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O objecto da Reabilitação constitui o pa-

trimónio menor que, embora sendo mo-

desto, é caracterizador destes bairros,

construtor e garante da respectiva identi-

dade (Fotos 1,  2 e 3). Não se trata, pois,

do património arquitectónico maior ao

qual se aplica a conservação e restauro já

muito bem definidos em convenções in-

ternacionais. 

Aqui, foi preciso ir encontrando defi-

nições e soluções que, permitindo as

adaptações necessárias, realizassem a

salvaguarda patrimonial do conjunto

com a permanência dos elementos carac-

terizadores.

Utilizaram-se os instrumentos jurídicos e

os programas financeiros disponíveis,

que foram sendo aperfeiçoados pela prá-

tica. Cabe afirmar que, por comparação

internacional, se verificou serem dos

mais avançados para o efeito. São eles:

• “área crítica de recuperação e recon-

versão urbanística” com a possibilidade

de declaração de utilidade pública para

efeitos de expropriação e o direito de pre-

ferência nas vendas de imóveis;

• RECRIA (Regime Especial de Compar-

ticipação para a Recuperação dos Imóveis

Arrendados), financiamento a fundo per-

dido duma parte substancial das obras.

Há, no entanto, que contextualizar esta

Reabilitação na reivindicação dos habi-

tantes que, na sequência do 25 de Abril,

exigiram a melhoria das condições de ha-

bitação com a permanência de cada famí-

lia na sua casa. Logo, com a clara rejeição

da sua periferização. Para viabilizar esta

exigência, procurou-se que as rendas não

sofressem aumentos incomportáveis, pe-

lo que se recorreu, por um lado, ao RE-

CRIA e por outro, à opção de intervenção

mínima. Esta consistia em assegurar a es-

tabilidade e a estanqueidade do edifício e

dotá-lo das infra-estruturas actuais, limi-

tando as obras ao mínimo indispensável,

com o aproveitamento integral do exis-

tente viável.

Deste modo, e apesar da escassez de

meios financeiros, técnicos e decisionais,

foi possível recuperar 7500 fogos, ou seja,

um terço das necessidades dos bairros

em intervenção. Estes resultados con-

frontados com outros casos de cidades

em que os edifícios reabilitados se con-

tam por dezenas de fogos, revelam que

se reabilitou muito. Em relação às neces-

sidades, nesta que é a maior cidade do

país, foi pouco, o que levou a algum

descrédito… Imerecido!

A lentidão do processo, obrigatoriamen-

te conduzido pela Câmara dado corres-

ponder a elevados investimentos públi-

cos, esteve intimamente ligada à forma

de funcionamento desta, onde os condi-

cionamentos burocráticos, orçamentais,

de concursos, etc., não permitem uma

gestão flexível. A limitação dos adicio-

nais para obras, por exemplo, constituiu

um grave obstáculo, visto só se saber até

onde estes vão, quando a obra está em

curso e portanto adjudicada.

A câmara suportou cerca de 45 por cento

do valor do respectivo investimento, en-

cargo que nunca ultrapassou os cinco por

cento do seu orçamento. O custo médio

por fogo reabilitado foi de metade do cus-

to de um fogo social novo na periferia.

Provou-se, assim, que reabilitando se

mantém por bom preço a população na

cidade, actor da identidade urbana pelo

exercício da sua vivência e a veiculação

de formas culturais específicas.

Os bairros reabilitados mantêm as suas

características populares, ao contrário do

que vemos nos centros antigos da maio-

ria das cidades do Norte da Europa, onde

a reabilitação só diz respeito aos edifícios

(Fotos 4 e 5). Aí, as populações foram, ge-

ralmente, deslocadas para habitações so-

ciais na periferia, com os problemas de

marginalização que tal rejeição ocasiona.

Destruía-se assim o carácter específico da

cidade, povoando-a por classes sociais

abastadas (gentrificação), ou promoven-

do a desertificação habitacional, e crian-

do um ambiente artificial de actividades

de comércio de luxo e ou turismo.

A peritagem do Conselho da Europa à ex-

periência de Reabilitação em Lisboa pôs

em evidência a importância da habitação

dos residentes enraizados como factor de

coesão social e de desenvolvimento

económico sustentável.

Em Lisboa travou-se, pois, a gentrifi-

cação; os habitantes continuam a assegu-

rar a identidade cultural e social dos seus

bairros, de que se sentem e afirmam per-

tença. Até quando?

O sector imobiliário que tem um peso de-

masiado grande na nossa economia tem

vindo a centrar a sua actuação na ob-
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tenção das mais valias da urbanização,

conseguindo que grandes extensões de

território rural passem a urbano ficando

as mais valias para o promotor, pratica-

mente sem encargos. Com o país coberto

de betão, já saturaram o mercado imobi-

liário solvente. O que falta, neste mo-

mento, é habitação para insolventes,

muitos morando nos prédios degrada-

dos antigos. Estes prédios antigos estão

no centro da cidade, o que os torna ape-

tecíveis para habitação de abastados ou

para actividades que irão substituir os in-

solventes. Existem, pois, em perspectiva,

boas mais-valias a arrecadar. Daí o inte-

resse do imobiliário por estas áreas da ci-

dade que, sendo as coisas o que são, em

breve irão perder a sua identidade real,

substituída pelas operações de estética

que darão aos edifícios o ar de pele esti-

cada, a partir dos materiais sintéticos, e

aos espaços públicos a monotonia e a frie-

za das soluções estandardizadas.

No início do processo de Lisboa não havia

conhecimentos específicos por parte dos

técnicos, e os empreiteiros e operários só

conheciam a obra nova com técnicas ac-

tuais de construção com betão e tijolo. Fi-

zemos erros; segundo a orientação geral,

estrutura e estabilidade, só com betão. Daí

alguns prédios de alvenaria e estrutura de

gaiola terem sido cintados com betão e fei-

tas lajes de betão para substituir os pavi-

mentos apodrecidos de cozinhas e casas

de banho. Foram, igualmente, substituí-

das paredes de frontal e divisórias de tabi-

que por tijolo ( Fotos 6 e 7).

Para sermos justos nesta análise, é ne-

cessário lembrar que, nos primeiros tem-

pos, tivemos que actuar com espírito de

bombeiro: os prédios ameaçavam ruína –

alguns ruíram! –; nas escadas partiam-se

pernas; dormia-se sob a protecção de sa-

cos de plástico contra a chuva. Não ha-

via, de facto, muito tempo para procurar
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Foto 2: Rua do Cruzeiro

Foto 3: Cabeça Boa Foto 4: Rua de S. Miguel 
– Pintura de Roque Gameiro

Foto 5: Rua de S. Miguel – 2003

Foto 1: Alfama
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Foto 6:  Muro de  frontal Foto 7: Tabique

Foto 8: Estrutura de Madeira Foto 9: Aresta Manual Foto 10: Cirurgia plástica – Santa Cruz

Foto 11: Reboco de cal

Foto 12: Telha tradicional

Foto 13: Preservar o carácter
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soluções adequadas. Muito rapidamente,

porém, esses procedimentos foram aban-

donados porque criavam sobrecargas pe-

rigosas e não asseguravam as ligações en-

tre elementos, nem o travamento das es-

truturas de madeira (Foto 8). Procurou-se

perceber o funcionamento das estruturas

dos edifícios para poder recuperá-las e

pô-las a funcionar de acordo com a sua

natureza. O princípio de assegurar conti-

nuidade e homogeneidade aos elementos

construtivos foi-se divulgando entre os

técnicos.

Também as argamassas eram, no início,

de cimento, o que, sobre alvenarias e re-

bocos à base de cal, não resultava, por in-

compatibilidade de comportamento dos

materiais. Depois de longas experiências

com a hidratação da cal viva, passou a

usar-se a argamassa de cal e areia.

A pele dos edifícios é extremamente im-

portante (para a saúde das pessoas e pa-

ra a do edifício), e na construção tradicio-

nal as paredes respiram, o que é impedi-

do pelas pinturas estanques. As textura-

das são usadas para disfarçar as irregula-

ridades. 

Ora, nos rebocos antigos, feitos à mão, são

essas irregularidades que nos falam da

mão do homem e da sua força criadora,

que vamos todos esquecendo. Com a in-

dustrialização e a mecanização mudaram

os conceitos estéticos correntes: a obra

tem de ficar “perfeita”, os planos sem

marcas, as cores uniformes, as arestas rec-

tilíneas (Foto 9 ). Agora, acontece que os

edifícios antigos submetidos a esses tra-

tamentos, ditos estéticos, perdem a ex-

pressão da sua história vivida, tal como

os rostos submetidos a cirurgias plásticas

(Foto 10 ).

Dada a cultura envolvente, eivada da

estética industrial, tornou-se extrema-

mente difícil conseguir que os rebocos

fossem afagados à colher e caiados, ob-

tendo, assim, um bom aperto da arga-

massa e a respiração das paredes, além de

uma coloração não uniforme, susceptível

de jogar com a luz e a chuva (Foto 11). 

Também neste património menor, é im-

portante utilizar técnicas da família das

usadas no restauro: a utilização dos mate-

riais da preexistência (Foto 12), o trabalho

manual com as técnicas e ferramentas tra-

dicionais, a observação e aprendizagem

com o que está feito, tendo o cuidado de,

sendo necessário demolir algo, fazê-lo

com uma desmontagem cuidadosa, para

perceber como foi feito e porquê. Manter

o máximo da preexistência é, pois, não só

mais económico como assegura maior au-

tenticidade patrimonial: numa fachada as

janelas podem não estar bem alinhadas, a

parede pode ter uma inclinação ou não

ser plana, mas são essas particularidades

que dão carácter, diversidade e graça ao

edifício, porque integram a sua persona-

lidade (Foto 13).

A reabilitação do património menor, que

é o que abriga as nossas vidas e memó-

rias, está, pois, a iniciar os seus passos e

muito temos todos que aprender para que

eles não sejam dados em falso.

Nota de autor: 

Ao arrepio do título, que é geral, a presente re-

flexão baseia-se na minha experiência na di-

recção da reabilitação dos bairros antigos de

Lisboa: de Alfama, Mouraria, Castelo, Bairro

Alto, Madragoa, Núcleos Dispersos e Pátios e

Vilas, entre 1990 e 1999. Experiência  posterior-

mente acrescida da condução de projectos e

obras particulares de reabilitação.

FILIPE MÁRIO LOPES, 
Presidente da Associação Ofícios do
Património e da Reabilitação Urbana
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