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Nos dias que correm, as cidades enfrentam uma degradação cada
vez mais excessiva e profunda dos seus edifícios, estruturas urbanas
e das áreas envolventes. Esta degradação surge não só devido ao
envelhecimento relacionado com o decorrer natural do tempo, mas
também a um excesso de uso e à sua desorganização devido aos
novos modos de vida dos cidadãos. Para colmatar estas falhas, é
necessário desenvolver projetos de reabilitação urbana conscientes
que racionalizem os recursos. As intervenções pontuais – reabilitação
de edifícios de habitação ou de fogos – também apresentam um cariz
importante e merecem empenho.

A

reabilitação urbana é uma das grandes áreas de atuação da NVE Engenharias,
empresa que se inspira na harmonia criada
pelo passado e o presente. Entre o moderno e o clássico, a beleza e a consciência,
a tradição e a inovação. Entre o design e a
conservação, sem nunca esquecer a origem.
A NVE foi fundada em 1993, no berço da
Nação – Guimarães – e desde a sua génese
a empresa fez parte da reabilitação do centro
histórico e contribuiu com diversas obras de
reabilitação, realizadas ao longo dos últimos
25 anos, para a elevação da zona histórica da
cidade a Património Mundial da Unesco. Em
simultâneo, a NVE foi aplicando o know how
adquirido em vários projetos de norte a sul do
país, sempre terminados com enorme sucesso, e buscando que os edifícios mantivessem
o seu valor histórico e cultural.

O edifício Arco Augusta
O edifício Arco Augusta, para além de ter sido
o último projeto a ser concluído, é também
um bom exemplo do trabalho desenvolvido
na área da reabilitação pela NVE. Um projeto
assinado pelo arquiteto Nuno Simões do
atelier DNSJ. Arq. Lda., que se apresenta
como um dos edifícios mais emblemáticos
e um postal de visita da capital, fazendo o
quarteirão entre a Rua Augusta, a Rua Áurea
e a Rua do Comércio.

1 | Arco Augusta. © Mathieu

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA NVE
NORTE
Praça Parada de Leitão, 11

Porto

Rua Mouzinho da Silveira, 108

Porto

Rua Mouzinho da Silveira, 232

Porto

Rua de Santana, 16

Porto

Foz do Douro, 1052

Porto

Vivenda Rua do Paraíso

Porto

Moradia Rua Garcia da Orta

Porto

Avenida dos Combatentes, 136

Porto

Cineteatro António Lamoso

Santa Maria da Feira

Reabilitação de Edifício Habitacional e
Comércio no Largo da Oliveira

Guimarães

Reabilitação de Edifício Habitacional na
Rua de Camões,88-98

Guimarães

Patronato S. Sebastião

Guimarães

Casa das Torres

Felgueiras

CENTRO
Rua Miguel Lupi, 22

Lisboa

Rua dos Fanqueiros, 112

Lisboa

Rua de São Paulo, 246 - Bica

Lisboa

Praça dos Restauradores, 72

Lisboa

Bacalhoeiros, 99

Lisboa

Capuchos, 78-80

Lisboa

Santa Justa, 60

Lisboa

Praça dos Restauradores, 72

Lisboa

Edifício Rua Beatas e Jardim Glória

Lisboa

Edifício Arco Augusta

Lisboa
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2 | Interior antes
da intervenção.
© Mathieu
3 | Colunas interiores
de capitéis trabalhados.
© Mathieu
4 | Interior terminado.
© Mathieu
5 | Edifício Arco Augusta
em (re)construção.
© Mathieu
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Trata-se de um edifício pombalino destinado
a Habitação e Comércio, cuja área de construção total é de aproximadamente 4 281 m2,
com 28 apartamentos, uma loja de serviços,
duas lojas de comércio e um logradouro tardoz. O edifício, de planta retangular, é composto por cinco pisos acima da cota de soleira com aproveitamento do sótão e um piso
abaixo da cota da soleira. Como praticamente todos os edifícios da Baixa Pombalina, foi
originalmente construído com quatro pisos
e águas furtadas. Mais tarde a sua cobertura foi abolida, decorreu a transformação
da subida de um piso amansardado acima
da cornija em estreito terraço corrido com
balaustrada, e ainda foi aproveitado o sótão
na cobertura para funcionar como 5.º piso.
No passado, este edifício já foi sujeito a diversas e profundas remodelações que levaram à
sua alteração sucessiva, eliminando no interior qualquer vestígio da construção original.
Porém, a organização espacial do interior foi
sendo adaptada às necessidades de funcionamento, sofrendo intervenções parciais. Por
conseguinte, em termos de compartimentação, esta passou a apresentar pouca ou
nenhuma relação entre pisos.
É evidentemente um edifício cujas alterações foram sendo produzidas ao sabor das
exigências funcionais. Estas intervenções
nunca valorizaram as suas características
primordiais, visto que todos os elementos
importantes de caracterização da expressão
pombalina, como caixas de escadas, portadas, chaminés e tetos, foram eliminados
e substituídos por elementos com origens
recentes. Por consequência, era apresentada
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uma incoerência formal e estrutural muito
acentuada, o que levou à decisão da necessidade de uma intervenção de reabilitação
que lhe conseguisse restituir a dignidade e
a coerência, considerando o conjunto como
um só e não somente como um somatório de
partes desarticuladas entre si.
Atualmente o edifício apresenta apartamentos
de tipologias T0 a T2 e áreas úteis entre os
57 m2 e os 141 m2, totalmente renovados e
dotados de todas as condições de conforto
e segurança contemporâneas, bem como
de organização funcional, acessibilidades,
desempenho térmico e conforto acústico,
potencializando as características espaciais
do já existente. De referir que este edifício foi
outrora caixa-forte de um banco, mas a sua
herança foi mantida preservada e assumida
nas colunas interiores de capitéis trabalhados, nos grandes cofres que se escondem
em alguns dos apartamentos e nos vãos
trabalhados da fachada original. Todas estas
especificidades afirmam-no como verdadeiro
marco histórico da Baixa Pombalina.
No que concerne à arquitetura dos apartamentos, distinguem-se dois níveis: o primeiro
tem que ver com os primeiros três pisos de
habitação (pisos 1, 2 e 3) que correspondem
aos andares nobres do edifício, onde a escala
dos pés-direitos e as dimensões generosas
dos vãos contribuem para uma atribuição de
estatuto superior. O segundo diz respeito à
reconstrução dos pisos 4 e 5, sendo apresentada uma escala de vãos e pé-direitos mais
reduzida, ainda próxima da expressão de um
estatuto de habitação ainda elevado.

6 | Obra do edifício
Arco Augusta terminada.
© Mathieu

Quanto à cobertura do edifício, foi integralmente refeita e abrangeu o conjunto formado pelo piso em mansarda e o telhado de
duas águas. Foi motivo de uma minuciosa
reconstrução com o intuito de proteger de
forma adequada toda a edificação. Foram
procuradas as soluções mais fidedignas – em
termos de impermeabilizações e em termos
de desempenho térmico –, não concedendo
lugar a alteração volumétrica. Manteve-se o
revestimento com telhas de aba e canudo.
A NVE prima pelos elevados níveis de rigor,
qualidade de construção e acabamentos na
execução de todas as suas obras, não sendo
este caso uma exceção. A reabilitação deste
edifício do século XVIII teve como grande
objetivo transmitir o carisma, o magnetismo e
as vivências do charme do centro histórico da
cidade – devido ao facto de ser uma zona de
inquestionável procura residencial e hoteleira –,
preservando todos os elementos estruturais e
espaços interiores.
Em suma, o Património deve ser preservado
ao máximo, sendo reabilitado mas mantendo
a sua especificidade original. Neste seguimento, tem havido cada vez mais movimentação por parte do Estado para que o nosso
Património não seja descurado, nem esquecido por parte dos cidadãos e das empresas.
Deste modo, aumenta a perceção do facto
do Património ser o nosso legado que, com
toda a certeza, vai marcar as gerações futuras. Portanto, o Estado, a sociedade e as
empresas devem focar-se no que é realmente
importante: preservar a nossa História. A NVE
é, por excelência, um sólido exemplo desta
consciência social
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