborda uma opinião inicial sobre a natureza do monumento. Ele atua em três 

secções. A primeira, consiste na aproximação ao conhecimento histórico (hipótese de 

evolução construtiva), no conhecimento arquitetónico e artístico (construção, conteúdo, 

artes aplicadas e meio ambiente) e no conhecimento da sua natureza material (dados 

geológicos, sísmicos e ambientais, análise de danos e o seu uso). A segunda secção é a 

avaliação do interesse do edifício e do ambiente (todos os pontos de vista). A terceira 

secção é a proposta inicial de atuação (avanço de objetivos, recursos disponíveis, 

intervenção estratégica de uso e gestão do monumento e medidas de segurança). Já a 

segunda fase, o diagnóstico, consiste no desenvolvimento de estudos programados 

anteriormente, já com certezas das problemáticas presentes. Assim, o diagnóstico atua em 

três parâmetros, a análise histórica, a análise material e a análise sociológica. 

 

 

23 Tradução do autor: Conhecer e entender o monumento (sua entidade - histórica, material, cultural -, seu ambiente - 

físico e social -, suas atuais circunstâncias de qualquer tipo) é imprescindível para programar como nele intervir. 
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          2.1.1.1 Pré-Diagnóstico 

 

        Nesta etapa inicial, vamos recolher todas as informações que conseguimos obter sobre 

o monumento e abordar uma primeira opinião sobre a natureza do mesmo. Importa aqui, 

destacar a primeira sessão, onde atua em três pontos. 

        No conhecimento histórico, pretendemos fazer uma primeira abordagem ao edifício. 

Para tal, reunimos os documentos existentes sobre o mesmo. Quando estes não existem, é 

através da própria construção e o seu estado atual, que nos permitem avaliar e identificar a 

construção e a época a que se referem. 

        No conhecimento arquitetónico e artístico, avaliamos a construção, o conteúdo, as 

artes e todo o seu contexto. Aqui, é importante fazer uma avaliação arquitetónica e adquirir 

mais uma vez elementos que nos permitam identificar todo o conteúdo necessário para 

entender o seu património arquitetónico e aprofundar no diagnóstico. 

        Por fim, o conhecimento da sua natureza material, é onde adquirimos uma primeira 

abordagem à sua natureza material, os danos que ocorreram, a sua segurança e o seu uso. É 

importante perceber o porquê de o edifício se encontrar no seu estado atual, assim como 

avaliar se este tem condições de habitabilidade e de segurança para se poder conhece-lo, 

estuda-lo e pensar numa possível intervenção. 

        Após esta abordagem inicial, sem grandes certezas, temos as outras duas sessões, 

onde pretendemos entender todos os pontos de vista possíveis para o edifício e no fim 

começar a pensar numa proposta inicial como estratégia. 

        Após reunir os elementos no pré-diagnóstico, vamos estudar as três análises do 

diagnóstico, obtendo certezas específicas de cada uma, formalizando assim todo o 

conhecimento. 

 

          2.1.1.2 Diagnóstico 

 

        A análise histórica é essencial para termos capacidade de sugerir e projetar no 

monumento, uma intervenção arquitetónica. Esta, procura o conhecimento, datação, 

descrição, interpretação, circunstâncias e mentalidades. A análise histórica, apresenta duas 

categorias de estudo. O primeiro é a matéria de fontes documentais direta ou indiretamente 

referenciados no edifício. O segundo é o estudo do próprio monumento como fonte 

documental. 
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        Assim, a análise histórica é abordada por conjunto de estudos de fontes documentais, 

o histórico-construtivo e o histórico-artístico. Por fim, deve ser realizado um estudo final 

que reúne e sintetiza as conclusões anteriores. 

        A análise material, torna o seu conhecimento como essencial. Consiste em dois 

instrumentos, o estudo geométrico-formal e o estudo físico-construtivo. O primeiro estudo, 

consiste na definição geométrica e formal do estado atual (refletir a realidade). É 

importante um estudo fiel de toda a realidade geométrica, formal e espacial do objeto, 

assim como todo o seu contexto onde está inserido. O segundo estudo, é essencial para 

conhecer o comportamento atual dos materiais (pavimentos, paredes, caixilharias e 

coberturas) e perceber os seus comportamentos a curto e longo prazo. Aqui, determinamos 

também o nível de segurança. 

        A análise sociológica, é o último mecanismo para se alcançar o conhecimento. É o: 

 

“[...] que nos ha de permitir el conocimiento global del monumento [...] hace referencia a 

las relaciones recíprocas entre el monumento y la sociedad en la que está inmerso.”24 

(Navarro, 1999: 53) 

 

        Um dos mecanismos para obter o conhecimento sociológico (além dos estudos 

especializados) é a observação do comportamento e as manifestações emocionais dos 

utilizadores, assim como o seu diálogo perante o monumento e o meio ambiente em que 

estão inseridos. 

        O propósito desta investigação é perceber o significado (referencial, simbólico, 

emocional e sentimental) do valor do uso que o monumento tem para a comunidade. O 

conhecimento destas relações entre sociedade e a obra têm como finalidade perceber o 

método mais indicado para voltar a dar utilidade ao monumento e torná-lo novamente útil à 

sociedade. 

 

       2.1.2 Reflexão 

 

        A reflexão, é o resultado do que foi analisado no conhecimento. Ela, é entendida pelos 

resultados e conclusões do conhecimento adquirido antes de passar à terceira etapa, a 

intervenção. 

 

 

24 Tradução do autor: [...] que nos vai permitir o conhecimento global do monumento [...] faz referência às relações 

recíprocas entre o monumento e a sociedade em que está imerso. 
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        Podemos afirmar que a reflexão é o que faz com que a informação adquirida se 

converta em verdadeiro conhecimento e não existam quaisquer dúvidas. 

        Esta, consiste em dois critérios, a avaliação do objeto (monumento) e a programação 

de atuação. O primeiro aborda os aspetos essenciais do edifício e quais as suas facetas 

(documentais, arquitetónicas e significativas), o segundo aborda o plano de intervenção. 

        Em suma, estas vão determinar os critérios de intervenção, de modo a clarificar o que 

preserva o solar e os valores patrimoniais que este contém. Assim, conseguimos ter uma 

terceira etapa criteriosa e de valor patrimonial, que corresponde à intervenção. 

 

2.2 Tipos de intervenção 

 

        O tipo de intervenção e critérios a adotar devem ser definidos consoante o estudo 

específico do tipo de património e o seu estado de degradação. Assim, torna-se importante 

perceber que esta escolha deve ser realizada através de métodos específicos, onde estão 

implícitas as medidas que devemos ter na fase de intervenção, de modo a salvaguardar os 

valores do edifício. 

        Como afirma Alberto Ustárroz, a ruína, é um convite à arte de construir, pois 

representa parte do património. 

        Intervir em espaços como os solares, torna-se fundamental perceber as causas que 

foram prejudiciais para o abandono dos mesmos, as quais já debatidas anteriormente. 

        Através dessas, intervimos ao nível de um novo uso. Contudo, não se trata apenas de 

intervir no que existia no local, mas também de relacionar o existente com o novo, fazendo 

com que este, possa atuar sobre o passado de modo a construir um novo conjunto, onde vai 

ter em conta o património arquitetónico. 

        Intervir no património dos solares é o mesmo que fazer uma construção de um projeto 

de raiz, isto porque a intervenção deve encarar um conjunto de responsabilidades, onde 

existe um contexto construído que tem que ser respeitado e onde o novo edifício se deve 

integrar e relacionar. 

        Concordamos assim com os estudos anteriores, que mostram uma relação com o 

património, respeitando sempre os seus princípios. 

        Nos solares, a rutura nunca existiu, mas sim um processo de continuidade até este 

deixar de ser habitado. Importa destacar, que este processo é o que queremos valorizar, 

levando a cabo uma metodologia de continuidade pela transformação. 
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       2.2.1 Continuidade pela transformação 

 

        É fundamental intervir de modo a garantir que o património existente seja 

transformado e salvaguardado. Através deste, é necessário ter em mente que não se pode 

defender factos que se desconhece, mas sim, um conjunto de elementos que nos levem a 

certezas sobre o que existiu no seu passado e que são relevantes para presente e futuro. 

        A imagem visual que o existente deixou perante a comunidade, deve ser visto como 

um conjunto que herdamos do passado, isto porque, ele é testemunho de várias épocas do 

passado e portanto, da estratificação da história.  

        Devemos identificar as diferenças e relacioná-las como uma continuidade projetual. 

 

“(...) as obras singulares da arquitetura urbana, entendidas como os edifícios que se 

notabilizam quer pelo seu valor histórico, quer pela sua qualidade arquitetónica 

colectivamente reconhecida ou desejada, quer pela sua especificidade de uso, quer pela sua 

localização no terreno, constituem excepções e como tal devem ser entendidas.” 

(Fernandes, 1999: 332) 

 

        As novas construções que se possam adoçar ao existente, devem surgir como um 

prolongamento de preexistências, com o objetivo de se obterem determinados efeitos 

formais de relação entre o existente e o novo. Cabe ao Arquiteto definir o que constitui a 

regra e a exceção. 

        Segundo Alberto Ustárroz, as ruínas, quando as observamos podem ser o que somos 

capazes de fazer com seus fragmentos, da imaginação estimulada pelo conhecimento. 

        Assim, a opção de continuidade através da transformação, é uma necessidade de se 

recuperar uma ideia de conjunto, o que significa articulação e não rutura de toda a história 

dos solares. 

        O autor Francisco Barata Fernandes, afirma que se deve fazer uma intervenção de 

continuidade, isto porque a própria natureza encarrega-se de definir a exceção. 

 

“[...] a cidade não é um todo homogéneo, que faz parte da sua natureza um crescimento não 

uniforme, o que provoca rupturas na sua forma global. Precisamente por estas razões, 

consideramos que o principal papel do arquiteto será o de reforçar ou reintroduzir a regra 

pela via da obra arquitectónica, já que os mecanismos e os tempos do próprio 

desenvolvimento da cidade promovem paradoxalmente a excepção.”(Fernandes, 1999: 338) 
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        Este conceito de transformar o espaço, já vem desde a sua origem, isto porque foi o 

que aconteceu em toda a existência de vida dos solares. Na transição de século para século, 

eles sofreram transformações, que determinaram a continuidade da sua história e a vida do 

edifício. 

        Com isto, existe a possibilidade de definir o procedimento histórico de adaptação de 

determinados modelos a novos usos, a novas circunstâncias, e que é este conhecimento que 

abre um caminho a uma intervenção. Trata-se de assimilar um processo de projetar, com o 

objetivo de se construir e ser usado, e não apenas uma imagem final. 

        Em suma, devemos transformar a ruína, de modo a (re)construir, consoante a sua 

evolução (passado) e, ao mesmo tempo reabilitar os espaços, pois só assim conseguimos 

adaptá-los. Para que exista um diálogo entre o existente e o novo, importa que o antigo 

possua ainda capacidade de entrar no diálogo e que o atual se exprima com a linguagem 

contemporânea. Ambos fazem parte de um todo, onde o novo tem como objetivo ajudar a 

potencializar o antigo, enquanto o existente ajuda a consolidar o novo. Só assim, 

conseguimos pertencer à sua história e intervir através de uma continuidade, onde esta vai 

representar mais um ciclo de vida do solar. 

        Assim, entendemos que a história da arquitetura tem sido construída sobre obras do 

passado, de modo a registar as mesmas e os seus antepassados através de um conhecimento 

e reflexão estudado, com a consciência da importância do seu estudo e divulgação. 

 

          2.2.1.1 (Re)construção 

 

        A palavra (re)construção, “[...] significa devolver um lugar a um estado anterior 

conhecido; distingue-se do restauro pela introdução de novos materiais.” (ICOMOS in 

Barranha, 2016:90) 

        O termo (re)construção define assim um conjunto de procedimentos, cuja finalidade é 

voltar a construir, podendo ser na sua totalidade ou apenas pequenas frações. Está 

normalmente associado às ruínas, mas não só. Ele assenta em voltar a construir de novo, 

isto é, devolver partes ao edificado de forma a substituir certos elementos que 

desapareceram. 

        Permite ainda a adição de novos elementos, onde estes, podem ser ou não destacados. 

Assim, a (re)construção só deve ser feita quando algo estiver incompleto, devido a danos 

ou possíveis alterações. 
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        É necessário haver uma relação de construção entre o existente e o novo. No entanto, 

quando pensamos que o novo é melhor, e que o existente é simplesmente antigo, estamos 

errados. A arquitetura consegue adaptar-se a todas as épocas, pois é uma anciã que 

envelhece sem perder a sua natureza e o seu caráter. 

        O processo de transformação de um solar, deve ser uma referência entre a relação dos 

dois tempos. Através deste, podemos ter uma noção de oposição entre partes distintas, com 

base numa ideia de confronto entre o passado e o presente. “A demolição e a construção, a 

substituição e o acrescento, a sobreposição na redefinição de uma obra, (...) processava-se 

numa lógica semelhante à do ciclo natural da vida.” (Fernandes, 1999: 313) 

        Esta relação, pode ser analisada através de dois pontos de vista, um focado na 

materialidade existente e outro na forma como o elemento novo é inserido em relação à 

preexistência. A distinção dos dois tempos, trata-se de uma estratégia visual que tem como 

objetivo garantir a imagem da obra. Assim, é importante haver um equilíbrio entre as 

oportunidades que a intervenção pode proporcionar e o valor do passado histórico, ou seja, 

não haver uma competição entre os dois momentos. 

 

“Toda a avaliação da relação entre o novo e o antigo, seja à escala do objecto 

arquitectónico, seja à escala de uma parte da cidade, deveria basear-se na informação 

recolhida através de uma análise tipo-morfológica especificamente digerida para esse 

objetivo. (...) estão em causa os conceitos tradicionais de monumento, de património 

histórico e de património artístico, porque são os próprios conceitos do campo histórico e 

da arte que contemporaneamente vêm sendo objecto de redefinição das suas fronteiras e 

especificidades.” (Fernandes, 1999: 324) 

 

        É preciso identificar o processo de reconhecimento de uma transformação ao nível da 

sua essência, e não da sua aparência. Com isto, a (re)construção “[...] significa edificar de 

novo, usando novos materiais e sendo tão fiel quanto possível a uma forma anterior 

documentada.” (ICOMOS in Barranha, 2016:91) 

        Quando se fala na (re)construção, esta está implícita em dois tempos. O que existe, 

construído no passado e o elemento novo que pode surgir como parte a (re)construir ou 

apenas construir. Assim, podemos ter relações entre os vários tempos, de modo a que a 

(re)construção seja uma ação que possa permitir fazer a ligação entre ambos e ao mesmo 

tempo não deixar que a obra seja abandonada. 
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        O património justifica-se pelo seu papel e sua capacidade de nos dar a conhecer outros 

tempos e lugares. “é importante que se perceba a diferença entre o que o monumento foi e 

o que hoje se percepciona [...].” (Alarcão, 2018:43) 

        Esta ação de valorização, surge como uma consequência da ruína, devido ao seu 

passado, contudo, o presente é o ponto inicial para a interpretação do passado. É aqui neste 

aspeto, que a (re)construção tem que ser um processo digno. 

 

“As reconstruções fazem reviver a história a milhões de pessoas que fecham os olhos ou se 

aborrecem perante os monumentos antigos, para não dizer perante os livros da história. 

Contudo, corre-se o risco de converter lugares veneráveis em réplicas falsas ou tímidas de 

si próprios, ou, o que é pior, de convencer os participantes (...) de que se pode escapar ao 

passado.” (Alarcão, 2018:45) 

 

        Estabelecer o equilíbrio entre o existente e a (re)construção torna-se fundamental, isto 

porque, avaliar as necessidades de preservação e compreensão do edifício leva-nos a 

definir a escala e tipo de intervenção. 

        As ações de preservação e valorização complementam-se, devido às ações de 

preservação valorizarem o monumento, assim como, vice-versa. 

        Em suma, a intervenção no monumento, deve passar por uma (re)construção, onde 

esta ação atua diretamente na preservação e na valorização do solar. Pretendemos que este 

tipo de (re)construção não seja uma cópia, nem uma reconstituição, isto porque o passado 

não é certo. Contudo, queremos sim que esta (re)construção se trate de uma reabilitação, 

onde os fragmentos do passado se complementem com mais uma continuidade através da 

transformação. 

 

          2.2.1.2 Reabilitação 

 

        Segundo Pedro Alarcão, a reabilitação consiste em devolver a um monumento ou 

contexto urbano e/ ou rural a capacidade de voltar a ser utilizável, isto é, tornar o espaço 

habitável, onde volta a funcionar novamente. 

        A reabilitação é uma das ações mais desejadas no património arquitetónico, 

principalmente nos solares, de modo a evitar a sua cristalização25. Este processo, está 

implícito na análise do solar através de como foi, como é como há-de-ser. 

 

25 “Toda a recuperação/ intervenção será assim realizada, paradoxalmente, a favor e contra a história. Contra, na medida 

em que a transforma e a questiona, e a favor, na medida em que a completa e a projeta para o futuro.” (Alarcão, 2018:49) 
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        No património arquitetónico é necessário perceber que toda a intervenção implica 

uma transformação. Esta ideia de reabilitação, deve ter uma consciência de (re)construção 

quando abordamos o termo património. Assim, a (re)construção passa pela reabilitação, 

potencializando o património arquitetónico e a sua capacidade funcional para o lugar e 

contexto. 

        A reabilitação é um conceito amplo que abrange uma variedade de atividades, onde 

consiste na transformação do imóvel, com a finalidade de se conseguir uma maior 

adaptação e um novo uso ou até o mesmo, caso ainda sobreviva. Esta, pode estar aplicável 

a qualquer material que possa ser reabilitado no existente, como o exemplo de certos 

pavimentos, paredes, coberturas e caixilharias. 

        O intuito de uma metodologia de transformação, pode dar origem à adaptação do 

edifício, isto porque a sua adaptação consiste em alterar esse lugar. Esta, corresponde aos 

processos de modificação de um espaço para um novo uso compatível, mantendo o seu 

património. Estes processos de adaptações, podem incluir alterações e adições. 

        Dada a importância de integrar os monumentos na vida social, torna-se fundamental 

dar uma nova função e adaptá-la criteriosamente às necessidades do nosso tempo. O uso, é 

uma abordagem relacionada com as questões de conservação e preservação do património 

construído, ou seja, uma opção de recuperar o passado. 

        Segundo Françoise Choay, o uso é um fator determinante para garantir a preservação 

do património. A historiadora, diz mesmo que a arquitetura é a única, cujo uso é um 

elemento integrante da sua essência e que mantém uma relação de grande complexidade. 

Se uma obra não tiver uso, então vai cair em decadência, perdendo a sua finalidade. 

        Assim, o uso configura-se com uma característica importante para que se possa 

garantir a preservação dos monumentos históricos. 

        É fulcral que a forma e uso se relacionem, percebendo se são compatíveis isto porque, 

os solares têm características funcionais muito próprias e complexas, assim como o seu 

aspeto simbólico. Contudo, se for bem pensado, pode ser adaptado a inúmeras soluções. Os 

solares, estão estruturados ao nível funcional consoante as vivências da época, onde hoje, é 

necessário pensar em novos usos para estes novos espaços, isto porque senão for assim, 

continuarão ao abandono.  
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        Os solares têm uma forte influência na adaptação ao seu novo uso, onde maior parte 

das transformações que ocorrem, surgem como resposta turística e residencial. Assim, ele 

cria o desafio de transformar os espaços para as exigências atuais. 

        É fundamental perceber que o uso na arquitetura, pode afetar o seu significado 

cultural, isto é, o valor estético, histórico, científico, social ou espiritual que está inerente 

ao edifício. Ele, tem que ser específico para o espaço e ao mesmo tempo compatível com o 

seu passado, promovendo novos espaços e novas funções que se consigam adaptar ao 

existente. 

        Assim, reabilitar é fazer a “[...] modificação de um recurso segundo padrões 

funcionais contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS 

in Barranha, 2016:85) 

        Em suma, achamos que estes critérios de intervenção são os mais adequados na 

intervenção da ruína, enquanto património arquitetónico, uma vez que cuidam de um bem 

e do seu significado cultural, tornando-o útil para ser novamente usado, ao contrário de 

alguns especialistas e teóricos que defendem uma intervenção mínima para garantir a 

preservação e manutenção dos valores. 

        Importa averiguar como a (re)construção e a reabilitação podem ditar o valor do solar, 

criando uma leitura mais facilitada, assim como aumentar a sua proteção e por vezes a sua 

capacidade funcional. 

        Posteriormente, apresentam-se três exemplos de intervenção em solares, que se 

encontravam abandonados e foram alvo de intervenção. Um deles, encontra-se em estado 

de ruína, os outros dois, apresentam-se ao abandono sem estar ainda no mesmo estado 

crítico. Pretendemos através destes exemplos, mostrar como os solares e as suas quintas 

foram (re)construídos e reabilitados, assim como entender a metodologia e critérios 

aplicados, de modo a enquadrá-los no nosso estudo de caso. 
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Fig. 29 - Implantação do solar  

 

 

 

Fig. 30 - Evolução do Solar, desde o séc. XVI até ao séc. XVIII 

 

         

Fig. 31 - Levantamento do existente, piso 0                                 Fig. 32 - Levantamento do existente, piso 1  

  Séc. XVI                                              Séc. XVII                                               Séc. XVIII                                      
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2.3 Caso referência I - O Solar dos Condes de Resende 

 

        O Solar dos Condes de Resende é uma propriedade senhorial localizada em Vila Nova 

de Gaia, na Freguesia de Canelas. Diz respeito à arquitetura civil barroca e é composto por 

um bloco habitacional e uma quinta (fig.29). 

        Este, antes de ser reabilitado, encontrava-se em abandono, mas ainda não tinha 

chegado ao estado de ruína. As coberturas fizeram com que o património se preservasse e 

se mantivesse. Assim, os valores encontrados antes de intervir, refletem no valor histórico, 

no valor arquitetónico e no valor significativo. 

        No valor documental, temos o valor histórico, isto porque o solar passou por uma 

evolução (fig.30). No séc. XVI, nasceu pequenos corpos virados a oeste, com habitação e 

espaços agrícolas. No lado este, uma pequena habitação. Mais tarde, no séc. XVII, surge 

uma ampliação a sul, formando um pequeno pátio. É no séc. XVIII, que o pátio ganha um 

grande destaque, através do acrescento de uma nova ala a nascente e a ampliação da ala 

poente. Também a capela foi construída a sul, delimitando o espaço do pátio principal de 

entrada. Ao nível do valor social, o solar cria relações com a comunidade. Contém capela, 

aberta ao público, localizada na extremidade do solar em contacto com a rua, oferecendo o 

espaço à população como local de oração. As famílias que aqui viveram e a relação com 

Eça de Queirós também é um valor social e histórico. 

        No valor arquitetónico, temos o valor da tipologia e implantação que apresenta dois 

pátios, com ângulos retos. Cada pátio em forma de L, relaciona-se com as atividades do 

próprio. O pátio principal de maior destaque é o de entrada para o solar. O valor funcional, 

também é um valor característico da época e através das plantas (fig.31 e 32), conseguimos 

perceber bem a transição de espaço para espaço e da questão da introdução do corredor no 

exterior, mas também numa parte do interior do solar. O valor artístico está presenta na 

forma do edifício, assim como nas colunas de ordem toscana no piso superior e a escadaria 

monumental num dos braços do solar. Estes elementos, conferem a esse pátio um valor 

erudito, sendo um espaço artístico, que representa o poder e riqueza da família nobre. O 

valor material e o valor construtivo também estão presentes, devido às várias fases de 

construção de cada época. Foram vários os tipos de paredes de alvenaria de granito, uns 

com pedras irregulares e outros com pedra regular. O pavimento do rés-do-chão é 

maioritariamente em pedra, devido às suas funções e no piso nobre e nas coberturas 

apresentam uma estrutura em madeira. 
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Fig. 33 - Capela, antes da intervenção                                             Fig. 34 - Capela, depois da intervenção                           

 

             

Fig. 35 - Fachada do solar, antes da intervenção                             Fig. 36 - Fachada do solar, depois da intervenção  

 

             

Fig. 37 - Entrada do jardim, antes da intervenção                           Fig. 38 - Entrada do jardim, depois da intervenção      

 

             

Fig. 39 - Solar, antes da intervenção                                                Fig. 40 - Solar, depois da intervenção                           
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        Já o valor significativo, apresenta um valor simbólico e espiritual. Simbólico devido 

a aspetos como a fonte (abastecimento de água) e o jardim posterior do solar, com uma 

estátua de Eça de Queirós. O valor espiritual, tem a ver com a capela (fig.33 e 34), 

elemento pertencente ao solar e que serviu de culto durante séculos e relação entre a 

família e a população local. 

 

''Em suma, (...) o maior interesse em termos de ocupação espacial, é a continuidade de 

ocupação da casa, por várias gerações de famílias, sem excesso de adulterações, embora 

seja evidente que a casa não é um elemento estático porque (...) como todos os elementos 

culturais, ela é sujeita a evolução e transformação, seja pela acção de novos factores 

exteriores, influências e difusões, seja-o mesmo pela acção de uma dinâmica interna, 

reflexos de mutações gerais, invenções pessoais ou do grupo, (...).'' (Guimarães, 2006:97) 

 

        Após a intervenção da CMVNG em 1984, esta visa reabilitar (fig.35 e 36) e adaptar o 

espaço a um novo uso, um espaço cultural, nomeadamente a casa da cultura, albergando 

uma biblioteca, um núcleo museológico de arqueologia, coleção de obras, o jardim das 

camélias com uma estátua ao centro e várias salas de exposição para eventos culturais, 

educacionais e exposições temporárias. O processo atua sobre uma continuidade através da 

transformação do solar, assumindo o contemporâneo (fig.37 e 38). 

        É então no final do séc. XX, que a intervenção chega a cabo, tentando intervir de 

modo que o espaço não perca os valores existentes (fig.39 e 40).  

        A quinta, foi desenvolvida e pensada para acolher um programa de agricultura 

tradicional, o qual teve uma grande procura por parte da população. Desenvolve-se em 

vários espaços, com vários desníveis, mantendo os percursos e muros de granito por todo o 

espaço agrícola. Em alguns percursos, foram colocados pequenos cubos de granito, e 

outros são em pedra simbolizando os percursos existentes. Também um pequeno espaço 

infantil foi pensado para uma zona, no entanto, essa ideia acabou por cair, pois podia meter 

em causa os valores da quinta. Assim, o projeto, decorre da adaptação ao terreno e não o 

inverso tornando-se fundamental para uma real inserção da obra no lugar. 

        Já no interior do solar, os espaços, não vão sofrer grandes alterações. As estruturas 

das paredes, ainda bem definidas e sem grandes problemas, foram alvo de ações de 

limpezas para a nova utilização do solar. Os pavimentos do piso inferior serão mantidos 

em pedra e alguns reajustados em madeira, devido ao novo programa. No piso superior, 

mantém-se a materialidade com estruturas em madeira, tanto nos pavimentos como nas 

coberturas.  
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Fig. 41 - Planta do piso 0, depois da intervenção                             Fig. 42 - Planta do piso 1, depois da intervenção 

 

             

Fig. 43 - Interior do auditório, depois da intervenção                      Fig. 44 - Zona nova, o bar, depois da intervenção  

 

             

Fig. 45 - Nova construção, depois da intervenção                           Fig. 46 - Quinta, depois da intervenção  
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        Ao nível da (re)construção, nas zonas existentes do solar, os únicos elementos que 

não se conseguiram manter foram alguns tetos de masseira, asnas, portas, janelas e alguns 

pavimentos, o qual foram alvo de um processo de (re)construção, através de materiais 

idênticos. Neste solar, devido ao seu estado maioritariamente com bom aspeto formal e 

construtivo, o nível de (re)construção passou por estes pequenos elementos. 

        Assim, toda a parte existente foi reavaliada e preparada para acolher uma nova 

construção que se vai adoçar à pré-existência. 

        Para acolher o novo programa, foram construídos novos volumes (fig.41 e 42), que 

ditam características e especificidades diferentes. Falamos de uma estrutura em aço que 

acolhe o auditório e seu corredor (fig.43) num dos pátios existentes e um edifício em betão 

armado. Este edifício em betão armado, no seu interior é revestido a gesso cartonado 

(fig.44) e acolhe a zona do bar, instalações sanitárias e anexos que servem a zona agrícola 

e o interior do solar. Com isto, estamos perante mais uma etapa de transformação, que 

representa mais um ciclo de vida do edifício, com as técnicas contemporâneas. É ainda de 

salientar, que a parte nova, surge como complemento de ações do presente, 

independentemente da sua materialidade, onde não põe em causa o existente. Essa proteção 

da pré-existência com o novo está garantida, pois todo o volume contemporâneo agrega-se 

ao existente, no entanto, eles nunca se cruzam, pondo em causa o património. Há um 

aspeto muito importante e que deveria ter sido resolvida de outra maneira. Falamos do 

novo volume, o auditório que se agrega e se toca com a pré-existência (fig.45), colocando-

a numa posição ingrata e que lhe tira algum destaque. No nosso parecer, esta deveria ter 

sido afastada e construída ao lado, de modo a que o existente conseguisse manter-se intacto 

sem junções de elementos como o aço e o betão. 

        Importa destacar o solar atual, isto porque, além de ser um arquivo da CMVNG, 

também serve para eventos culturais e tem uma grande procura ao nível de pesquisa, assim 

como os seus terrenos agrícolas (fig.46), estão rodeados de pequenas hortas da população 

local, devido ao programa tradicional implantado no mesmo. Através desta, a intervenção 

teve um grande sucesso e uma grande procura, não só para visitar e consultar elementos 

dentro do solar, como as atividades que se desenvolvem no seu exterior. 
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Fig. 47 - Interior do salão nobre, depois da intervenção               Fig. 48 - Escada nova, depois da intervenção                           

 

            

Fig. 49 - Pátio principal, depois da intervenção                            Fig. 50- Estereotomia da pedra, depois da intervenção 

 

           

Fig. 51 - Loja, depois da intervenção                                           Fig. 52 - Interior do salão nobre, depois da intervenção 

 

 

  Séc. XVI                                       Séc. XVII                                      Séc. XVIII                                    Intervenção atual 

Fig. 53 - Evolução do solar através da continuidade pela transformação  
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        Após a (re)construção de toda a pré-existência, sem acrescentos ou demolições na 

parte histórica do solar, o processo segue-se através da reabilitação. 

        É verdade que tudo se manteve, mostrando uma grande compatibilidade entre espaço 

e programa. Assim, todos os espaços foram adaptados (fig.47), consoante as exigências, 

criando apenas num dos espaços uma escadaria em forma de caracol em aço (fig.48), que 

faz a ligação entre o piso inferior e superior de forma mais rápida, devido à documentação.  

        Parte das paredes, em pedra de granito, tanto no exterior como no interior foram 

rebocadas, dando conforto e devolvendo uma característica própria do solar (fig.49), à 

exceção de algumas que tem como objetivo mostrar os encaixes da pedra, de se perceber os 

altos e baixos relevos e a sua complexidade construtiva (fig.50). 

        O novo programa exigiu que surgisse elementos novos. Estes, apresentam técnicas e 

materiais diferentes e representam parte do novo valor que acrescenta a este património, 

estando já preparados automaticamente para proporcionar o conforto necessário. 

        Em suma, podemos afirmar que esta intervenção segue o modelo que pretendemos 

destacar, desde uma primeira etapa, a limpeza, até uma (re)construção e consequente 

construção (ampliação) e por fim a reabilitação do existente através dos valores 

patrimoniais (fig.51 e 52). A transformação do solar, com a chegada do espaço posterior 

em aço e betão armado, o qual não retira valor patrimonial ao solar, pelo contrário, 

acrescenta-lhe um novo capítulo na sua vida, é fundamental para a existência do mesmo. 

Apesar de o betão não ser um material compatível com a pedra, este exemplo mostra que 

ambos podem funcionar e acrescer o seu património. O existente é reabilitado com técnicas 

de madeira e pedra, ao contrário dos elementos novos em aço e betão armado. Assim, 

conseguimos criar uma relação de continuidade através da transformação do solar (fig.53), 

devido aos materiais distintos, assumindo todo o conjunto como um espaço único e ao 

mesmo tempo, contemporâneo. 
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Fig. 54 - Implantação do solar                                                       Fig. 55 - Vista da quinta e solar, depois da intervenção        

                    

        

Fig. 56 - Pátio principal, antes da intervenção                               Fig. 57 - Pátio principal, depois da intervenção     

                       

        

Fig. 58 - Bloco posterior, antes da intervenção                            Fig. 59 - Bloco posterior, depois da intervenção     

                       

        

Fig. 60 - Capela, antes da intervenção                                           Fig. 61 - Capela, depois da intervenção 
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2.4 Caso referência II - O Solar Vitorino das Donas 

 

        O Solar Vitorino das Donas (fig.54) é uma habitação senhorial localizada no Norte de 

Portugal, construída no séc. XVI, em Ponte de Lima. O imóvel, está hoje classificado 

como Imóvel de Interesse Público. Esta obra da arquitetura civil, é composta por um bloco 

residencial em forma de U e consequente pátio e quinta (fig.55). O seu estado antes da 

intervenção era em ruína, onde continha ainda um conjunto de valores. 

        No valor documental, temos o valor histórico como elemento de evolução entre 

várias épocas, desde o séc. XVI até ao séc. XIX. Também o valor social está presente 

através da Família Nobre, símbolo de poder que habitou nos solares. Estas famílias, 

constituídas por Condes e Viscondes, são famílias ricas com habitações que representam o 

mesmo poder e riqueza. Este espaço, também é símbolo de Ponte de Lima que se 

caracteriza muito pelos seus solares. 

        Ao nível arquitetónico, o solar apresenta valores ao nível da sua implantação e 

tipologia, valores artísticos e valores ao nível construtivo e materialidade. A implantação, 

representa um conjunto de características que respondem aos símbolos de cada época, 

assim como as suas exigências. A sua forma em U (fig.56 e 57), é um valor característico 

da época de transição e do barroco. A maneira como está organizada com a família ao 

centro e as laterais com os serviços e capelas, representa o valor tipológico da época. Ao 

nível artístico, a maior ênfase vai para o pátio rodeado pelo construído, onde apresenta um 

conjunto de características cénicas e teatrais, com elementos eruditos, como as colunas, 

arcos, escadarias e a própria forma do espaço. Estes elementos são muito característicos 

deste tipo de arquitetura. Falamos de um sistema de alvenaria de pedra (regulares e 

irregulares, consoante as épocas), com pavimentos e coberturas em madeira. O tempo que 

este material resistiu e a maneira como foi pensado e construído por si só já apresenta valor 

construtivo (fig.58 e 59). 

        Por fim, dentro do valor significativo, temos o valor simbólico e espiritual. 

Simbólico porque, os solares representam poder e hierarquia, assim como as famílias de 

grande poder financeiro. Foi uma das primeiras construções a nascer no local, ou seja, é a 

partir desta que a cidade começou a nascer. A fonte também é considerada um elemento 

simbólico, devido à sua relação entre o solar e comunidade. A capela (fig.60 e 61) 

apresenta valor espiritual, pelas práticas que se realizaram. Estavam abertas ao público, 

onde o conde abria e orava com a população local, abrindo oportunidade de relação entre o 

solar e a comunidade. 
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Fig. 62 - Elementos eruditos, antes da intervenção                       Fig. 63 - Elementos eruditos, depois da intervenção                           

 

        

Fig. 64 - Jardim e solar, antes da intervenção                                Fig. 65 - Jardim e solar, depois da intervenção         

                   

        

Fig. 66 - Obras no interior do solar                                                Fig. 67 - Obras no exterior do solar  

 

        

Fig. 68 - Interior do solar, depois da intervenção                         Fig. 69 - Interior do Solar, depois da intervenção 
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        Em 2015, o solar foi alvo de uma intervenção pelo grupo de arquitetos PROD 

arquitetura & design. Esta, tem como objetivo ditar mais um ciclo de vida da história do 

edifício, onde consiste em ações como (re)construir e reabilitar. 

        Na quinta e no jardim, mantiveram-se os socalcos com os muros de granito, criando 

vários patamares a cotas diferentes. Através dos valores presentes, como tanques e 

estatuárias de valor, o projeto legitimou a criação de um centro de interpretação de jardins 

históricos na cave. O valor dos socalcos mantém-se, uma vez que a transição dos espaços é 

feita através de escadas e patamares distintos. Assim, os elementos naturais tomam conta 

do exterior, como forma eficaz de relação entre o edifício e a natureza. 

        Já no seu interior, o processo, foi mais complexo devido ao estado de ruína do solar, 

tendo sido necessário ações como a (re)construção e consequente reabilitação. 

        Para aplicar a ação da (re)construção, numa primeira fase, foi necessária a limpeza 

da ruína. Neste, o principal foco, foi preservar os valores existentes do solar (fig.62 e 63), 

uma vez que este se trata de um grande símbolo para o concelho. Para tal, todo conjunto 

manteve quase sempre a mesma imagem exterior. As fachadas, mantiveram todos os 

elementos em pedra de granito, onde de seguida foram rebocadas e caiadas a cor branca 

(fig.64 e 65). 

        No seu interior, já pouco restava ao nível de pavimentos e coberturas com segurança, 

daí ter sido necessário a remoção de muitos destes elementos e serem aplicadas 

(re)construções para poder dar uma nova vida ao solar (fig.66 e 67). Contudo, ao nível do 

piso inferior, todas as zonas que eram em pedra, foram aproveitadas. 

        A (re)construção, passou pela demolição de alguns blocos, que nasceram depois do 

séc. XIX e que não constituem valor patrimonial. Após estas remoções, foi necessário dar a 

esses espaços novos volumes, como elementos arquitetónicos que vem ajudar a evoluir o 

património do solar. Estas partes a (re)construir, são elementos importantes que envolvem 

o conhecimento da sua história. 

        Nasceram ainda, novos volumes no solar, com uma materialidade contemporânea e 

que ligam dois corpos no piso superior, onde era essencial a sua ligação para uma relação 

entre o salão nobre e os restantes espaços no interior. Essa nova peça surge em madeira e 

vidro (fig.63) de modo a não interferir com o existente, acrescentando-lhe valor 

patrimonial. 

        No interior do solar, foi necessário (re)construir novos pavimentos e espaços 

interiores (fig.68 e 69), principalmente no piso superior, devolvendo as estruturas 

adequadas em madeira, assim com as coberturas inclinadas, também em madeira (asnas). 
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Fig. 70 - Planta do piso 0, depois da intervenção                               Fig. 71 - Planta do piso 1, depois da intervenção 

 

 

 

Fig. 72 - Alçado sul, depois da intervenção     

 

 

 

Fig. 73- Alçado poente, depois da intervenção     

 

 

 

Fig. 74 - Corte transversal, depois da intervenção 
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        Em algumas coberturas, devido à sua fragilidade, foram colocadas vigas de aço, de 

modo a suportar certas cargas exigentes. 

        O projeto, consiste por fim, na reabilitação da estrutura existente e a sua adaptação a 

um novo programa, um hotel rural (fig.70 e 71). 

        Foram reabilitados todos os espaços, tanto no solar como na capela, dando 

possibilidade de conforto e habitabilidade. O programa definido, levou a que fossem feitas 

divisões no seu interior, onde essas, levaram a cabo isolamentos para o conforto térmico e 

acústico, assim como na reabilitação de algumas coberturas. 

        No seu interior, certas paredes foram rebocadas, contudo, outras no piso inferior 

mantiveram a sua estereotomia em pedra granítica à vista, simbolizando certos valores do 

espaço. 

        Também um conjunto de vãos foram rasgados nas alas (fig.72) para abrir os quartos 

para o jardim e para o campo agrícola. Estes, apresentam caixilhos metálicos. Aqui foram 

necessários mecanismos diferentes, possibilitando aos quartos, qualidade de vida e relações 

exteriores. 

        Percebemos que esta intervenção tem uma grande relevância na intervenção do 

património e na sociedade. Estes espaços de grande valor simbólico (fig.73) devem ser 

todos reabilitados para dar a possibilidade de haver ocupação e dar ao local qualidade de 

vida. Assim, o solar proporciona uma melhor compreensão e ligação entre o construído e o 

não construído, onde dá oportunidade à comunidade de usufruir de um espaço que agora é 

dos mais visitáveis no concelho. 

        Em suma, nesta intervenção foram valorizados os valores do património em quase 

todo o edifício (fig.74). No corpo central toda a intervenção foi coerente e capaz de refletir 

os valores do património. Percebemos que os espaços foram adaptados e que podem servir 

para mais que uma função, o que confere à arquitetura, possibilidades. 

        Já nos dois edifícios que estão nas alas, em torno do pátio, os valores patrimoniais 

também foram preservados, oferecendo na intervenção o conforto necessário e as relações 

com o exterior, através dos vãos. 
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Fig. 75 - Implantação da quinta e solar, depois da intervenção 

 

               

Fig. 76 - Pátio de entrada, antes da intervenção                          Fig. 77 - Pátio de entrada, depois da intervenção        

                    

               

Fig. 78 - Fachada principal, antes da intervenção                       Fig. 79 - Fachada principal, depois da intervenção    

Legenda: 

1. Quinta do Bom Pastor 
2. Edifício central 

3. Edifícios secundários 

4. Lagar 

5. Pátio central 
6. Pátio Sul 

7. Jardim de buxo 

8. Pavilhão de fresco 
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2.5 Caso referência III - A Quinta do Bom Pastor 

 

        A quinta do Bom Pastor está localizada em Lisboa, na freguesia de Benfica. É 

constituída por casa senhorial e espaços exteriores, que representam a quinta (fig.75). 

Antes da intervenção encontrava-se num estado de abandono, mas sem chegar ao estado de 

ruína. 

        Para ser feita uma avaliação criteriosa e coerente com o património do solar, foi 

necessário perceber quais os valores implícitos na obra. 

        Ao nível do valor documental, tanto o espaço nobre como a quinta, apresentam valor 

histórico e social. Histórico, no sentido de ser um espaço que foi evoluindo durante 

séculos, com técnicas e características específicas. Valor social, devido às famílias que lá 

habitaram e a sua relação com o espaço. 

        No valor arquitetónico, a sua implantação já demonstra um caráter único da época 

com elementos específicos que lhe conferem valor. Ao nível artístico e erudito (fig.76 e 

77), tanto os espaços exteriores como os elementos que os rodeiam, conferem-lhe esse 

valor, desde o solar aos objetos como os azulejos. Também a sua materialidade e 

construção demonstram valor, as paredes em pedra e os pavimentos em madeira, 

representam a especificidade da época. 

        O valor significativo diz respeito ao valor simbólico (fig.78 e 79), devido a ser um 

espaço nobre e à relação das famílias com a comunidade, assim como as figuras 

importantes que lá passaram. Também a fonte e os seus jardins representam simbolismo, 

devido ao seu passado. O valor espiritual, também está presente devido à pequena capela 

que contém a quinta e que cria relação entre o espaço nobre e a comunidade. 

        A intervenção do Arquiteto Nuno Valentim em 2017, visa preservar a integridade da 

pré-existência, assim como assegurar o correto funcionamento do mesmo, corrigindo os 

problemas existentes. Assim, as ações passam por preservar, (re)construir zonas interiores, 

reabilitando-os de modo a adapta-las a um novo uso. 

        A intervenção na quinta e jardim, seguiram a mesma metodologia dos edifícios. 

Foram requalificados muros e percursos, apresentando os mesmos sinais da sua matriz 

rural. Criaram-se ainda, espaços para espécies agrícolas e foram mantidas as áreas 

existentes de horta. 
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Fig. 80 - Planta de amarelos (demolições) do piso 0, antes da intervenção  

 

            

Fig. 81 - Cobertura acessível, antes da intervenção                 Fig. 82 - Cobertura acessível, depois da intervenção 

 

            

Fig. 83 - Exterior do solar, antes da intervenção                      Fig. 84 - Exterior do solar, depois da intervenção 

 

            

Fig. 85 - Obras no interior do solar                                          Fig. 86 - Obras no interior do solar 
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        Os percursos de caráter rural mantiveram-se em terra/saibro, diferenciando-se dos 

percursos que dão acesso ao solar, em calçada de granito. O terreno foi limpo, tendo sido 

mantido parte das arvores na quinta, assim como foram inseridas outras espécies arbóreas 

na mesma. 

        A intervenção no seu conjunto, fruto de diferentes épocas, obrigou a uma avaliação 

dos valores patrimoniais e ao potencial da sua interligação com a qualidade paisagística. 

        No que diz respeito ao solar, trata-se de um conjunto que sofreu várias transformações 

ao longo dos vários séculos, preservando os elementos originais do construído como 

cantarias e balaustradas em pedra, assim como alguns azulejos decorativos, tanto no 

interior como no exterior, de forma a manter a integridade dos mesmos. Procurou-se ainda 

a reintegração de materiais idênticos aos existentes, evitando a remoção de alguns que se 

encontram na casa senhorial (fig.81 e 82). 

        Ao nível da (re)construção, no edifício central temos elementos decorativos pré-

existentes (tetos, paredes, pavimentos e vãos interiores em madeira) do edifício original, 

assim como as fachadas e suas relações com o exterior (fig.83 e 84). Partes destes 

elementos serão mantidos, outros, serão demolidos devido a terem sido construídas em 

intervenções que ocorreram no passado, sem grande importância pelo património e que 

puseram em causa parte do solar. Agora, estas foram alvo de um processo de conhecimento 

e reflexão, onde deram lugar a (re)construções (fig.85 e 86). Um dos casos é mesmo a 

colocação de uma laje em betão armado que foi construída no interior antes desta 

intervenção. Este elemento, claramente vai contra o património do solar, pelo que foi 

debate durante muito tempo, contudo a sua remoção poderia ser um problema 

relativamente às restantes estruturas. 

        Os corpos secundários de menor qualidade arquitetónica, construtiva e decorativa, 

apresentam espaços desadequados, que não permitem a interligação entre as várias partes 

do edifício. Assim, optou-se pela demolição do seu interior (fig.80), nivelando as cotas do 

pavimento e removendo alguns tetos. 

        Pretendeu-se aqui, devolver ao edifício, pavimentos em madeira, assim como reforçar 

as asnas em madeira, através de perfis metálicos. Os espaços interiores são rebocados com 

cor branca, dando a sensação de continuidade do espaço e sensação de grandeza. 
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Fig. 87 - Planta do piso 0, depois da intervenção 

 

 

Fig. 88 - Alçado nascente, depois da intervenção 

 

 

Fig. 89 - Corte longitudinal, depois da intervenção 

 

                       

Fig. 90 - Zona de leitura, depois da intervenção                                                    Fig. 91 - Entrada, depois da intervenção 
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        Ao nível da reabilitação, surgiu o novo programa para a casa nobre é a Sede da 

Conferência Episcopal Portuguesa, onde integra para além do secretariado geral, um 

conjunto de secretariados nacionais e pastorais, necessitando de um grande número de 

salas de trabalho, salas de reunião e espaços de arquivo. Também integra a Agência 

ECCLESIA com espaços de gravação áudio e de edição áudio/vídeo. Assim, percebemos 

que o programa proposto é bastante complexo, uma vez que exige grande carga 

infraestrutural. Para isto, teve que ser feita uma correta avaliação sobre as possíveis cargas 

a suportar. 

        As estruturas das paredes em pedra de granito foram rebocadas, tanto no interior 

como exterior, mas através de diferentes cores, dando um maior conforto ao conjunto. 

        Os espaços interiores sofreram processos contemporâneos, transformando-se em 

possibilidades de uma nova habitabilidade e um novo uso (fig.87 a 89). 

        Concluímos que o modelo de intervenção, demonstra uma intervenção correta ao 

nível patrimonial (fig.90). Sendo o programa específico e introduzido de forma correta, ele 

acaba por estar ligado à comunidade e, ao mesmo tempo em funcionamento. Demonstra a 

preservação do património, no que diz respeito a elementos como azulejos e vivências da 

casa senhorial (fig.91). O foco estava na conservação e restauro de todos esses elementos 

teatrais (pinturas e azulejos) e a reabilitação do edifício. A eliminação de paredes 

interiores, fez com que se recuperassem os valores perdidos anteriormente, respeitando e 

reintegrando os espaços conforme o original, mas com um uso diferente. 

        As lajes em betão armado, vieram desrespeitar os valores do património, devido à 

junção de paredes de pedra com a própria laje. No entanto, estes elementos, já cá estavam 

antes da intervenção de Nuno Valentim, e representam muito pouco do conjunto da casa. 

Esta, foi muito debatida sobre se poderíamos ou não retirá-las, no entanto, chegou-se à 

conclusão que o melhor para o solar era manter esses elementos, pois a sua remoção, podia 

ser um problema e pôr em causa todo o seu conjunto de modo a colapsar. Assim, a 

intervenção visa preservar os interesses patrimoniais, pelo que até mesmo a quinta 

transmite isso, através da relação com a natureza e a própria naturalidade da intervenção e 

relação entre quinta e a casa senhorial. 
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2.6 Análise comparativa 

 

        Os casos de referência adotados, refletem as ideias que queremos implementar no 

nosso estudo de caso, refletindo intervenções criteriosas e coerentes com o tipo de 

património. 

        No primeiro caso de referência, a (re)construção passou apenas por pequenos 

elementos, como parte das estruturas da cobertura e caixilharias que se encontravam muito 

degradados. Ao nível da reabilitação, sofreu uma maior intervenção, começando pela 

mudança de uso e adaptação dos espaços ao programa. Foram reabilitadas estruturas das 

paredes, pavimentos, coberturas e caixilharias, tentando devolver ao solar o que ele 

representou nos séculos anteriores. A maior importância deste, vai para uma nova 

construção, que surge como prolongamento da pré-existência. Ele apresenta materiais 

distintos e não se mistura com o património existente, implantando-se ao lado. Para nós, 

este devia ser colocado sem existir contacto com o existente, fazendo assim uma separação 

entre os materiais e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade de aquele pátio se puder manter 

conforme foi no seu passado. 

        No segundo caso de referência, o processo de (re)construção foi o mais importante 

para nós, onde este, reflete o que pretendemos. Serve como uma boa base de 

(re)construção a aplicar no nosso estudo de caso, devido a representar o estado de ruína. 

Foram (re)construídas e completadas todas as estruturas, começando pelas paredes e 

pavimentos até às coberturas. Aqui, foi incluído o processo de remoção e adição de certos 

volumes do solar, consoante os seus valores patrimoniais. Ao nível da reabilitação, este 

adapta-se a um novo uso, o qual vai exigir isolamentos e impermeabilizações em quase 

todo o edifício. Foram rebocadas partes das paredes, tanto no interior como no exterior 

com uma cor diferente. Toda a imagem, tenta relembrar o conjunto que o solar demonstrou 

nas épocas anteriores, tal como no primeiro exemplo. 

        No último caso de referência, a (re)construção foi aplicado em aspetos pontuais, como 

em estruturas de madeira já apodrecidas e nas divisões do interior do solar. Parte destes, 

foram demolidos e (re)construídos consoante os valores que se tinham perdido, isto porque 

já tinha ocorrido intervenções anteriormente que quase puserem em causa os valores do 

solar. Contudo, a ação mais importante para nós, foi a reabilitação do mesmo, devido ao 

seu estado não estar muito degradado. Foram reabilitadas as paredes, através do reboco 

tanto no interior como exterior e todos os pavimentos do solar, assim como as estruturas da 

cobertura e todas as caixilharias, devido ao enfraquecimento da madeira. 
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Capítulo III 

Estudo de caso: Intervenção no Solar dos Condes de Paço Vitorino 
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Fig. 92 - Localização da quinta e do solar, antes da intervenção 
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3.1 Enquadramento e Ordenamento do Território 

 

        A quinta onde se encontra o Solar dos Condes de Paço Vitorino, está localizada no 

Concelho de Vila Nova de Gaia, na Freguesia de Vilar de Andorinho (fig.92). Esta, 

apresenta um contexto periurbano, uma vez que o seu passado foi rural e hoje representa 

uma mistura de campo e cidade. 

        A quinta, está ladeada a norte pela Rua Mariz e a sul pela Rua S. João Batista. A 

nascente, numa cota mais baixa, temos um conjunto de espaços que servem como fábrica 

de automóveis e um supermercado, juntamente com a Estrada Nacional 222. A poente, 

numa cota mais alta, temos um conjunto de moradias e terrenos agrícolas. 

        O solar, apresenta hoje uma implantação em forma de U, que se abre para o pátio, 

virado a poente. Relacionada com este, temos a quinta que servia o solar, que atualmente é 

um espaço verde de grandes dimensões viradas a norte que serviam o solar. 

        No interior do solar, do lado norte, temos edificado as cavalariças no piso inferior, e 

quartos e salas no piso superior. Foi posteriormente acrescentado um espaço de garagem, 

junto ao pátio, que foge às origens do solar. A sul, houve grandes transformações ao nível 

urbano. Aqui temos a capela com relações entre o espaço público e privado, uma vez que a 

entrada desta era feita pelos dois espaços. A rua existente, que passa cerca de um metro 

acima da cota de soleira da capela, veio destruir essa relação com o público e trouxe várias 

consequências negativas como humidades e infiltrações. 

        Do lado nascente do solar, temos vários compartimentos que se relacionam com a 

casa e com a quinta. Por fim, do lado poente, o cenário, o espaço que representa o poder do 

solar. Aqui temos o pátio e a entrada principal, juntamente com uma fonte e uma 

edificação de apoio ao solar. 

        Relativamente ao planeamento do território, o PDM de V. N. de Gaia, estabelece 

um conjunto de documentos que devem ser consultados e analisados, onde ocupam um 

papel primordial na política de organização territorial, desde a planta de ordenamento, a 

planta de condicionantes, orientações e regras para uso até à ocupação e transformação do 

uso do solo. É através destes, que vamos entender o território onde vamos intervir e as 

atividades que nele se podem desenrolar, procurando sempre o melhor para o lugar e 

corrigi-lo através de uma visão prospetiva e coerente. 

 

 

 



96 
 

 

    

Fig. 93 - Planta de qualificação do solo, PDM 

 

 

 

Fig. 94 - Planta de salvaguardas, PDM 
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        A quinta dos Condes de Paço Vitorino e o solar dentro da mesma, estão em vias de 

classificação. No entanto, o PDM, já clarifica alguns aspetos. O espaço verde em redor do 

solar, está classificada como área de verde urbano (fig.93), através de quinta e área 

complementar ao construído. Já o solar, está nos parâmetros do património arquitetónico, 

classificado como proteção integral (I), através de edifício ou outras construções. Todo o 

conjunto urbano é uma área a salvaguardar pelo PDM (fig.94). 

        Especificando cada um destes espaços com os artigos em vigor no PDM de V. N. de 

Gaia (Julho de 2009), achamos importante abordar um conjunto de Artigos. 

        Começando pela análise urbana, o Artigo 85º - Quinta em espaço urbano, aborda a 

relevância da valorização da imagem da cidade e promoção ambiental, pelo que se deve 

manter o manto verde. As obras de alteração ou ampliação de edifícios existentes, não 

podem pôr em causa a função dominante. Aqui a área bruta de construção máxima nova 

admitida é de 25% da área afeta a essa categoria. 

        O Artigo 134º - Áreas complementares, especifica que devem ser demolidas as 

construções intrusivas na legitimidade global do espaço e são admitidas novas construções, 

desde que se mantenha o coberto vegetal e se salvaguarde os alinhamentos e escalas de 

frentes urbanas que conformem o espaço público. Deve ainda, ser preservado a imagem 

formal dos muros tradicionais. 

        O Artigo 133º - Edifícios ou outras construções, nomeadamente na Proteção Integral 

(I), as intervenções devem levar a efeito, privilegiar a conservação e preservação dos 

mesmos. São permitidas obras de alteração e ampliação, desde que não prejudiquem a 

traça original da edificação pré-existente, devendo privilegiar-se soluções arquitetónicas 

que evidenciem a sua autonomia formal. Com ligação a este, os Artigos 12º, 14º e 17º são 

importantes para o entendimento do espaço. O Artigo 12º - Critérios gerais de viabilização 

dos usos do solo, diz ser incompatível os usos que deem lugar a ruídos, fumos, resíduos, ou 

que prejudiquem as condições de salubridade. Também são incompatíveis construções que 

perturbem as condições de trânsito e de estacionamento. O Artigo 14º - Inserção 

urbanística e paisagística, contém pormenores que o município pode exigir, como a 

integração visual e paisagística do edifício (tipos de materiais, cores a utilizar, aspetos 

exteriores e cortinas arbóreas). Aborda ainda, a limitação ou compensação de impactos 

sobre as infraestruturas. O Artigo 17º - Demolição de edifícios, autoriza a demolição, caso 

a sua manutenção coloque em risco a segurança ou constitua uma intrusão arquitetónica 

que ponha em causa a salvaguarda dos valores. 
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Fig. 95 - Carta militar, 1948, interpretação da dimensão da quinta 

 

 

Fig. 96 - Carta militar, 1975, interpretação da dimensão da quinta 

 

 

Fig. 97 - Carta militar, 1999, interpretação da dimensão da quinta 

 

 

Fig. 98 - Carta militar, 2013, interpretação da dimensão da quinta 

A área indicada a cor vermelha, 

representa o espaço da quinta em 

1948. 

A construção da Estrada Nacional 

222, fez com que a quinta perdesse 

muitos dos seus terrenos, que deram 

lugar a novas urbanizações. 

Com a construção da Autoestrada 

(A20) que liga V.N.Gaia à cidade do 

Porto, a quinta, perdeu quase todas as 

parcelas que tinha, onde estas deram 
lugar a mais urbanizações. 

Em 2013, as dimensões da quinta são 

iguais às atuais. Com o acentuado 

tráfego da cidade e desprezo pela 

quinta, perdeu-se todos os terrenos 

que estavam distantes do solar. 
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        Em suma, todos estes artigos que nos ajudam a compreender as possibilidades que 

podemos adotar, levam-nos a uma noção do como devemos intervir no lugar. 

Independentemente disto, criamos possibilidades devido a ser um trabalho académico, mas 

seguindo uma coerência, no que diz respeito a certos limites, como o nível da construção 

nova e antiga, as possíveis demolições, os novos usos, entre outros, ficando com uma visão 

e conhecimento real sobre o local. 

 

3.2 Análise 

 

        A quinta nasceu no séc. XII, onde se extendia até ao Febros, em Avintes, onde 

possuía vários terrenos agrícolas. Nessa época, havia um conjunto de casas de pequenas 

dimensões, onde habitavam muitos dos trabalhadores da quinta. Com o passar dos anos, 

parte da quinta foi vendida e por vezes destruída, diminuindo parcela a parcela. 

        Hoje, a quinta é muito mais pequena, em relação à sua origem, mas ainda com 

dimensões consideráveis. Conseguimos perceber isto conforme os documentos 

investigados e algumas cartas militares do séc. XX. Nestas, verificamos que foram 

nascendo urbanizações, incluindo vias como a Estrada Nacional 222 e a autoestrada, que 

acabaram por dividir a quinta e a reduzir ainda mais (fig.95 a 98). 

        O solar, diz respeito à arquitetura civil, de uso particular e está inserida na quinta. 

Inicialmente, tanto o solar como a quinta eram chamados de Quinta e/ou solar de baixo. 

Este nome, derivava de haver uma outra quinta elevada na topografia, que era a quinta de 

cima. 

        Com a posse da família nobre, Calheiros Lobo, de Vitorino das Donas, no solar de 

baixo, a casa e quinta passaram a ser chamadas também de outro nome, a Quinta e/ou solar 

dos Condes de Paço Vitorino. 

        O estudo sobre o solar, incide na análise histórica, na análise arquitetónica e material 

e na análise sociológica. 

 

       3.2.1 Análise histórica 

 

        Os valores patrimoniais do conhecimento histórico, estão implícitos no solar, devido a 

ser uma das primeiras construções a nascer no local, assim como o seu aspeto único que 

representa. O espaço, foi alvo de uma evolução desde o séc. XII (quinta até aos dias de 

hoje), o que demonstra o valor histórico de cada época. 
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Fig. 99 - Interpretação da planta do piso inferior do solar no séc. XVI 

 

 

Fig. 100 - Interpretação da planta do piso inferior do solar no séc. XVII 

 

 

Fig. 101 - Interpretação da planta do piso inferior do solar no séc. XVIII 

 

 

Fig. 102 - Interpretação da planta do piso inferior do solar no séc. XIX 
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        Através do primeiro conhecimento adquirido e da visualização do edifício, 

nomeadamente das interseções e colocações das paredes de alvenaria e pelas suas 

espessuras, conseguimos fazer uma análise histórica mais precisa sobre as transformações 

que ocorreram ao longo do tempo, chegando até os dias de hoje, como símbolo histórico. 

        Assim, o solar na quinta, iniciou a sua história no séc. XVI, com um conjunto de casas 

telhadas e um pardieiro. Nesta época, o solar já adquire uma noção de espaço, mas apenas 

com a preocupação da planta ao nível funcional (retangular) (fig.99). 

        Mais tarde, no séc. XVII, já havia um conjunto de espaços nobres e a formalização de 

um pátio, com formas quadradas (fig.100), mas sem grande ênfase como o atual. Aqui, 

surge uma ampliação e transformação da época anterior. Os alçados são simples (repetição 

de vãos) e mantêm uma linha baixa, extendida horizontalmente. Surge a capela, numa das 

alas, e na outra ala os estábulos, formando simetria na planta e o desenvolvimento da 

tipologia em U. Surge nesta época, uma grande importância entre a relação da quinta com 

o solar, devido a esta ser o centro de produtividade da família e seus empregados. 

        É no séc. XVIII, que o solar sofre uma maior transformação, não só devido às 

exigências temporais, mas também como símbolo do poder. Aqui, se atinge o auge do solar 

e mais uma vez, a ampliação como continuidade da vida do edifício, através da sua 

transformação (fig.101). São introduzidos elementos característicos de épocas anteriores, 

como as colunas toscanas e os arcos que representam o renascimento. A disposição 

fechada da casa em forma de U, o seu alpendre e capela, representam a época de transição 

e por fim a escadaria monumental de entrada e as galerias conferem à casa e ao pátio um 

grande embelezamento, apresentando uma imagem rural distinta de parte da envolvente. 

Assim, o solar representa uma arquitetura depurada, com simetria e uma dupla escadaria 

central que domina o alçado principal do pátio. Neste, o objetivo era alcançar uma eficaz 

sugestão de animação dos panos murários, dando profundidade ao sítio. 

        No séc. XIX, surgem ampliações (fig.102) que vieram pôr em causa alguns dos 

valores patrimoniais. Essas construções nascem sempre adossada ao existente, apenas 

como necessidade da época, mas sem intenção de avaliar o lugar. Nesta, surge corredores 

que mudam a disposição da casa, assim como os elementos construtivos que parecem ser 

mais frágeis. 

        Segundo os documentos visualizados no ADP, o solar foi sofrendo transformações ao 

longo do tempo, desde o séc. XVI até ao séc. XIX, onde estagnou ao nível formal. 
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Fig. 103 - Interpretação da planta do piso superior do solar no séc. XVIII 

 

 

Fig. 104 - O pátio e a sua forma erudita 

 

 

Fig. 105 - Elementos de valor arquitetónico 

Corredor exterior  
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        Em suma, percebemos que o solar não pode ser enquadrado em apenas uma única 

época, mas uma mistura de várias. O estilo que mais se enquadra é o barroco, devido a ser 

a última transformação que sofreu, excluindo anexos que surgiram no séc. XIX, que não 

apresentam grande importância no contexto dos valores patrimoniais do solar. 

 

       3.2.2 Análise arquitetónica e material 

 

        A análise material, é avaliada em dois momentos. O primeiro, consiste na definição 

geométrica, ou seja, uma consequência do estudo anterior e da sua forma evolutiva. O 

segundo momento, representa o comportamento atual dos materiais, ou seja, o estado de 

conservação. 

        Importa salientar no solar o valor de longevidade. Este demonstra, a grande 

capacidade de se transformar, incorporando técnicas e saberes construtivos de cada época 

em que foi habitado. Também o valor arquitetónico e artístico, está assente em vários 

aspetos do solar, desde a tipologia e implantação, passando pelo caráter artístico até à sua 

materialidade e construção. 

        A tipologia em forma de U e a implantação no terreno, por si só, já constituem valor. 

Ao nível funcional, as bases do pensamento de como a família vivia estão presentes. A 

introdução do corredor, veio alterar substancialmente o modo de pensar o solar. A análise 

do que existe, levou-nos a uma interpretação de que o único corredor que a casa 

apresentava no séc. XVIII, era no exterior, no piso superior a rodear o pátio (fig.103). Este 

alpendre, servia de entrada para vários espaços como quartos, salas e capela. No seu 

interior a passagem dos espaços era feita de compartimento para outra divisão, sem haver 

corredor de distribuição. 

        Hoje, o piso inferior, contém uma passagem que liga o pátio até à cozinha do lado 

nascente e que distribui para vários compartimentos, onde possivelmente apareceu depois 

do séc. XVIII como exigência da época. 

        O valor artístico está presente na sua forma em U (fig.104), mas também em outros 

elementos cénicos. O pátio em torno da casa é um espaço de representatividade e de poder 

social, o que o torna único. Os arcos no piso inferior e as colunas toscanas no piso superior 

demonstram a capacidade erudita e riqueza do solar e família, assim como a entrada ao 

centro e a escadaria monumental, conferem-lhe um valor arquitetónico (fig.105). Ainda de 

destacar um elemento no interior do piso inferior, um arco aviajado, que surgiu no séc. 

XVII. 
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                                   Fig. 106 - Planta do piso inferior, identificação do tipo de construção (1-4) 

 

        

Fig. 107 - (1) Elemento construtivo do séc. XVI                          Fig. 108 - (2) Elemento construtivo do séc. XVII 

 

                

Fig. 109 - (3) Elemento construtivo do séc. XVIII                       Fig. 110 - (4) Elemento construtivo do séc. XIX 
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        No séc. XVI (fig.106 e 107), ao nível construtivo e material, deparámo-nos com uma 

construção de alvenaria ordinária e com revestimento a reboco. Os vãos apresentam 

diferentes dimensões nos pisos, sendo que a técnica é sempre igual, através de ombreiras 

em madeira, que já desapareceram. 

        Já no séc. XVII (fig.106 e 108), a construção apresenta um conjunto de alvenaria 

ordinária e alvenaria concertada, mas com diferentes dimensões. O seu revestimento é em 

reboco e os vãos, são de diferentes dimensões, no entanto as ombreiras são todas em pedra. 

        No séc. XVIII (fig.106 e 109), todo o espaço agregado ao existente já apresenta uma 

construção muito elaborada e com alvenaria concertada, de maiores dimensões. Do lado 

esquerdo da figura 109, temos a construção do séc. anterior, enquanto do lado direito 

temos a do séc. XVIII, onde é notável a diferença. A construção já é mais trabalhada e 

elaborada ao nível de cantarias, onde já é aplicado alvenaria concertada de grandes 

dimensões com revestimento a reboco, que entretanto, também desapareceu. Este aspeto 

erudito, afasta-se de outros exemplos no país com influência de Nicolau Nasoni, com 

composições de maior exuberância decorativa e cenográfica. 

        Por fim, no séc. XIX (fig.106 e 110), os elementos que surgiram apresentam 

fragilidade ao nível construtivo e material. As paredes de pedra de granito já não são tão 

densas como nas épocas anteriores, assim como os seus vãos apresentam uma geometria 

totalmente diferente uns dos outros. O aparecimento do betão em algumas zonas vem pôr 

em causa os seus valores, devido a estes estarem associados às estruturas em pedra. 

        Hoje, quase todo o edifício se encontra num estado de degradação muito avançado, 

nomeadamente em ruína. Não apresenta coberturas, nem pavimentos, permanecendo 

apenas parte das alvenarias e estruturas em granito. Estas, encontram-se danificadas e com 

o envelhecimento e descolamento do reboco, possuindo manchas de infiltrações e fissuras.  

        A capela, foi o único elemento que se foi preservando, mantendo-se as paredes, os 

pavimentos, a cobertura e algumas caixilharias. Assim, podemos fazer uma análise mais 

pormenorizada e perceber o sistema construtivo em alvenaria de pedra e madeira, o que 

mostra que as técnicas do passado e os seus materiais são bastante duradouros. No seu 

interior, os desenhos em estuque representam ainda o simbolismo da capela. 

        A cobertura, reveste o topo do edifício, protegendo-o de intempéries do ambiente 

exterior. Esta, apresenta uma grande complexidade ao nível estrutural. Tem duas asnas 

diferentes, em que uma está centrada à capela e pousada nas paredes estruturais e a outra 

percorre desde uma parede da capela até ao entablamento do pátio, o que lhe confere um 

desenho distinto da anterior. 
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Fig. 111 - Alçado sul da capela, identificação das patologias                                        Fig. 112 - Patologia 1, humidade e  

                                                                                                                                        descolamento do reboco 

 

                                                                          

Fig. 113 - Patologia 2, fissuras                                                                                       Fig. 114 - Patologia 3, degradação 

                                                                                                                                        da estrutura de piso de madeira 

                    

 
Fig. 115 - Patologia 4, degradação                           Fig. 116 - Corte longitudinal da capela, identificação das patologias  
da estrutura de piso 

               

Fig. 117 - Alçado poente da capela,            Fig. 118 - Patologia 5, degradação           Fig. 119 - Patologia 6, estado de 

identificação das patologias                        do muro (inclinação)                                 degradação das caixilharias 
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        As telhas que ainda hoje se encontram na capela, são telha lusa, contudo, existe num 

dos espaços a falta das mesmas. 

        Na zona de pé direito duplo, no centro da capela, o revestimento superior é estuque, 

que se apresenta com uma forma redonda através de uma estrutura em madeira e fasquio. 

        O sistema construtivo das paredes é em alvenaria de pedra granítica. Nas paredes 

estruturais, a existência de manchas de humidade e a degradação parcial do reboco, as 

fissuras e o desgaste físico da estrutura são as patologias encontradas (fig.111 a 113). 

        O pavimento inferior é em pedra e na parte do altar que está cerca de um metro 

elevado em relação à cota da soleira é em madeira. O pavimento em pedra encontra-se 

dentro da normalidade, mas com bastante humidade. A estrutura de madeira no altar, 

encontra-se em estado normal, devido a estar elevado do solo e ter ventilação, assim como 

tem por cima desta, o pavimento superior. Aqui, a estrutura em madeira, encontra-se 

apodrecida e por consequência bastante degradada, não apresentando condições de 

segurança (fig.114 a 116). 

        As caixilharias, são todas em madeira e funcionam de maneiras distintas. As que até 

hoje permaneceram no local são janelas de abrir de duas folhas, que contêm vidro simples. 

A sua geometria é retangular e no seu interior não tem portadas. Outros vãos que já não 

existem, tem uma chapa para proteger o seu interior de vandalismos. As caixilharias de 

madeira apresentam-se degradadas e apodrecidas (fig.117 e 119). A sua moldura 

(ombreiras), mostra a existência de fissuras e desgaste. Uma atenção, também para a 

parede exterior ao lado da capela que demostra o desgaste da mesma e um acentuado 

desvio (fig.117 e 118). 

 

       3.2.3 Análise sociológica 

 

        A análise sociológica, está presente no aspeto social e significativo do solar, 

apresentando um caráter simbólico e espiritual. O valor simbólico, está presente em 

elementos como a fonte, pois é um símbolo do passado como elemento importante de 

abastecimento de água por parte da população local, assim como embelezamento do 

próprio pátio. Também o Brasão na entrada principal, traduz esse aspeto de memória da 

família. Estas famílias que aqui habitaram, fizeram com que o solar estivesse em constante 

transformação e ligação com a comunidade. Após o seu abandono, este entrou em ruína. 
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        A capela, demonstra um caráter simbólico, mas também espiritual. Simbólico no 

sentido de abrir as suas portas à população, o que a torna um elemento aberto à 

comunidade. Espiritual, pois é um espaço sagrado, que funcionava como relação entre a 

terra e o céu, ou seja, o valor e relação com Deus. 

        É através de elementos como estes (únicos) que o solar ganha um grande destaque ao 

nível da relação com a comunidade, mas também através das dimensões que apresenta, 

contendo um longo e vasto território que deveria estar ao serviço da comunidade. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

        O diagnóstico incide sobre as causas que levaram o solar ao abandono e consequente 

ruína. Os elementos da natureza, são os principais responsáveis pela maior parte da 

degradação, devido ao edifício estar exposto durante muitos anos. No entanto, os fatores 

humanos também são responsáveis pela degradação ocorrida. 

        Dos fatores naturais, apontamos à erosão natural por meio da chuva e do vento, a ação 

solar e a presença de animais, nomeadamente pombos. Dos fatores humanos apontamos ao 

abandono, à falta de manutenção, à alteração da envolvente e ao trânsito automóvel. 

        Existem outros fatores como o da estrutura, o de desempenho e o de segurança. Estes 

aparecem devido aos anteriores, pois através dos fatores naturais e humanos, há um 

enfraquecimento da estrutura devida ao tempo, às infiltrações, ao envelhecimento do 

construído, à falha de condições de segurança e ao vandalismo, levando este à ruína. 

        Na cobertura, observamos que a existência de telhas partidas e a inexistência das 

mesmas, levaram ao apodrecimento dos elementos estruturais em madeira, assim como o 

estuque no seu interior. Também a acumulação de lixos na cobertura (musgos e detritos) 

foram prejudiciais. As estruturas de madeira enfraqueceram e apodreceram, devido à falta 

de telhas e entrada de humidades. 

        As causas nas paredes exteriores são a infiltração da humidade proveniente do solo e 

da rua do lado sul que foi feita posteriormente a uma cota superior e que prejudicou muito 

o comportamento das paredes. Também através do envelhecimento natural do reboco, 

constituído por saibro mais cal. As fissuras, aparecem devido aos movimentos de 

assentamentos das fundações e à falta de resistência adequada nos lintéis. 

        Através desta, percebemos que a água e o vento são as maiores causas de deterioração 

que afeta estes elementos de alvenaria de pedra e estrutura em madeira. Estas patologias 



109 
 

que foram aparecendo, concedem ao edifício uma perda da sua função e bem-estar, onde 

apresentam problemas de segurança e desvalorização do edifício. 

        As causas dos pavimentos se encontrarem com degradação e humidades são a 

acumulação de águas, devido à falta de telhas em certas zonas da cobertura, assim como a 

própria saturação do material. 

        Nas caixilharias, o problema está na humidade, e até mesmo no seu apodrecimento e 

desaparecimento. É um fator que acontece através do tempo, quando se abandona o 

edifício. Não só o excesso de humidade, mas também os agentes atmosféricos, o 

envelhecimento natural dos elementos, superfícies impregnadas de musgos e plantas, assim 

como atos de vandalismo e furto, são as causas do seu estado.  

 

3.4 Reflexão 

 

        Após o conhecimento do solar, importa salientar o que de importante absorvemos. 

Antes de mais, torna-se necessário identificar o construído e o seu estado. Segundo a carta 

de risco da extinta DGEMN, classificamos o solar, no seu conjunto, como ruína, pois o 

edifício não desempenha a função pretendida. Encontra-se num estado preocupante ao 

nível estrutural e funcional, pelo qual necessita de uma intervenção urgente. 

        Os principais valores encontrados no solar são o valor documental, o valor 

arquitetónico e o valor significativo. Todos estão presentes, contudo, um dos valores 

importantes como a relação entre a família que habitava no solar e a comunidade 

desapareceu, devido ao abandono do mesmo. 

        Estes valores patrimoniais do solar, devem ser salvaguardados e preservados na 

intervenção que vamos adotar, isto porque, eles pertencem às transformações que 

ocorreram, assim como aos elementos característicos de épocas distintas. Estamos perante 

um edifício implantado numa quinta de grandes dimensões e é um tipo de património 

arquitetónico tão importante, que tende a desaparecer se não se atuar de forma urgente. 

Contudo, há certos elementos que constatámos como não sendo de valor patrimonial. 

Estes, surgiram no séc. XIX e põem em causa o conjunto construído. Assim, torna-se 

fundamental a sua alteração e transformação. 

        O solar inserido num contexto profundamente alterado, apresenta ainda algumas 

estruturas e parte da quinta à volta do mesmo. O seu uso, terá que ser pensado agora, 

através das exigências atuais do espaço que o rodeia, tal como através de uma correta 

intervenção no património existente. 
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Fig. 120 - Continuidade pela transformação, desde o séc. XVI até ao séc. XIX 
 

 

 

Fig. 121 - Esquema síntese dos valores patrimoniais, consoante as transformações ocorridas 
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        A sua forma em U, cria um conjunto de relações únicas em toda a freguesia, 

proporcionando ao utilizador um enorme caráter cénico com grande potencial, o qual será 

aproveitado para fazer parte da intervenção de forma a preservar os valores patrimoniais. 

        Deste modo, a definição do programa que mais se adequa para o solar e que é 

compatível com os valores do seu passado é um espaço cultural e a nova junta de freguesia 

de Vilar de Andorinho. 

        O espaço cultural, vai estar distribuído em duas categorias, uma delas, serve para 

crianças, onde estas possam passar o dia a fazer atividades, tanto no solar como na quinta. 

Aqui, a importância da natureza e o contacto com a mesma, é relevante para a relação entre 

espaço interior e exterior. 

        A outra categoria, vai albergar espaços de trabalho e uma biblioteca que serve para 

toda a comunidade. Agregado a este programa, temos a nova junta de freguesia, isto 

porque atualmente, a que existe, não tem as condições necessárias para receber a 

população local, nem funciona de maneira correta. 

        A quinta, vai ser aproveitada para criar um espaço público onde se possa desfrutar da 

natureza, assim como fazer atividades. 

        Com isto, o Solar dos Condes de Paço Vitorino e a quinta onde está inserido, vão 

passar a ser um lugar aberto à comunidade e ao mesmo tempo funcionando como espaços 

culturais, onde se possa realizar eventos da freguesia, assim como conferências e 

atividades didáticas. 

        Em suma, a análise histórica, arquitetónica/ material e sociológica, conduz-nos a um 

método de continuidade pela transformação (fig.120 e 121). Continuidade, pois representa 

mais um ciclo de vida da sua história. Transformação, pois é necessário o espaço se 

modificar e adaptar às necessidades atuais. 

        Face aos valores patrimoniais encontrados no solar, enquadramos a continuidade pela 

transformação, através de duas ações, a (re)construção e a reabilitação. Porém, é necessário 

antes fazer uma limpeza e avaliação do local ao nível da estabilidade sobre o que queremos 

preservar e analisar se o que existe é capaz de suportar respetivas cargas que a primeira 

ação vai implicar. 

        Esta primeira ação é (re)construir, completando estruturas inexistentes e tornar o 

espaço como um todo. Por fim, a reabilitação, torna-se fundamental, para adaptar e dar um 

novo uso a todo este lugar. Estas vão incluir demolições e adições de certas parcelas, 

consoante os valores do património arquitetónico e a valorização de todo o conjunto 

arquitetónico. 
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Fig. 122 - Inserção da quinta no território, antes da intervenção 

 

 

Fig. 123 - Programa para a quinta e objetivos para a sua envolvente 
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3.5 Estratégia e projeto de intervenção 

 

        No enquadramento dos conceitos e das estratégias abordadas, vamos intervir na ruína 

com valor patrimonial, de forma a apresentar uma proposta para o Solar dos Condes de 

Paço Vitorino, com a intenção de preservar o existente e acrescentar valores patrimoniais 

perante a nova intervenção. 

        Preservar os valores patrimoniais (documental, arquitetónico e significativo) teve 

como base, estudar o conhecimento do solar, de forma a percebe-lo e enquadra-lo na 

análise histórica, arquitetónica/ material e sociológica. 

        Um espaço como a quinta e o solar, necessitam de dois tipos de estratégias. A 

primeira, uma estratégia alargada, que representa a quinta e o seu contexto. A segunda, 

uma estratégia restrita, que diz respeito ao solar. As ações que vamos aplicar nas duas 

estratégias, são as mesmas, uma vez que ambas as partes necessitam numa primeira fase da 

limpeza do lugar de modo a preparar uma (re)construção e por fim a sua reabilitação, onde 

atua diretamente no uso e conforto, segundo as exigências contemporâneas. 

 

       3.5.1 Estratégia e projeto para a Quinta 

 

        A quinta foi alvo de reflexão como parte integrante do solar. Nesta, temos presentes 

vários aspetos naturais que a própria natureza se encarregou de fazer e transpor ao longo 

do tempo, permanecendo até hoje (fig.122). Pretendemos assim, que este espaço seja 

aberto à comunidade e tenhas várias atividades. 

        O programa alargado (fig.123) consiste em dois momentos, primeiro a quinta e 

segundo, o contexto à sua volta. A estratégia para a quinta, passa por criar um conjunto de 

espaços que se relacionem com a natureza. 

        As principais ações implícitas aqui, são numa primeira fase a limpeza de elementos 

como muros de granito, onde estes, fazem a marcação do terreno por socalcos, criando 

diferentes patamares, dando um valor imprescindível a cada momento da quinta. Esta 

etapa, pretende dar estabilidade a esses muros existentes, de modo a preservar o seu 

património. 

        Após garantir essa estabilidade, a (re)construção, passa por devolver em certas partes 

o que falta da sua construção, criando a possibilidade de (re)construir sobre alguns muros 

destruídos. Aqui serão realizadas construções novas, como muros, também eles em pedra 

de granito de modo a diferenciar certos desníveis como estratégia projetual. 
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Fig. 124 - Planta e perfis da proposta da quinta e via pública 

 

 

 

Fig. 125 - Pormenor da proposta, percurso e socalcos                  Fig. 126 - Pormenor da proposta, perfil para a via pública 
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        Por fim, reabilitar é uma ação onde pretendemos adaptar e dar uma nova função ao 

espaço. Com isto, pretendemos criar de uma forma o mais natural possível, sendo que cada 

utilizador possa usufruir do espaço conforme o pretender, de modo a valorizar o seu 

contexto rural, promovendo o contacto com a natureza. Aqui são criados percursos, com 

intenções de levar o utilizar a certos momentos cénicos. Já as vias públicas, vão sofrer 

transformações ao nível do trânsito, dando prioridade ao peão. 

        O projeto de intervenção da quinta, visa preservar os valores patrimoniais, mantendo 

ao máximo o espaço natural existente, criando percursos em saibro, mas de uma forma 

quase automática através de elementos naturais existentes, ou seja, muros de suporte de 

pedra de granito e espécies arbóreas (fig.124). A ideia é que o utilizador possa usufruir do 

espaço, conforme necessita e deseja, podendo ele próprio decidir o que fazer no lugar que 

entender. Esta, surge como contemplação do que existe hoje no espaço, nomeadamente 

percursos que o utilizador foi marcando, ao longo do tempo. 

        A quinta está organizada em socalcos (fig.125), onde em cada um deles apresenta 

uma atividade e um objetivo. Na cota mais alta, temos um percurso e zonas de 

relaxamento. Na cota alta, temos uma passagem (alameda) que já existia e que dá acesso 

ao solar. Na cota intermédia, temos espaços para cultivo (programa tradicional de 

agricultura), assim como espaços de lazer. Para apoiar esta zona agrícola, foi construído 

um espaço de apoio em estrutura de madeira, que serve para guardar ferramentas e outros 

utensílios. Na cota baixa, temos espécies arbóreas e percursos, onde o utilizador o usa 

como pretender, podendo usufruir do espaço verde de forma descontraída. Na cota mais 

abaixa da quinta, foi criado um parque de estacionamento que integra a intervenção e que 

serve para os utilizadores da quinta e solar. 

        Ainda de salientar que o desenho da envolvente, faz parte da intervenção. Esta, 

consistiu em transformar algumas vias de automóvel e de peões, oferecendo melhor 

qualidade de circulação e uso, favorecendo o peão (fig.126). Foi introduzido mobiliário 

urbano como postes de iluminação e bancos, assim como os pavimentos foram alterados e 

algumas cotas foram mudadas de forma a criar relações com a quinta e o respetivo solar. 

        Em suma, o principal foco da quinta é servir a comunidade, promovendo o contacto 

com a natureza, o incentivo de boas práticas ambientais e o convívio. Realçamos ainda, 

possibilidades de exploração da quinta por parte da população e a possibilidade da criação 

de um serviço educativo, ligado ao espaço cultural, que promova a ligação entre as 

crianças e jovens com a natureza. Assim, verifica-se ao mesmo tempo, o contacto entre a 

arquitetura e a história do lugar em simultâneo com a natureza. 
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Fig. 127 - Distribuição do programa 

 

 

Fig. 128 - Distribuição do programa do piso superior 

 

Fig. 129 - Distribuição do programa do piso inferior 
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       3.5.2 Estratégia e projeto para o Solar 

 

        A estratégia para o solar, passa por preservar as construções que representam valor 

patrimonial, à exceção de outras edificações que representam acrescentos sem valor 

patrimonial. Estas, serão demolidas, para poder dar lugar a novas construções. 

        A primeira ação é a limpeza, onde pretendemos limpar e preparar a ruína com valor 

arquitetónico para a etapa seguinte, a da (re)construção. Após garantir condições de 

estabilidade e segurança da ruína, podemos levar acabo essa (re)construção que incide nos 

complementos das estruturas incompletas, assim como a introdução de novas construções. 

        A reabilitação, é fundamental neste panorama, que durante muitos séculos, foi 

importante para a população local e para quem lá residiu. Através desta consciência, 

transformamos o solar num lugar de referência no concelho, ao contrário do atual 

degradado. Esta intervenção permitirá por consequência valorizar ainda mais o local e, ao 

mesmo tempo adaptar o solar a novos usos e servir a comunidade. 

        O projeto de intervenção, tenta tirar partido do existente, adaptando-o a um novo 

uso, conferindo-lhe possibilidade de criar espaços que vão conceder ao conjunto uma mais 

valia. A introdução de um novo programa, fez com que se pensasse na reformulação do 

ponto de vista funcional, principalmente na redistribuição dos espaços e a maneira como se 

articulam. Deste modo, o programa (fig.127 a 129) mais indicado para o lugar é um espaço 

cultural, onde este, está organizado em dois momentos, um relacionado com o público em 

geral, o outro relacionado com as crianças. 

        O elemento existente que une os dois braços do pátio, será o espaço cultural destinado 

ao público em geral. Na ala norte, temos a nova junta de freguesia. Na ala sul, a capela será 

salvaguardada, onde vai continuar a ser o mesmo espaço religioso com relação direta à via 

pública. Estes três espaços, representam o maior valor patrimonial da casa, no sentido em 

que apresentam elementos eruditos e uma forma cénica.  

        A nascente, o novo edifício que assume uma linguagem contemporânea, representa o 

espaço cultural destinado a crianças. A sua implantação, está assente sobre uma forma 

intencional, na traseira do pátio, onde se relaciona com a quinta.  

        A poente, temos um edifício polivalente, que pode assumir e acolher vários 

espetáculos, mudando de cenário ao nível das cotas. 

        Surge ainda uma estrutura em madeira que se relaciona com a quinta, no entanto, esta 

é imprescindível para o solar, pois faz a contenção e formalização do pátio. 
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Fig. 130 - Planta de intervenção do piso 0 

 

 

 

Fig. 131 - Planta de intervenção do piso 1 
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          3.5.2.1 Continuidade pela transformação 

 

        Pretendemos, privilegiar a evolução histórica do edifício, tendo em conta a 

pluralidade formal, construtiva e espacial, com a intenção de promover a sua continuidade, 

ou seja, mais um ciclo de vida do solar. Neste sentido, procuramos o passado para entender 

o presente, assumindo uma linguagem contemporânea. 

        A estrutura do solar foi usada como um conjunto de relações de forma a produzir 

liberdade de interpretação, onde esta, se foi alterando século após século. A forma que nos 

chegou hoje, é reflexo da articulação de vários tempos, dando possibilidade de hoje 

proporcionarmos uma nova experiência. Assim, a nossa metodologia passa através de uma 

continuidade pela transformação. 

        Cada elemento introduzido em épocas anteriores, desempenhava uma função 

específica e importante para o solar. Através deste, podemos dizer que existe equivalência, 

e que hoje estamos perante mais uma intervenção que diz respeito a essa equivalência. 

        De facto, esta intervenção de continuidade faz sentido em situações semelhantes neste 

tipo de edifícios, devido a ser um monumento de caráter excecional, onde é o próprio 

edifício que dá a solução projetual. Deste modo, propusemos (re)construir e reabilitar o 

espaço devoluto, mantendo os dois pisos e fazendo uma nova adaptação para um novo uso 

(fig.130 e 131). 

        Acrescentou-se um espaço a nascente, que representa a continuidade do solar e um 

espaço a norte que dá força ao pátio central da casa e ao mesmo tempo serve a quinta. 

        Essas novas construções a adoçar ao existente, surgem como um prolongamento de 

preexistências, com o objetivo de se obterem determinados efeitos formais de relação entre 

o existente e o novo. Estamos perante mais uma fase de vida do edifício, portanto, vamos 

dar uma continuidade ao solar, adaptando-se às exigências contemporâneas, tentando 

relacionar as duas fases temporais de modo que exista essa continuidade, dando sequência 

ao séc. XVIII, onde até então, o processo era de continuidade devido às transformações, 

mas sempre tendo em conta os valores patrimoniais. 

        Em suma, a intervenção surge como uma continuidade da vida do edifício, 

procurando-se definir pelo seu carácter e identidade própria. Esta atitude perante a 

(re)construção e a reabilitação, originam uma obra onde o existente e o antigo se misturam, 

mas ao mesmo tempo, não se cruzam, funcionando como um conjunto patrimonial. 
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Fig. 132 - Alçado transversal com vermelhos e amarelos, depois da intervenção 

 

Fig. 133 - Alçado longitudinal com vermelhos e amarelos, depois da intervenção 

 

Fig. 134 - Corte longitudinal com vermelhos e amarelos, depois da intervenção 
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          3.5.2.1.1 (Re)construir 

 

        O principal objetivo da (re)construção é voltar a construir, completando a obra em 

falta. No solar, tudo o que é considerado valor patrimonial, como a parte mais importante à 

volta do pátio mantêm-se, depois de ser salvaguardado e voltar a ser (re)construídas as 

partes que desapareceram. Assim, é importante haver um equilíbrio entre o existente e a 

(re)construção, ou seja, o complemento a construir. 

        A (re)construção é feita a partir da ruína que existe, respeitando a sua funcionalidade 

e o conhecimento sobre o solar. É aplicada em toda a estrutura do solar que constitui valor 

patrimonial, ou seja, todos os elementos que o solar continha até ao séc. XVIII. Nos cortes 

e alçados dos vermelhos e amarelos, podemos verificar que o que está a vermelho é a parte 

a (re)construir (fig.132 a 134). 

        Toda esta moldura, sofrerá uma intervenção de grande nível, devido ao seu estado de 

degradação. As paredes de pedra granítica existentes vão ser (re)construídas através da 

pedra e serão todas rebocadas a cor branca. Isto, vai permitir devolver ao solar uma 

estrutura sólida e coerente com os valores patrimoniais. Os pavimentos, serão 

(re)construídos no piso inferior com madeira e outros em pedra, consoante o espaço e no 

piso superior apenas com estruturas em madeira. As caixilharias, também todas 

(re)construídas, devido a não existir nenhuma (à exceção da capela) vão simbolizar uma 

geometria do que representaram no passado. As coberturas, como não existem, serão 

(re)construídas todas com estrutura de madeira (asnas) inclinadas, com quatro águas e telha 

lusa, mantendo a ideia do que foi a evolução do solar até ao séc. XVIII. Toda esta 

(re)construção, tenta ser o mais fiel possível à história documentada, no entanto, não se 

trata de reconstituição, devido a usarmos processos contemporâneos e materiais diferentes. 

        Na capela, devido ao seu estado, apenas há necessidade de se (re)construir pequenos 

elementos como os pavimentos do piso superior, parte da cobertura, os vãos e também 

parte da estrutura interior do estuque, assim como o próprio. O pavimento, será 

(re)construído através de vigas e soalho em madeira. Já na cobertura, apenas elementos 

pontuais nas asnas que estão em mau estado e necessitam de ser substituídas, assim como 

parte das telhas que se encontram partidas. 

        Relativamente às demolições que ocorreram, deram lugar a novos edifícios. Esses 

novos edifícios, destacam-se visualmente como uma intenção de estratégia visual, para 

garantir o que foi a evolução até ao séc. XVIII e o que é intervenção do séc. XXI, 

afirmando-se com técnicas novas, através da contemporaneidade. 
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Fig. 135 - Pormenor do edifício novo em betão armado                           Fig. 136 - Pormenor do edifício novo em madeira 
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        Estes volumes novos, surgem como uma consequência do programa e ditam uma 

construção nova, ao contrário da (re)construção aplicada no restante solar. 

        A nascente, o edifício em betão armado (fig.135), apresenta técnicas diferentes, mas 

que buscam também o conhecimento do solar. Este, não cria nenhuma rutura com o que 

existe, pelo contrário, confere-lhe valor contemporâneo. Quando abordamos a questão de 

continuidade, ela não tem que ser o mesmo material, mas sim um material que se relacione 

com as exigências atuais e ao mesmo tempo, não prejudique em nada o que existe. Surge 

como mais uma etapa de vida do edifício, onde procura articular com o pré-existente, 

permitindo ao mesmo tempo, perceber as técnicas entre o passado e o presente. A sua 

estrutura em betão armado, vai conferir ao espaço uma leitura entre os diferentes tempos, 

assim como o programa inserido no mesmo. Os seus vãos, possuem uma geometria toda 

igual, mas diferente da pré-existência, no entanto, também contém caixilharias em 

madeira, mas estas com técnicas contemporâneas. 

        No edifício a poente, o auditório, passa pela ideia de manter a estrutura das paredes e 

pavimento em pedra. A cobertura será determinada consoante o seu passado, com uma 

estrutura em madeira, tal como as caixilharias. Surge um elemento novo no pavimento que 

são uns perfis metálicos agarrados às paredes no interior que fazem mover o pavimento em 

pedra de granito para cima e para baixo, conferindo ao espaço várias utilizações, consoante 

os eventos. 

        Já no edifício de apoio à quinta, foi pensado uma estrutura toda em madeira (fig.136) 

que assume uma construção contemporânea, de modo a ligar-se muito à natureza da quinta. 

Aqui, não fazia sentido usar o betão armado como material, uma vez que este, poderia pôr 

em causa todo o património à volta do solar, fazendo um contraste forte entre o pátio e a 

pré-existência. Este volume em madeira, é importante para a contenção do pátio do solar, 

pois é através deste, que o pátio ganha força e destaque. O seu revestimento apresenta um 

ripado em madeira na vertical, fazendo o equilíbrio entre a horizontalidade do edifício e a 

verticalidade do material. Surge com uma cobertura inclinada, seguindo um modelo perto 

do que o rodeia, mas apenas com duas águas, assumindo um novo tipo de construção, tal 

como as coberturas em betão armado na parte nascente do solar. 

        Todo o processo de (re)construção realizado na parte patrimonial do solar, ocorre para 

que depois de estar completo, seja alvo de um processo de reabilitação, para ser adaptado a 

um novo uso e às novas exigências do séc. XXI. 
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Fig. 137 - Pormenor da proposta de intervenção, reabilitação do existente 
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          3.5.2.1.2 Reabilitar 

 

        O processo de reabilitação, passa como uma necessidade obrigatória quando se trata 

de intervir no património arquitetónico. Sem esta ação, não será possível adequarmos o 

espaço às necessidades atuais. 

         Esta vai permitir ao lugar, condições de habitabilidade, transformando o imóvel para 

se conseguir adaptar à necessidade do utilizador, assim como oferecer um maior grau de 

eficiência. 

         Todo o edifício que foi (re)construído, devido ao tempo e às humidades ocorridas, as 

suas estruturas, possuem ainda humidade. Assim, torna-se essencial que a reabilitação 

(fig.137) passa num primeiro plano por impermeabilizar pavimentos no piso inferior que 

estejam em contacto com o solo e ao mesmo tempo fazer com que estes elementos percam 

o máximo de humidade possível. 

         De seguida, usar o reboco como revestimento nas paredes. Estas, não necessitam de 

isolamentos, devido a serem muito espessas, onde parte da sua inércia está controlada. Os 

espaços não requerem a colocação de isolamentos, pois não se trata de um programa com 

quartos, mas sim um conjunto de espaços públicos que sobrevivem bem assim. 

         Os pavimentos no piso inferior, mantêm parte dele em pedra de granito e os espaços 

de trabalho já são caracterizados por um pavimento em madeira. No piso superior, todos os 

pavimentos são em estrutura e soalho de madeira, não fugindo à origem e caracterização 

do solar. 

         Nas coberturas, foram desenhadas asnas em madeira, com um possível formato do 

que poderia ter sido a sua história anterior. A sua estrutura em madeira contém ventilação 

para poder respirar e é usado o isolamento térmico/ acústico, para proteger os espaços. A 

reabilitação, está implícita em materiais como o forro, o isolamento (lã de rocha) e a tela 

transpirante. 

         As caixilharias são desenhadas em madeira e têm o objetivo de apresentar um 

desenho geométrico, característico das épocas anteriores, ao invés das portas e janelas do 

edifício em betão armado. 

         O processo aplicado na capela é muito parecido ao aplicado em todo o solar. Nesta, a 

parede que está em contacto com o exterior (rua), levou a baixar a cota da mesma e afastá-

la para não prejudicar o correto funcionamento da estrutura da parede. Aqui pretende-se 

devolver o carácter da rua tal como ela foi no passado, ou seja, afastada da capela. 
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Fig. 138 - Pormenor da capela reabilitada, após intervenção 
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         A reabilitação da capela (fig.138), consiste em rebocar as paredes com cor branca, 

tanto no exterior como no exterior. Na cobertura, após a substituição de elementos já 

referenciados na (re)construção, foi necessário a colocação de elementos como o forro, o 

isolamento térmico/ acústico e uma tela transpirante. Este espaço, destinado a práticas 

religiosas não necessita de outros elementos para o seu funcionamento, sendo que assim 

estão reunidas todas as condições para a sua utilização. 

        Todos os espaços do solar reabilitados, foram seguindo uma orientação e um desenho 

específico, consoante a conceção espacial do espaço de cada compartimento. 

        O edifício em betão armado, corresponde a uma nova estrutura no solar, onde 

representa uma adição construída, tal como a norte, a estrutura em madeira, que estabelece 

o conforto visual e formal do pátio. Cada uma destas construções, tem o seu sistema 

construtivo e funciona como uma transformação importante e essencial para a continuidade 

de vida do solar. 

        Assim, conseguimos fazer parte da história do solar, com uma intervenção que vai 

estar a cabo de toda a comunidade. 
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Conclusão 

 

        Para alcançar os objetivos propostos, foi-nos imprescindível ao longo de toda a 

dissertação aprofundar temas, conceitos e reflexões, que influenciaram o nosso estudo de 

caso e a metodologia de intervenção a dotar. 

        É a partir do solar, como definição do passado, mas com a consciência do presente, 

que se propõe a metodologia de intervenção. Os teóricos abordados, revelaram-se 

importantes, na medida em que demonstram como podemos entender o património 

arquitetónico de modo a intervir no mesmo, preservando os valores patrimoniais. 

        O património arquitetónico apresenta uma especificidade que se traduz em três 

elementos de valor, o valor documental, o valor arquitetónico e o valor significativo. Com 

o tempo, certos objetos foram deixados para trás, contudo, os valores permaneceram no 

lugar. Assim, todos os valores são motivos que justifiquem uma intervenção no Solar dos 

Condes de Paço Vitorino. 

        Não existe apenas um critério de intervenção que nos dê garantia de ser o melhor, mas 

sim um conjunto de especificações adquiridas através do conhecimento do solar, criando 

várias possibilidades de intervenção. A análise que nos ajuda a formar esse conhecimento 

do objeto, é a que nos permite apresentar uma metodologia de intervenção de forma 

coerente, garantindo sempre os seus valores patrimoniais. 

        Para dar resposta à principal questão levantada no início deste trabalho, foi necessário 

realizarmos um conhecimento do solar, para de seguida enquadrar qual poderia ser a 

melhor metodologia a adotar neste tipo de património arquitetónico, preservando os 

valores patrimoniais. Assim, conseguimos recuperar a tradição formal, espacial e 

construtiva através de uma atitude transformadora, que vai estar a cabo, através de 

alterações e modificações no solar. Após a longevidade do solar, definimos a metodologia 

de intervenção, através de uma continuidade pela transformação, que é defendida por 

vários autores referidos no decorrer da dissertação. 

        A continuidade neste tipo de património arquitetónico, está assente no ciclo de vida 

do solar, o qual este, foi alvo de uma sequência de vida que permaneceu até ser 

abandonado. A transformação está implícita, devido em cada século, o solar sofrer 

transformações, de forma a alterar-se e modificar-se consoante as necessidades que o 

tempo ditava. Com este conhecimento que adquirimos, torna-se essencial, devolver a 

continuidade da história do solar, assim como transformá-lo, pois, sem este processo o 

edifício não consegue adaptar-se. 
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        Os solares deixaram de ter este procedimento de transformação após o seu abandono. 

As causas descritas neste trabalho, são todas consequências desse processo, o qual fez as 

famílias abandonarem as suas habitações. Hoje, o modo de vida é muito diferente do que 

se vivia no passado, uma vez que estas famílias, já não têm as posses que detinham e, ao 

mesmo tempo, deixaram de fazer os principais itinerários que nas épocas anteriores faziam 

e que as caracterizava muito. 

        Os solares apesar das suas alterações físicas e sociais, podem manter a sua capacidade 

transformadora, através de um novo uso e de novos espaços que se agregam ao existente, 

de modo a responder às exigências atuais. 

        Assim, intervir num espaço como o Solar dos Condes de Paço Vitorino, permite dar 

resposta às exigências locais, atraindo novas vivências, assim como deixar o espaço 

representar a sua condição, através de um novo ciclo de vida. A estratégia para o solar, 

passou por ações como (re)construir a ruína, garantindo que os seus valores permanecem e 

reabilita-la, fazendo com que o espaço de adapte a um novo programa e seja útil para a 

comunidade. A (re)construção deve ser realizada consoante o conhecimento adquirido, 

contribuindo assim para a continuidade e preservação deste tipo de património 

arquitetónico. Ela é importante, pois vai devolver parte das estruturas necessárias para que 

o solar volte a ser utilizado. A reabilitação é um processo que decorre de intervenção em 

edifícios degradados e que sem esta ação não seria possível adaptarmos os espaços e dar-

lhe uma nova função. 

        Com a elaboração deste trabalho, formamos uma posição teórica e prática de como 

intervir no património arquitetónico dos solares, baseada num modelo de continuidade pela 

transformação, adquirida através de diversos autores. 

        Em suma, a metodologia adotada, continuidade pela transformação, representa um 

novo capítulo que se vai adoçar à história anterior, atribuindo-lhe um novo uso cultural. 

Este programa, vai devolver a vida útil a um edifício que se encontrava abandonado, onde 

os valores patrimoniais tornam-se compatíveis e permanecem em mais uma etapa de vida 

do solar. 
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Apêndice 

 

 

Fig. 139 - Maqueta de levantamento do existente 

 

   

Fig. 140 - Maqueta da proposta (poente)                                   Fig. 141 - Maqueta da proposta (sul) 

 

   

Fig. 142 - Maqueta da proposta (poente 2)                                Fig. 143 - Maqueta da proposta (norte) 
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Fig. 144 - Pormenor da proposta da planta e corte da quinta 
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Fig. 145 - Pormenor da proposta da planta e corte do espaço público 
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Fig. 146 - Levantamento da planta do piso 0 do solar, antes da intervenção 

 

 
Fig. 147 - Planta do piso 0 do solar, vermelhos e amarelos 

 

 
Fig. 148 - Proposta de intervenção para a planta do piso 0 do solar 
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Fig. 149 - Levantamento da planta do piso 1 do solar, antes da intervenção 

 

 
Fig. 150 - Planta do piso 1 do solar, vermelhos e amarelos 

 

 
Fig. 151 - Proposta de intervenção para a planta do piso 1 do solar 
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Fig. 152 - Levantamento da planta de cobertura do solar, antes da intervenção 

 

 
Fig. 153 - Planta de cobertura do solar, vermelhos e amarelos 

 

 
Fig. 154 - Proposta de intervenção para a planta de cobertura do solar 
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                                 Fig. 155 - Levantamento, perfil DD' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
                                 Fig. 156 - Perfil DD' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
                                 Fig. 157 - Proposta de intervenção, perfil DD' do solar 
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 Fig. 158 - Levantamento, perfil CC' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
 Fig. 159 - Perfil CC' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
 Fig. 160 - Proposta de intervenção, perfil CC' do solar 
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                                 Fig. 161 - Levantamento, perfil EE' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
                                 Fig. 162 - Perfil EE' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
                                 Fig. 163 - Proposta de intervenção, perfil EE' do solar 
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  Fig. 164 - Levantamento, perfil GG' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
  Fig. 165 - Perfil GG' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
  Fig. 166 - Proposta de intervenção, perfil GG' do solar 
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  Fig. 167 - Levantamento, perfil FF' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
  Fig. 168 - Perfil FF' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
  Fig. 169 - Proposta de intervenção, perfil FF' do solar 
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  Fig. 170 - Levantamento, perfil AA' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
  Fig. 171 - Perfil AA' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
  Fig. 172 - Proposta de intervenção, perfil AA' do solar 
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  Fig. 173 - Levantamento, perfil BB' do solar, antes da intervenção 

 

 

 
  Fig. 174 - Perfil BB' do solar, vermelhos e amarelos 

 

 

 
  Fig. 175 - Proposta de intervenção, perfil BB' do solar 
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