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    s edifícios têm tipologias semelhan-
tes, apresentam entre três a quatro pisos, in-
serem-se em lotes estreitos e compridos, com 
duas frentes, e apresentavam estados de con-
servação distintos, existindo elementos cons-
trutivos com degradação intensa e elementos 
construtivos em bom estado. Alguns dos ele-
mentos construtivos dos edifícios tinham sofri-
do alterações que os descaracterizavam, tor-
nando necessária a intervenção. No entanto, 
de uma forma geral, possuíam características 
construtivas e arquitectónicas que importava 
preservar.

Nesse sentido, as opções arquitectónicas 
tiveram como base o respeito e a valoriza-
ção das pré-existências. Procurou-se rea-
bilitar os elementos construtivos existentes 
e intervir pontualmente nas zonas mais de-
gradadas e descaracterizadas, utilizando 
soluções baseadas em materiais e técnicas 
tradicionais, minimizando o impacto nos edi-
fícios, preservando e valorizando as suas 
características originais. A manutenção da 
maioria dos elementos construtivos, para 
além de resultar na significativa valorização 
dos edifícios em termos patrimoniais, cons-
trutivos e arquitectónicos, permitiu concreti-
zar intervenções de reabilitação com custos 
e tempos de intervenção consideravelmente 
mais reduzidos. 

A importância das 
opções da arquitectura 
na reabilitação do 
património edificado

O Atelier in.vitro teve a oportunidade de 
desenvolver, ao longo da última década, 
um conjunto de projectos de arquitectura 
no âmbito da reabilitação de edifícios com 
elevado valor patrimonial. De uma forma 
geral, as opções arquitectónicas tiveram 
como base o respeito e a valorização das 
pré-existências, com as consequentes mais-
valias em termos patrimoniais e financeiros. 
Uma grande parte destes projectos envolveu 
edifícios de habitação unifamiliar no Porto, 
construídos entre meados do século XIX 
e início do século XX, com características 
típicas da Casa Burguesa desta cidade. O 
presente artigo abordará os casos da Casa 
do Pinheiro Manso, Casa da Boavista e Casa 
António Patrício, todas no Porto. Os projectos 
foram distinguidos com diferentes prémios 
relacionados com reabilitação de património, 
nomeadamente o Prémio João de Almada, 
o Prémio Nuno Teotónio Pereira e o Prémio 
Nacional de Reabilitação Urbana. 

O
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A introdução de novas infra-estruturas, no-
meadamente hidráulicas, eléctricas, de tele-
comunicações e de climatização, importan-
tes para melhorar os níveis de conforto dos 
edifícios, foi pensada de forma a colidir o me-
nos possível com os elementos construtivos 
existentes. 

Os projectos de arquitectura tiveram como 
base uma análise detalhada às pré-existên-
cias realizada pelo Atelier in.vitro e um tra-
balho de inspecção e diagnóstico estrutural 
realizado pelo NCREP, gabinete também 
responsável pelos projectos de reabilitação 
e reforço estrutural dos edifícios. A inspecção 
e diagnóstico teve como objectivo avaliar o 
estado de conservação e a necessidade de 
intervenção estrutural. Para além de uma ins-
pecção visual, foi realizada uma campanha 
de ensaios in situ não destrutivos e de sonda-
gens, procurando não danificar os elementos 
construtivos. Foi ainda feita uma pesquisa nos 
Arquivos Históricos Municipais. 

Em consequência das reabilitações realiza-
das, com particular atenção às pré-existên-
cias, o projecto da Casa da Boavista foi distin-
guido com o Prémio João de Almada 2017 na 
categoria Residencial; o projecto da Casa de 
António Patrício foi distinguido com o Prémio 
Nuno Teotónio Pereira 2019 (Categoria Edifí-

cio Habitacional) e com o Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana 2019 (Categoria Melhor 
Intervenção inferior a 1000m2); e o projecto da 
Casa do Pinheiro Manso foi distinguido com 
uma Menção Honrosa do Prémio Nuno Teo-
tónio Pereira 2016 (Categoria Edifício Habi-
tacional). Descrevem-se, a seguir, os pontos 
essenciais das intervenções de reabilitação 
nos três edifícios.

CASA DO PINHEIRO MANSO

A Casa do Pinheiro Manso, típica do Porto 
burguês do século XIX, tem três pisos, duas 
frentes e jardim nas traseiras. No piso térreo 
localizavam-se as zonas comuns, nomeada-
mente a cozinha, a sala de jantar e a bibliote-
ca; no piso 1 localizava-se uma sala de estar 
e quartos; no sótão situavam-se os restantes 
quartos da casa; as instalações sanitárias 
localizavam-se nas traseiras. A casa foi alvo 
de algumas intervenções ao longo do tempo 
que a descaracterizaram. Refere-se em par-
ticular a alteração da zona posterior da casa, 
incluindo a fachada posterior, com a introdu-
ção de novos elementos.

A inspecção realizada permitiu concluir que as 
vigas de madeira de castanho dos pavimen-
tos possuíam alguma degradação associada 
a ataques de insectos e fungos xilófagos, em 

particular no piso 0. Os pavimentos de madeira 
dos pisos superiores apresentavam deforma-
ção e vibração, necessitando de reforço estru-
tural. Os elementos de madeira da cobertura, 
asnas, madres e cumeeira, apresentavam-se 
em razoável estado de conservação, podendo 
ser preservados através de reforço. As paredes 
de alvenaria de pedra e de tabique encontra-
vam-se em bom estado de conservação, ne-
cessitando de consolidação pontuais.

Pretendia-se reabilitar o edifício conjugando 
a preservação dos elementos construtivos 
existentes com a materialização de espaços 
mais amplos e modernos, de forma a cum-
prir os objectivos principais da intervenção: 
respeitar o valor arquitectónico e patrimonial 
do edifício, tirando partido dele; apostar em 
soluções de projecto que permitissem uma 
vivência de acordo com os parâmetros de 
conforto actuais, preocupação desde o início 
manifestada pelos clientes.

O piso térreo, em muito mau estado de con-
servação, e com uma relação com o jardim 
que se pretendia potenciar, foi alvo de uma 
maior transformação em termos de elementos 
construtivos e de organização espacial, tendo 
mantido a função social. Neste piso assumiu-
-se uma linguagem marcadamente contempo-
rânea através de espaços mais amplos com 

https://ncrep.pt/
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portas e painéis a toda a altura. Na separação 
da cozinha com a sala comum foi construída 
uma porta em perfis de ferro e vidro, amplifi-
cando a passagem de luz entre os espaços, e 
tornando a sua relação mais fluída.

Nos dois pisos superiores, que passaram a 
albergar os quartos e uma sala mais privada, 
a intervenção contemplou a reabilitação da 
grande maioria dos elementos construtivos 
existentes, tais como carpintarias, tabiques, 
etc. O sótão, que era um espaço descaracte-
rizado, passou a receber dois quartos amplos 
com uma ligação visual directa aos elementos 
de madeira da cobertura. Procurou-se impri-
mir um carácter mais moderno às novas insta-
lações sanitárias, garantindo a sua adaptação 
às exigências de utilização actuais. A clara-
bóia troncocónica, elemento típico destas 
construções e com elevado valor patrimonial, 

foi reabilitada, continuando a cumprir a sua 
função de iluminação da caixa de escadas e 
dos compartimentos adjacentes.

A fachada principal foi reabilitada, com a 
consolidação dos azulejos originais, tendo 
sido necessário ocultar as caixas associa-
das às novas infra-estruturas através de 
um revestimento metálico que se repete 
depois na campainha e intercomunicador. 
Na fachada posterior, que tinha sido alvo de 
alteração em meados do século XX, optou-
-se por aumentar os vãos para garantir uma 
ligação mais franca da casa com o jardim: 
na sala comum, situada no piso térreo, atra-
vés da instalação de um conjunto de portas 
em harmónio com cerca de 3,0m de altura, 
permitindo que particularmente nos meses 
mais quentes a sala se funda com o jardim; 
na sala mais privada, situada no primeiro 

piso, através da instalação de uma janela 
de grande dimensão, permitindo o usufruto 
da vista do jardim.

O projecto da Casa do Pinheiro Manso foi 
distinguido com uma Menção Honrosa do 
Prémio Nuno Teotónio Pereira 2016 na cate-
goria Edifício Habitacional.
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1 | Fachada posterior – pré-intervenção. 
© Atelier in.vitro

2 e 3 | Fachadas posterior e principal
 – pós-intervenção. 
© José Campos Architectural Photography 

4 e 5 | Sótão e cozinha – pós-intervenção. 
© José Campos Architectural Photography
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CASA DA BOAVISTA 

A Casa da Boavista foi construída em 1915, 
integra um conjunto de 5 casas iguais e apre-
senta quatro pisos. No piso inferior situavam-
-se a cozinha, sala de jantar e zona técnica; 
no piso 0 situavam-se a sala de estar e duas 
divisões mais pequenas; no piso 1 situavam-
-se os quartos, e no sótão existiam 3 com-
partimentos. Na fachada posterior, como era 
habitual, encontram-se as instalações sani-
tárias, embora no piso dos quartos existisse 
uma outra instalação sanitária. 

Nos anos 40 do século XX, o edifício sofreu 
uma intervenção na fachada posterior, tendo 
sido demolida a parede de tabique que ma-
terializava a zona central da fachada, prova-
velmente revestida a soletos de ardósia ou 
a chapa ondulada, e construída uma nova 

parede em alvenaria de tijolo rebocada. Esta 
terá sido a alteração de maior dimensão nos 
elementos construtivos da casa ao longo da 
sua história. 

O edifício foi adquirido em 2014, tendo sido, 
até essa data, conservado cuidadosamente. 
Esse facto permitiu que o edifício se encon-
trasse em bom estado de conservação, pos-
suindo a maioria das características constru-
tivas e arquitectónicas originais. 

A inspecção realizada permitiu concluir que 
as vigas de madeira dos pavimentos e da 
cobertura se encontravam em bom esta-
do de conservação, com ataques pontuais 
de insectos e fungos xilófagos. As paredes 
de alvenaria de pedra e de tabique encon-
travam-se em bom estado de conservação. 
A pesquisa realizada no Arquivo Histórico 
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Municipal do Porto permitiu complementar 
alguma informação recolhida na fase de ins-
pecção e diagnóstico, em particular no que 
diz respeito às soluções construtivas e aos 
materiais utilizados. 

Tendo em consideração o bom estado de 
conservação da Casa da Boavista e as ca-
racterísticas construtivas e ornamentais que 
importava preservar, o carácter de restauro 
foi levado ao limite, optando-se pela preser-
vação de tectos, soalhos, carpintarias interio-
res e exteriores, revestimentos cerâmicos e 
algumas peças sanitárias.

6 e 7 | Varanda, piso 0 e fachada posterior – 
pré-intervenção. © Atelier in.vitro

8 a 10 | Varanda, piso 0, sótão e fachada 
posterior – pós-intervenção. 
© José Campos Architectural Photography
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A organização interior manteve-se com ligeiras 
alterações no sentido de adaptar a casa às no-
vas exigências. Referem-se: a junção de dois 
compartimentos na zona posterior do piso 0 
para criar a Sala de Estar; o aproveitamento de 
duas zonas no sótão que se encontravam en-
cerradas; a adaptação da instalação sanitária 
principal e a criação de duas novas instalações 
sanitárias; a concepção de uma nova cozinha 
com mobiliário dos anos 50 e com um passa-
-pratos para a sala de jantar, no lugar da cozi-
nha original, praticamente inexistente.

A fachada principal foi reabilitada, com a con-
solidação dos azulejos biselados típicos da 
época e com o restauro dos caixilhos originais 
em madeira com vidro soprado. Na fachada 
posterior foram repostos os materiais e alinha-
mentos originais, com a aplicação de soletos 
de ardósia na zona central e com a remoção 
das caixas de estore, entretanto instaladas. 
Este revestimento foi escolhido por se acredi-
tar ter sido o revestimento original da fachada. 
As janelas de guilhotina foram reabilitadas. 

Relativamente aos elementos estruturais, a 
intervenção passou por trabalhos de carácter 
pontual. Em virtude do seu estado de conser-
vação, o vigamento dos pavimentos foi integral-
mente mantido, com reforços estruturais em 
zonas específicas. Na cobertura, para além do 
tratamento dos elementos estruturais contra in-
sectos e fungos xilófagos, foram substituídas al-
gumas varas que se encontravam degradadas. 
As paredes de alvenaria de pedra foram conso-
lidadas com argamassas à base de cal. As infra-
-estruturas eléctricas e hidráulicas, da época de 
construção do edifício, foram substituídas. 

Relativamente aos elementos construtivos de 
revestimento, os soalhos em madeira de pinho 

e as carpintarias interiores, tais como rodapés, 
portas, portadas, guardas das escadas, etc. 
foram integralmente reabilitados, sendo execu-
tados enxertos pontuais. O estuque dos tectos 
foi consolidado. Os mosaicos hidráulicos e os 
azulejos das instalações sanitárias foram tra-
tados. Na cozinha e na zona técnica do piso 
-1 foi executado um novo pavimento em beto-
nilha, para substituir os pavimentos existentes 
degradados. De forma a melhorar o compor-
tamento da cobertura, foram instaladas uma 
camada de isolamento térmico e uma tela per-
meável ao vapor e impermeável à água líquida. 
Foram ainda instalados 3 novos lanternins, em 
substituição dos existentes, para melhorar a 
iluminação natural e ventilação dos espaços do 
sótão, tendo o lanternim principal, materializa-
do originalmente por um conjunto de telhas de 
vidro, sido substituído por um novo lanternim 
constituído por um único envidraçado e canto-
neiras metálicas. 

O projecto da Casa da Boavista foi distinguido 
com o Prémio João de Almada 2017 na cate-
goria Residencial.

CASA ANTÓNIO PATRÍCIO

A Casa António Patrício foi construída no início 
do século XX, está integrada num conjunto de 
três casas iguais e apresenta três pisos. Os dois 
pisos superiores eram destinados ao uso diário 
e interligados entre si através de uma escada 
central, sendo o piso em cave destinado a uso 
técnico, com acesso através de uma escada se-
cundária. A casa sofreu algumas alterações ao 
longo da sua história, referindo-se a comparti-
mentação instalada ao nível da cave e a mudan-
ça do sistema construtivo da fachada posterior, 
envolvendo a introdução de alvenaria de tijolo e 
a alteração da dimensão e localização dos vãos. 
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A inspecção realizada permitiu concluir que 
as vigas de madeira dos pavimentos se en-
contravam em bom estado, com ataques pon-
tuais de insectos e fungos xilófagos. As asnas, 
madres, cumeeira e restantes elementos da 
cobertura apresentavam um ataque mais in-
tenso de insectos xilófagos, necessitando do 
reforço e de substituição de alguns elemen-
tos. As paredes de alvenaria de pedra e de 
tabique encontravam-se em bom estado de 
conservação. Os pilares de betão armado 
existentes ao nível da cave apresentavam al-
guma fissuração e corrosão das armaduras.

À semelhança do referido nos casos anterio-
res, tendo em consideração o razoável estado 
de conservação da Casa de António Patrício e 
as características arquitectónicas que impor-
tava preservar, o carácter de restauro foi leva-
do ao limite, optando-se pela preservação da 
grande maioria dos elementos construtivos.

Os dois pisos superiores mantiveram o uso ori-
ginal, salas e quartos respectivamente, tendo 
sido alvo de intervenções pontuais, decorrentes 
de necessidades específicas, optando-se pela 
preservação de tectos, soalhos e carpintarias 
interiores. A organização interior manteve-se 
com ligeiras alterações no sentido de adap-
tar a casa às novas exigências. Refere-se em 
particular a abertura de um vão em arco entre 

11 | Fachada posterior – pré-intervenção.
© Atelier in.Vitro

12 e 13 | Fachadas posterior e principal, 
– pós-intervenção.  
© José Campos Architectural Photography

14 e 15 | Cave e varanda, piso 0 
– pós-intervenção.  
© José Campos Architectural Photography 
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dois compartimentos, de forma a materializar a 
actual sala comum. Nas instalações sanitárias 
e na cozinha procurou-se adoptar materiais de 
revestimento compatíveis com os existentes, 
como a marmorite, de forma a manter alguma 
continuidade entre os espaços.

O piso -1, em pior estado de conservação, e 
com uma relação directa com o jardim que 
se pretendia potenciar, foi alvo de uma maior 
transformação. Neste piso assumiu-se uma 
linguagem mais contemporânea através da 
criação de um espaço único, amplo, com aber-
turas mais francas para o logradouro, de forma 
a conferir-lhe um carácter mais nobre. Também 
o acesso interior a este piso, bastante degra-
dado e com um carácter secundário, foi altera-
do, dando lugar a uma escada interior metálica 
constituída por uma única chapa de aço pinta-
da de branco que se desdobra e liga os dois 
pisos, agarrando-se ao piso superior através 
de um ripado em madeira, também pintado de 
branco. As paredes de alvenaria de pedra fo-
ram também caiadas de branco, contrastando 
com os pilares em ferro fundido instalados no 
centro do espaço, em substituição dos pilares 
em betão existentes, bastante degradados.

A fachada principal foi reabilitada, com a con-
solidação dos azulejos existentes. A fachada 
posterior, que se encontrava em mau estado 
de conservação e que tinha sofrido muitas al-
terações, foi substituída por uma nova fachada 
em estrutura de madeira, repondo os materiais 
e alinhamentos originais, com a aplicação de 
chapa ondulada na zona central, rebocando 
com uma argamassa à base de cal o volume 
lateral em alvenaria de pedra correspondente 
às instalações sanitárias e cozinha. Em ambas 
as fachadas, as janelas, que se encontravam 
num estado de conservação muito precário, 

foram substituídas por réplicas em madeira, 
melhorando o comportamento térmico e acús-
tico do edifício. A escada exterior existente em 
betão, edificada posteriormente à construção 
original, deu lugar a uma nova escada em es-
trutura metálica com degraus revestidos a ma-
deira e guarda metálica em rede, inspirada nos 
desenhos originais da fachada.

Nos elementos estruturais a intervenção foi 
pontual. As paredes de alvenaria de pedra fo-
ram consolidadas com argamassas à base de 
cal. O vigamento dos pavimentos foi integral-
mente mantido, sendo realizados apenas refor-
ços estruturais em zonas específicas. A cober-
tura, que apresentava uma maior degradação 
associada a ataques de insectos xilófagos, foi 
alvo de substituições pontuais e de reforço de 
elementos de madeira. Todos os elementos es-
truturais de madeira receberam um tratamento 
contra insectos e fungos xilófagos.

A grande maioria dos revestimentos, nomea-
damente soalhos em madeira, carpintarias 
interiores, estuque dos tectos e mosaicos 
hidráulicos, foram integralmente reabilitados. 
A introdução das novas infra-estruturas, no-
meadamente hidráulicas, eléctricas, de tele-
comunicações e de climatização, foi pensada 
de forma a colidir o menos possível com os 
elementos construtivos existentes. Na cave, 
espaço com um carácter mais técnico, as in-
fra-estruturas foram instaladas pelo exterior, 
assumindo-se a sua presença no espaço. 

O projecto da Casa de António Patrício foi 
distinguido com o Prémio Nuno Teotónio Pe-
reira 2019 na Categoria Edifício Habitacional 
e com o Prémio Nacional de Reabilitação Ur-
bana 2019 na Categoria Melhor Intervenção 
inferior a 1000m2.

 CONCLUSÕES

Das obras de reabilitação realizadas resultou 
uma significativa melhoria das condições de 
uso, sem prejuízo do carácter das constru-
ções. A preservação e valorização das pré-
-existências, com a manutenção da maioria 
dos elementos construtivos, tanto de carácter 
estrutural como de revestimento, para além 
de resultar na significativa valorização dos 
edifícios em termos patrimoniais e arquitec-
tónicos, permitiu concretizar uma intervenção 
de reabilitação com custos e tempos de inter-
venção consideravelmente mais reduzidos, 
sem, no entanto, descurar forma e função. No 
final, o objecto sobrepôs-se ao projecto 
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