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--intervenção decidida
século XVIll, embora não seja de
para o pequeno quarteirão
excluir a sua origem anterior.
delimitado pela Rua e pelo Becodo O trabalho de projecto iniciou-se
Recolhimento, no Castelo de S. naturalmente com o levantamento
Jorge, em Lisboa, no âmbito do arquitectónico e estrutural e com a
Projecto Integrado do Castelo,uma realização de um estudo de
das mais importantes operaçõesde diagnóstico acerca do estado de
reabilitaçãourbana actualmente em conservação e segurança da estrutura,
curso, coloca algumas interessantes complementando uma avaliação
questões, dadas as características quanto àscondiçõesde utilizaçãodos
específicasdos edifícios envolvidos. diversosfogose às características
dos
Na verdade, trata-se de um
agregadosfamiliaresque osocupam.
quarteirãocompleto objecto de uma Estestrabalhos permitiram ter uma
só intervenção,
que parece
identificação
que se julgou
deslocado no Castelo, dado que o suficientemeDte clara acerca das
muito reduzido porte dos edifícios, características construtivas do
apenas com um ou dois pisos,
edifício e das suas condições de
transforma este conjunto numa
conservação,juízo que permitiu a
espécie de ilhota de província
definição, desde logo ao nível de
mesmo no coração da capital do estudo prévio, das medidas de
País; esta circunstância específica, intervenção de reparação, reforço
tão distintiva de muitos outros
e substituição
de elementos
edifícios mesmo ali à beira, permite
danificados.
encarar com alguma tranquilidade
Estabeleceu-seassim uma filosofia
uma reabilitação que, do ponto de de intervenção que veio a mantervista estrutural,
geralmente
se ao longo de todo o processo de
tão limitativo,
não apresenta
elaboração dos projectos, segundo
condiciGnamentos particulares, já a qual se definia a preservação de
que os sismos não parecem tão todas as principais paredes de
assustadores para tão pequenos
alvenaria ordinária (de pedra, por
edifícios.
vezes miúda, mal argamassada)e a
demolição
generalizada
dos
Os edifícios. Sua constituição e
pavimentos
e coberturas de
estado de conservação
madeira, bem como de quasetodas
Sãoedifícios conscruídos,ao que se as paredes interiores, de frontal
sabe, essencialmente a partir do tecido e de tabique de prancha ao

de modo a constituirem autênticos
reticulados estruturais monolíticos,
capazes de se comportarem como
um todo.
Nos pavimentos recorreu-se a
vigamentos de pinho marítimo,
estabilizado em autoclave e
imunizado contra ataques de
fungos e insectos; o recurso
sistemático a vigas com secção
transversal constante e igual a 0.08
m x 0.16 m deriva da necessidade
de normalização dimensional que
significa economia de meios. Em
zonas localizadas reforçou-se a
estrutura de madeira com vigas de
aço, solução que chegou a ser
encaradatambém para a construção
da estrutura de pisos de zonas
húmidas, áreas onde o usual
revestimento
de soalho foi
substituído por outros materiais
menos sensíveisà acçãoda água.
A intervenção projectada
A intervenção
projectada
teve
Nas coberturas, sujeitas a algumas
naturalmente
como ponto de
operaçõessuavesde reconfiguração,
partida a necessidade de garantir
destinadas a eliminar soluções
pouco curiais e/ou a melhorar
condições funcionais e de segurança
localmente
as condições de
que recolocassem estes edifícios em
condições de plena satisfação dos
habitabilidade do piso elevado, as
estruturas de madeira baseadasno
seus utiliza dores, o que immesmo tipo de vigamentos antes
plicou, nomeadamente,
algumas
referidos (constituindo asnas nas
reorganizações espaciais e a criação
sistemática de zonas de cozinhas e
coberturas de mais de uma água)
de instalações
sanitárias.
A foram revestidas com uma "subrecuperação
do espaço de um
telha" de chapas perfiladas de aço
galvanizado, constituindo base
saguão interior, entretanto ocupado
por construções espúrias e o ganho de
estanqueà água para a aplicaçãode
novos revestimentos de telha de
pés direitos de alguns compartimentos
do fés,-do-chãosão também alterações canudo formando os tradicionais
telhados com capas e canais de
arquitectónicas relevantes que vieram
material cerâmico. Também a
beneficiar de modo significativo a
colocaçãode uma camada isolante
qualidade dos espaçosinteriores.
Do ponto de vista construtivo
e
térmica garante uma considerável
estrutural a opção escolhida foi a de se melhoria do desempenho das
novas coberturas, assegurando em
recorrer a materiais e processos
conjunto com as outras medidas
tradicionais, com naturais inovações
que correspondem ao próprio sinal
referidas níveis de conforto
dos tempos. A madeira foi eleicompatíveis com as necessidades
ta como
material
estrutural
dos utentes destes fogos.
fundamental, com ela se construindo
A intervenção nas paredes é muito
pavimentos, coberturas e paredes
relevante e variada. Nas paredes
"resistentes" e "não resistentes'; como
mestras de alvenaria ordinária, por
na generalidade dos edifícios antigos
vezes de qualidade deficiente,
as
alvenarias
continuam
a
objecto de diversas alterações
anteriores, por vezes muito
desempenhar papel de relevo, tanto
nas novas paredes "resistentes", de
descaracterizadorase até perigosas
- o desbaste destas paredes para
frontal tecido preenchido
com
alvenaria de tijolo maciço, como na
alargamento de espaçosou encaixe
de mobiliário e equipamentos, por
recuperação e integral aproveitamento
exemplo, era frequente -, sendo
das paredes resistentes de alvenaria
ordinária, conservadas e consolidadas
necessárioprocedera reconstituiçães

alto.
Refira-sea propósito que,parecendo
esta posição demasiado pessimista,
ela veio a revelar-se,pelo contrário,
ajustada, sendo mesmo necessário
substituir algumas paredes quando
estas, depois de removidos os
rebocos, se revelaram muito mais
degradadas do que a inspecção
visual fazia prever; importa
salientar a este respeito que as
decisõestomadas pelos projectistas
não foram apoiadas em qualquer
trabalho experimental, baseando-se
exclusivamente nos resultados da
observação directa e no registo
de anomalias, nomeadamente
deformações de pavimentos e
paredes, fendilhações de rebocos,
sinais de apodrecimento
de
madeiras, etc.

e enchimentos à base de materiais
idênticos;a ronstataçãoda existência
de desaprumos de paredes
exteriores, ou a fendilhação na
ligação entre paredes ortogonais, evidenciando quebra de
monolitismo e até eventual risco de
colapso, levaram a que se tivesse
previsto a execução de pregagens
metálicas de ligação entre paredes,
possibilitando a conservação dos
desa.prumos anteriores,
eles
próprios sinais evidentes da
história e não comprometedores da
segurança das estruturas, uma vez
executadosos respectivos reforços.
Anote-se que algumas destas
paredes tiveram de ter fundações recalçadas, na sequência do
rebaixamento da cota de certos
pavimentos térreos; a existência de
fundações quase superficiais,
permitidas pelo pequeno porte dos
edifícios e pela ocorrência a
reduzida profundidade de solos
aptos para fundações, obrigaram a
esta delicada operação, realizada
por pequenos troços e utilizando
para o efeito betões ciclópicos, ou
seja, materiais muito semelhantes
às alvenarias existentes.
As paredes interiores
não
preservadas, ou seja as que não
eram feitas de alvenaria ordinária,
foram classificadasem dois grupos,
consoante eram ou não relevantes
as suas funções de resistência a
cargas verticais. Deste modo, as
paredes que recebem cargas de
pavimentos e coberturas foram
projectadas em frontal tecido com
o espaço entre os elementos de
madeira preenchido com alvenaria
de tijolo maciço tradicional tipo
"baldosa"; as ligações entre as

diferentes peças de madeira -

prumos, travessas e escoras - são
samblagenstradicionais auxiliadas
por pregagens.
Um segundo grupo é constituído
por paredes de compartimentação
que não desempenham papel
relevante na resistência a cargas
verticais; estes tabiques são
constituídos por uma estrutura de
madeira semelhanteà antesdescrita
mas mais simples em termos de
técnicas de ligações e os espaços
entre elementos de madeira são
simplesmente preenchidos com
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pequeno quarteirão e cuja execução
se aproxima da fase final de
acabamentos, revelou-se uma
experiência muito interessante,
sobretudo porque veio tomar clara
a possibilidade de se pensarem
recuperações do património
habitacional histórico subordinadas
a uma lógica pouco h~bitual, em
que à suavidade das soluções
propostas se soma uma grande
preocupação de requalificação
urbana, arquitectónica, construtiva
e estrutural, no respeito profundo
mas não reverente pelos materiais e
técnicastradicionais.
É apenasnecessárioque projectistas
e construtoresolhem de forma mais
positiva e menos complexada para

obsoletas

mantasdelã mineralqueconferem eram as comodidades
existentes,
às paredes o adequado nível de havendo
então
a oportunidade
de
isolamentoacústico.
criar
instalações
seguras
e funcionais,
Uma nota interessante e que simples mas respeitando
todas
as
merecedestaque diz respeito ao modernas exigências.
"arranque" das paredes ao nível
térreo; nestas zonas, mesmo Conclusões
perantepisossecos,não sujeitosà A intervençãoproiectadaparaeste

afinal serviram para construir miIhares

e milhares de edifícios com uma
eficácia comprovada por centenas
de anos de vida e de uso. A
humildade de encararessesedifícios
e os seus materiais constituintes
com um olhar de curiosidade que
precede a compreensão e a
disponibilidade para estudar temas
de que as escolas têm andado
arredadas são os passos seguintes
no trilhar de um percurso em que
se chega ao fim com satisfação e
com tranquilidade. .

