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EDITORIAL

“Não há casas clandestinas nas ilhas [de Faro, do Farol, da Ria Formosa]
porque toda a gente assistiu à sua construção.”
Autarca algarvio numa sessão de esclarecimento do POOC, realizada
em 02-11-29

Reabilitação do edificado algarvio:

alternativa a um certo “desenvolvimento”

As minhas primeiras férias algarvias, no longínquo Verão de 1962, deixaram-me na memória registos
indeléveis. Da quinta dos meus tios, nos arredores de Portimão, via-se o mar, e, ao longo da linha das
arribas, apenas se vislumbrava uma casa, a “casa do alemão”. Íamos todos a pé até à praia do Vau, à
sombra escassa de alfarrobeiras, calcorreando a areia seca do leito estival de um talvegue. A praia
estava sempre quase deserta, a água cristalina e, mesmo a pouca profundidade, descobríamos polvos,
chocos e uma grande variedade de peixes. À noite, sobre a açoteia ainda quente, deitávamo-nos no
escuro, por entre pilhas de amêndoas e maçarocas, e admirávamos o magnífico firmamento, onde as
estrelas brilhavam intensamente. O silêncio só era perturbado pelas nossas vozes e pelo cantar dos
grilos, lá em baixo.

Pretender manter esse Algarve prístino até aos dias de hoje seria, sem dúvida, utópico. A questão é:
O que se fez, de então para cá, foi o melhor que se poderia ter feito para os interesses da região e do País?
Provavelmente foi o pior. Dos anos 60 para cá, o “desenvolvimento” do Algarve tem-se traduzido, basicamente, em betão, asfalto e campos de golfe, num festim para promotores e construtores de todos os
tamanhos e feitios, que dura até aos dias de hoje. Ainda recentemente, com a discussão do POOC,
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (ou será “Plano de Ocupação da Orla Costeira”?), os poderosos
lóbis do imobiliário e da construção juntaram a sua voz ao coro da populaça instalada nas barracas e
maisons erguidas clandestinamente nas ilhas e cordões dunares, para fazerem valer “direitos adquiridos”. Com a ajuda de autarcas, planos de urbanização prescritos são “desenterrados”, a faixa de protecção costeira é reduzida a metade e a zona de protecção lagunar é urbanizada. É assim em Valde Lobo
e é assim nas ilhas-barreiras da Ria Formosa e nas Matas Nacionais de Montegordo e Vila Real de Santo António. Para os ricos, as villages e os resorts; para os pobres, as barracas e as maisons clandestinas em
cima da praia. Uma estranha união de classes, comungando da mesma cupidez e falta de visão.

É assim no Algarve de hoje. A ganância de uns e a boçalidade de outros, perante a passividade ou
conivência de quem deveria defender o bem comum, justificam um novo conceito urbanístico que já se
vulgarizou lá fora: algarvisation, para descrever o fenómeno do caos urbanístico e a degradação de
regiões que deitam a perder um enorme potencial de atracção do turismo de qualidade, para se
constituírem em destino de “pacotes” a preço de saldo para a classe média-baixa.

Sem pretensões a um tardio cavaleiro branco, é neste contexto que surge a reabilitação do edificado
algarvio: os seus objectivos são, basicamente, dois: ajudar a salvar o que resta do carácter e da autenticidade do “Velho Algarve”; ao mesmo tempo, constituir uma alternativa a mais construção nova,
ajudando a manter as construções recentes que o mereçam.
Saúdo, portanto, a CCRA e o programa INOVAlgarve, ao apoiar a iniciativa de produzir e pôr à
disposição de arquitectos e engenheiros documentação que torne a reabilitação mais fácil e acessível,
e a ajude a constituir-se como alternativa à construção nova.

Ver o artigo “Al(g)arvidades”, de Luísa Schmidt , in Expresso de 30 de Novembro de 2002.
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GECoRPA

Quadro de Honra

Conservação e Restauro do
Património Arquitectónico, Ld.a

Gabinete Técnico de Engenharia, Ld.a

Diagnóstico, Levantamento e Controlo de
Qualidade de Estruturas e Fundações, Ld.a

Do número apreciável de empresas que têm manifestado interesse na conservação do património
arquitectónico português e nas actividades do GECoRPA, foi seleccionado um grupo restrito de
patrocinadores da revista Pedra & Cal.
Para distinguir essas empresas, particularmente empenhadas no sucesso da revista, foi criado o
presente Quadro de Honra.
A Direcção do GECoRPA

Pedra & Cal n.º 24 Outubro . Novembro . Dezembro 2004

3

04-05 Projecto.qxp

11/04/03

12:30

Page 4

PROJECTO

Tema de Capa

Projecto RECOPAC

Um manual para a reabilitação
do edificado algarvio
Apoiado e co-financiado pelo Programa INOVAlgarve (Programa Regional de Acções Inovadoras na
região do Algarve), o Projecto RECOPAC tem por objectivo elaborar um Manual de Recuperação do
Património Construído. Procurando sensibilizar todos os envolvidos e divulgar as correctas metodologias e tecnologias de intervenção a adoptar em cada caso, este projecto espera contribuir para o
desenvolvimento de uma “cultura de reabilitação”.
O surto de construção que, a partir da
década de 60 do século passado, vem
afectando o Algarve transformou
radicalmente a paisagem, a organização do território e os hábitos construtivos da região.
Quarenta anos volvidos sobre os primeiros embates deste conceito primário de “desenvolvimento”, muitas
construções de arquitectura tradicional que ainda subsistem nas zonas
rurais e grande parte dos novos edifícios urbanos apresentam sinais pa-

tentes de degradação. Daí decorre,
desde logo, a necessidade de uma
maior capacidade de intervenção dos
agentes do sector na área da reabilitação dos edifícios existentes, reforçada pela estratégia, hoje claramente
assumida pelo Estado, de privilegiar
este segmento de actividade, como
forma de contrariar os excessos da
construção nova e mitigar os impactos a ela associados.
É neste contexto que surge a iniciativa de elaborar um Manual de Recu-

peração do Património Construído,
que constitui o objectivo do Projecto
RECOPAC. Este projecto enquadra-se no Programa INOVAlgarve –
Programa Regional de Acções
Inovadoras na região do Algarve, que
o apoia e co-financia. O Programa
INOVAlgarve insere-se, por seu turno, “num processo de formulação de
uma estratégia de inovação regional,
baseado na promoção de um consenso activo, resultante da montagem de
parcerias público-público, privado-

Albufeira, Praia do Boneco – antes e depois do surto de construção
4
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Casa Irene Rolo em Tavira - aspecto da construção antes e após a intervenção

-privado e público-privado, visando
qualificar os projectos de investimento privado e optimizar as políticas
públicas de base regional”(1).
O Projecto RECOPAC – cujos executores são a Stap – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A. e a Escola Superior de
Tecnologia da Universidade do
Algarve – teve início em Março de
2003 e estará concluído no início do
próximo ano.
O manual que constitui o seu objecto
possui, como principais conteúdos, a
caracterização do edificado algarvio,
uma breve abordagem sobre as anomalias, levantamentos, inspecções e

ensaios necessários para a sua reabilitação, a apresentação das várias técnicas de reabilitação estrutural pouco
intrusivas em construções antigas e
recentes (incluindo fundações e construções enterradas), bem como técnicas de reabilitação intrusivas em
construções antigas. Incluem-se linhas-guia para o cálculo, fichas de
rendimentos e especificações técnicas, análise da gestão da qualidade e
apresentação de alguns casos de estudo, onde foi definida uma metodologia-base de intervenção. O projecto
inclui a elaboração de um DVD interactivo, que será um complemento ao
manual, possuindo conteúdos infor-

mativos sob outras formas, como
modelos virtuais e vídeos. Além dos
textos que contaram com diversos
contributos singulares, utilizou-se a
imagem como factor determinante na
divulgação de todos os conteúdos,
nomeadamente nas técnicas de
reabilitação.
Assim, o manual pretende ser um
contributo decisivo para manter a
riqueza construtiva e arquitectónica
existente, sensibilizando os agentes
da construção e, em geral, os cidadãos
para a importância da Recuperação
do Património Construído (aqui
invocada no contexto da região do
Algarve, mas que se estende por todo
o País). Pretende-se que esse contributo seja dado através da divulgação
das metodologias e das tecnologias
de intervenção a adoptar, com vista à
reabilitação de edifícios das diversas
tipologias construtivas que constituem o edificado da região algarvia,
estabelecendo “linhas de orientação”
para este tipo de intervenção.
O manual poderá, num futuro (que se
espera próximo), servir de base à elaboração de conteúdos para acções de
formação, tendo em vista a formação e
qualificação dos operadores, permitindo a possível adaptação a plataformas
e-learning.
Mais que um manual estático, o Projecto RECOPAC quer contribuir para o
desenvolvimento, no sector da construção de Portugal, de uma “cultura da
reabilitação”, que possibilite a desejada
salvaguada quer do património natural do País, quer do seu património histórico-arquitectónico.

Notas:

INOVAlgarve-Programa Regional de Acções
Inovadoras, Formulário de Candidatura / FEDER

(1)

V. CÓIAS E SILVA, Eng.º Civil
ANA CRAVINHO, Arquitecta
STAP, S. A.
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Eng.º José António de Campos Correia

Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Algarve

Uma região diferente
e mais competitiva
Durante muito tempo, o
Algarve foi vítima de uma
construção desenfreada que
ameaçou descaracterizar a região. A herança do passado era
pesada, mas nos últimos anos
foram criados vários mecanismos e instrumentos visando
uma boa coordenação e desenvolvimento desta conhecida
região turística, que está já a
dar os seus frutos. Para o Eng.º
José António de Campos Correia, presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, “o
Algarve do futuro assume naturalmente um modelo de desenvolvimento assente no respeito pelos valores ambientais
e na preservação e utilização
racional dos recursos. Numa
perspectiva de equilíbrio territorial, de coesão económica,
social, e de sustentabilidade
das actividades económicas e,
em particular, do turismo”.

Pedra & Cal - Após os muitos
anos de construção desenfreada
que ameaçaram descaracterizar
completamente a região, em que é
que o Algarve é hoje uma região
diferente?
6

José António de Campos Correia O Algarve terá alguns maus exemplos do passado, mas também tem
bons exemplos que fizeram da região
um destino turístico conhecido
mundialmente e que se tem mostrado razoavelmente competitivo.

P&C – Quais as principais linhas
orientadoras do trabalho de coordenação e desenvolvimento do Algarve?
JACC – Aumentar a competitividade,
sobretudo no sector turístico, considerando a vertente ambiental como
um pilar essencial da sustentabilidade.
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P&C – Considera que os resultados
já são visíveis?
JACC – Em parte. Atítulo de exemplo,
posso referir que foram criados mecanismos que evitaram alguns maus projectos e procedeu-se a variadas intervenções de requalificação urbana e do
litoral. Sobre este aspecto, acrescento
que o Algarve apresenta uma imagem
bastante qualificada, comparativamente com muitos outros destinos
mediterrânicos.

P&C – Quais os principais problemas
que a região do Algarve enfrenta
a nível do planeamento urbano?
JACC – Os problemas identificados
são vários, podendo referir-se, a título de exemplo, a pressão sobre determinadas áreas do litoral e, em geral,
sobre áreas não urbanizáveis. Deste
modo, justifica-se manter uma política de contenção de perímetros
urbanos e da edificação dispersa.
Complementarmente, há que promover também uma maior agilização
na elaboração de planos de urbanização e de pormenor, que actualmente é
muito morosa.

P&C – A pressão do imobiliário
continua a ser muito grande no
litoral?
JACC – Significativa. Contudo,
existem vários instrumentos de
ordenamento aplicáveis, que se
têm mostrado eficazes, embora se
reconheça a necessidade de alguns
deles evoluírem e se aperfeiçoarem.
Nesse contexto, pensamos que o
novo PROTAL deverá ser um elemento marcante. Note-se que, num
passado recente, o POOC Burgau
/Vilamoura desempenhou um
papel bastante importante em
matéria de requalificação de praias e
do litoral, que apresentam já uma
imagem renovada.
P&C – Como se pode garantir que os
maus exemplos de Quarteira e de
Armação de Pêra não continuem a
proliferar?
JACC – Por todas as razões já
apontadas anteriormente e também
porque a consciência colectiva, incluindo a dos autarcas, está hoje
muito mais desperta para este tipo de
problemas do que há dez anos.

P&C – A região do Algarve é pioneira na elaboração de planos de
ordenamento e na instituição de
regras de salvaguarda. Estes planos
– de que são exemplo o PROTAL, os
Planos de Ordenamento de Orla
Costeira (POOC) e os Planos Regionais de Turismo – não têm impedido
a construção de edifícios hoteleiros
a escassos metros de arribas e praias,
pondo em risco um valioso património natural. Tal poderá vir a
causar problemas de estabilidade
mais tarde, obrigando a obras de
estabilização que serão encargo do
Estado. Qual a sua opinião relativamente a este assunto?
JACC – Há que impedir, proibir a
todo o custo, a construção, qualquer
que seja, em zonas de risco. Seja nas
arribas, nas praias, nas dunas, nos
leitos de cheia, etc. Não tem sentido
que, em proveito de alguns, todos
tenham de pagar um custo ambiental e, além disso, um custo efectivo
com obras de protecção contra os
riscos que já se sabia existirem. Os
planos e a legislação são hoje muito
rigorosos quanto a essa matéria,
embora subsistam várias situações
do passado.

P&C – Acha que, juntamente com o
património natural, a importância
do património arquitectónico do
Algarve está a ser devidamente tida
em conta no processo de diferenciação da região e do seu enriquecimento a nível turístico?
JACC – Neste domínio há um trabalho
significativo por parte das autarquias e
da administração central. Temos, no
entanto, a consciência de que é
necessário ir mais longe, porque o
cidadão mais informado e o turista
mais qualificado – e é este o que mais
nos interessa – são muito sensíveis a
estas questões. Informo que a CCDR
Algarve está a promover, sob a coordenação de um conhecido arquitecto,
uma publicação sobre a arquitectura
contemporânea do Algarve. Parece-me importante levar ao conhecimento do grande público que, nos dias de
hoje, também se faz boa arquitectura
no Algarve, contrariando assim alguma ideia instalada, com o estereótipo
do aldeamento com construções
todas iguais e incaracterísticas.

“(...) o Algarve
apresenta uma imagem
bastante qualificada,
comparativamente
com muitos
outros destinos
mediterrânicos.”
P&C – Até que ponto é que a
construção em contínuo, que prevalece em muitas zonas do Algarve,
pode ser conciliada com a salvaguarda dos patrimónios natural e
construído?
JACC – A construção em contínuo
pode ser aceitável, e até desejável, em
certas áreas urbanas e no interior dos
perímetros urbanos. Contudo, mesmo nessas zonas, há que respeitar os
contínuos naturais. Por maioria de
razão, nas zonas turísticas onde seja
admissível a construção, os contínuos
naturais têm um papel determinante
e devem estar articulados com a rede
regional de conservação da natureza.
P&C – Que iniciativas têm sido
tomadas no sentido da salvaguarda
das cidades algarvias e de outros elementos ou conjuntos patrimoniais?
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“ Este projecto

[RECOPAC] é inovador
e espera-se que tenha
um vincado carácter
demonstrativo.

Com efeito, o futuro
da requalificação e

revitalização urbanas
passará muito pela

Esse desígnio que é, afinal, o desenvolvimento sustentável consta claramente da estratégia de desenvolvimento prevista no PROT Algarve, a
qual, por sua vez, suporta o modelo
territorial proposto.
Os estudos para o PDR respeitante ao
próximo Quadro Financeiro (2007-2013), em fase preliminar de elaboração, consideram também o desenvolvimento sustentável como elemento central da sua estratégia.
Entrevista de
CARLA NICOLAU FERREIRA

reabilitação de

JACC – São inúmeras as iniciativas
desse tipo, designadamente as financiadas pelo Programa Operacional
Regional do Algarve. Abreviadamente, posso dizer que as candidaturas dos municípios aprovadas no
presente Quadro Comunitário, no
âmbito da Renovação Urbana, ascendem, à presente data, a cerca de 30
milhões de euros.
As medidas destinadas à Cultura e ao
Património, por sua vez, têm aprovadas candidaturas no valor aproximado de 22 milhões de euros.
Uma referência ainda para um
programa denominado de Valorização
das Aldeias do Algarve, abrangendo 11
municípios, cujos projectos ascendem
a um total de dez milhões de euros.

P&C – Considera Sagres, uma
referência emblemática do Algarve,
um bom exemplo? Qual a situação
da sua candidatura a património
mundial?
JACC – Sagres é, sem dúvida, uma
referência emblemática do Algarve e
da expansão portuguesa, além de que
está no centro de um território com elevado valor ambiental. Por todas estas
razões, o local recebe anualmente
quase dois milhões de visitantes.
A candidatura de Sagres a património
mundial é da responsabilidade da Região de Turismo do Algarve e conta
com o apoio financeiro do Programa
8

edifícios.”

Operacional Regional.
A candidatura está em análise por parte da Comissão Nacional da UNESCO,
aguardando-se a respectiva decisão.

P&C – Considera que o Projecto
RECOPAC vai contribuir para a resolução de alguns problemas e ajudar
significativamente na reabilitação do
edificado na região algarvia?
JACC – Este projecto é inovador e
espera-se que tenha um vincado
carácter demonstrativo. Com efeito,
o futuro da requalificação e revitalização urbanas passará muito pela
reabilitação de edifícios. E, para isso,
é necessário dominar técnicas e materiais, quer primitivos quer actuais, e
saber utilizá-los por vezes conjuntamente. Este projecto dará uma contribuição que se espera importante
para esse objectivo.

P&C – Como encara o futuro do
Algarve? Considera que o desenvolvimento da região se pode classificar com “sustentável”?
JACC – O Algarve do futuro assume
naturalmente um modelo de desenvolvimento assente no respeito pelos
valores ambientais e na preservação e
utilização racional dos recursos – numa
perspectiva de equilíbrio territorial, de
coesão económica e social, e de sustentabilidade das actividades económicas e em particular do turismo.

Projecto RECOPAC: Ermida de Nossa
Senhora de Guadalupe, Raposeira, Vila do
Bispo – antes, durante e após a intervenção
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Tema de Capa

Origens da arquitectura
de terra em Portugal
“(…)
3 Primeiro, cravavam forquilhas no chão e, tecendo os vãos com ramos e cobrindo-os
de lama, formavam as paredes. Outros, cortando torrões de raízes e secando-os, iam
elevando paredes, travadas com alguns madeiros; e para se precaverem de chuvas e
sóis, cobriam-nos de canas e folhas. Mas porque telhados destes não podiam sofrer
chuvas continuadas, elevavam cavaletes e cobriam de lama os telhões inclinados, que
assim iam desviando as águas.
4 Que todas estas coisas tenham tido a origem referida podemos verificá-lo porque
ainda hoje as nações estrangeiras fazem as suas habitações nos ditos materiais, como
na Gália, Espanha, Lusitânia e Aquitânia, onde as cobrem com placas de cortiça,
ou com palha”(1)
Assim escrevia Vitruvio no Livro II, Capítulo I “Do princípio dos edifícios”,
dos célebres Dez Livros de Arquitectura.
Dado o facto de Vitruvio ter vivido há
cerca de dois mil anos, só poderemos
concluir que este tipo de construção, se
não é autóctone das regiões por ele definidas (Gália, Aquitânia, Espanha e
Lusitânia), é pelo menos bastante anterior às colonizações moura e árabe, e
poderemos inferir que o deverá também ser relativamente à colonização romana da Península Ibérica. Trata-se da
descrição de um dos tipos de arquitectura de terra que ainda hoje encontramos em Portugal, ou seja, em parte
das citadas “Espanha” e “Lusitânia”.
Esta tecnologia de terra é conhecida como taipa no Norte e tabique no Sul de
Portugal, tomando em França (Gália e
Aquitânia) o nome de torchis. Sendo das
técnicas de terra menos reconhecidas,
ela deve ser contudo das mais antigas:
o acto de formar um abrigo de folhas e
ramos de árvore é quase instintivo e o
seu recobrimento com um material isolante, uma atitude natural. É difusa no
tempo e no espaço a origem desta técnica.
É também comum dizer-se que a taipa
e os adobes são exclusivos do Sul de
Portugal e directa herança árabe. Não
deverá ser assim. Segundo narra Plínio-o-Velho, que terá viajado pela Pe-

nínsula Ibérica entre os séculos I e II da
nossa era, “(…) em Espanha viam-se
torres e atalaias de terra, de remotíssima antiguidade”(2), e questiona “Será
que em África e na Hispânia as paredes
a que chamam muros de terra apisoada, que se recobrem por ambas as partes com dois tablões que os envolvem,
não se mantêm firmes com os anos, as
chuvas, os ventos, os fogos e são mais
firmes que todo o cimento?”. Apesar da
evidente dificuldade de Plínio em fazer
aceitar aos seus contemporâneos as virtudes de resistência e longevidade da
“terra apisoada” (ou taipa, pois dela se
trata), prova-nos a sua existência muito
antes da chegada de mouros ou árabes.
Nessa época, faltavam ainda alguns séculos para que as civilizações norteafricanas cá chegassem e aqui se sediassem, o que afasta mais uma vez a
possibilidade de terem sido eles os introdutores desta técnica na Península
Ibérica, então Hispânia.
No que se refere aos adobes, é profusa a
citação da sua existência desde tempos
imemoriais. A sua utilização é corrente
em todo o Mediterrâneo muito antes
do advento da civilização islâmica. A
cidade de Jericó, considerada a mais antiga do mundo, foi inteiramente construída em adobes. O estudo das “famílias” dimensionais e de composição das
peças utilizadas em toda a vasta região

mediterrânica (onde o actual território
de Portugal se situa) pode contribuir
para a definição de áreas de influência
cultural. Vitruvio, na sua dissertação
sobre as dimensões dos adobes (a que
chama later crudo ou “tijolo cru”) no seu
Livro II, Cap. III cita um tipo especial
de tijolo existente na Hispânia. Diz ele:
“(…) 13 Em Calento da Espanha ulterior, em Marselha da Gália e em Pitana
da Ásia fabricam-se uns tijolos que uma
vez secos, não se fundem em água: isto
parece possível porque a terra de que
se formam será da natureza da pomes,
que por ser tão leve, depois de penetrada pelo ar, não admite humor algum.
(…) Estes tijolos são muito úteis, porque não agravam os edifícios com o seu
peso; e quando se fazem, não os danificam as chuvas.”(3) Desconhece-se hoje
onde seria Calento (admite-se ter sido
na actual Andaluzia) e qual seria o fantástico material, mas o facto é que a referência só tem lugar porque estes adobes se destacavam dos adobes comuns.
As medidas de que Vitruvio fala eram
baseadas na métrica dos adobes gregos, o que remete para eras anteriores à
sua existência.
ANTES DA OCUPAÇÃO ÁRABE
Admitindo o rigor destes autores (de
que não haverá que duvidar), conclui-se que as arquitecturas de terra já existem na Península Ibérica (e, portanto,
em Portugal) muito antes da chamada
ocupação árabe. Não será portanto possível atribuir-lhe a primazia da transmissão do uso da terra como material
de construção ou, sequer, na transmissão destas tecnologias. O que parece natural é: cada povo constrói em
função dos seus interesses e da sua cultura, com o que tem mais “à mão”. E
onde havia terra “à mão”, desenvolveram-se e optimizaram-se técnicas a ela
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relativas. A terra, como material de
construção, indicia sedentarização (seria na prática impossível um nómada
construir em cada paragem uma nova
casa de terra ou de pedra). Os árabes só
teriam começado a utilizar a terra como material de construção a partir da
sua sedentarização. E a Península, a rica Hispânia, foi sem dúvida um dos locais dessa sedentarização. Não é nossa
pretensão levantar a hipótese de ter sido por cá que os árabes absorveram estas tecnologias; essas investigações ficam para os historiadores. Queremos
tão só afirmar que o contrário não aconteceu. O conhecimento (e a existência)
em território nacional destas três técnicas de terra é anterior em centenas de
anos à ocupação árabe da Península. E
por cá foi evoluindo e criando acabamentos e estilo próprios, ainda hoje
bem distintos do estilo árabe (bem patentes no Al Hambra de Granada ou no
mirhab de Mértola). O apuro a que chegou a arquitectura árabe de terra torna
apetecível fazê-la passar como raiz da
nossa própria arquitectura de terra,
mas tal não é verdade e as fontes históricas provam o contrário. O facto de
árabes e mouros terem por cá vivido
durante várias centenas de anos leva a
esta confusão, mas tal hipótese não resiste minimamente ao estudo mais superficial. Aevolução das técnicas de terra em Portugal fez-se com miscigenações, mas sem uma raiz tão directa e
sobretudo tão tardia. O legado mouro
do sul do território ainda se poderá divisar, por exemplo, na estrutura urbana de Olhão. Mas é sabido que a ligação
do Algarve com Marrocos (na prática, a
ligação entre os dois Gharb’s) se desenvolveu em ambos os sentidos até aos
nossos dias, tendo sido particularmente importante e intensa durante a conquista portuguesa da cintura de praças-fortes de Ceuta a Agadir nos séculos
XV e XVI.
APLICAÇÕES E TÉCNICAS
DE UM MATERIAL FABULOSO
A terra é um material que existe em
(quase) todo o mundo e as suas características variam quase tão infinitamente quanto infinitos são os locais e

as culturas em que existe. De alguma
forma, e nesta perspectiva, todos os
“segredos” e tecnologias da terra tendem a responder simultânea e adequadamente ao tipo de material existente e às necessidades e à cultura dos
povos que os geram. É assim que se
vêem tabiques (mais leves mas menos
resistentes à água) nos pisos superiores de muitas construções do Douro e
das Beiras, bem como nas abas das chaminés ou em compartimentações interiores, um pouco por todo o País. É
assim que se vêem espessas taipas nos
montes alentejanos, contribuindo para
a suavização no interior, das agrestes
condições térmicas e de humidade do
clima. É também assim que se vê o emprego de adobes no exterior em zonas
onde o clima não é tão exigente, ou em
divisões interiores quando a dificuldade de obter madeira para tabiques torna o seu uso proibitivo. É também possível ver poços internamente revestidos a adobes (na zona de Cantanhede),
tirando partido das suas características de porosidade e de resistência à
compressão. Cada tecnologia tem as
suas aplicações e desenvolvimentos,
adaptando-se subtilmente às exigências humanas. É assim que, mais frequentemente do que se pensa, se nos
deparam fortificações, barragens, estradas e até palácios de terra (por
exemplo, o Paço Ducal de Vila Viçosa),
a maioria das vezes misturando judiciosamente técnicas e materiais vários
numa mesma construção. E, porque a
necessidade aguça o engenho (e em
tempo de guerra…), os americanos
chegaram mesmo a construir e utilizar,
durante a segunda guerra mundial,
pistas de aviação em solo-cimento!
Com o fim da guerra, porém, sobreveio
o recomendável esquecimento e o retorno a tecnologias mais controláveis e
industriais.
PRESERVAR O PATRIMÓNIO
ARQUITECTÓNICO DE TERRA
Assiste-se hoje à liminar rejeição da terra como material de construção, remetendo as construções que a utilizam para a condição de simples curiosidades
ou exemplares de património histórico

já extinto e sem continuidade. É natural. Os interesses que hoje se movem à
volta da indústria da construção não
podem permitir a concorrência de um
material gratuito e facilmente utilizável por todos. Só aos países economicamente irrelevantes é permitida a veleidade da sua utilização, mas só enquanto se mantiverem economicamente irrelevantes. O mesmo aconteceu com as energias renováveis, até ao
controle do seu desenvolvimento tecnológico pelas grandes empresas de
energia. O futuro não terá abundância
de petróleo, tal como não terá também
abundância de cimento (até pelo seu
elevado consumo desse mesmo petróleo). É por isso de capital importância
preservar o nosso património arquitectónico de terra, sem o desvirtuar. Além
do mais, a terra é reciclável, não é poluente e tem um comportamento higro-térmico irrepreensível. É por isso
mais importante ainda preservar os
nossos saberes e técnicas de construção
de terra. Neles mergulham as nossas
raízes, a nossa cultura e, de alguma forma, as técnicas que um dia servirão para finalmente retomarmos o processo
interrompido de evolução deste material tão fabuloso quanto hoje menosprezado e votado ao esquecimento. Estes patrimónios, mais que representar
o nosso passado, terão um papel
fundamental no nosso futuro comum.
Esse futuro que nos dirá que os dez mil
anos que a Arquitectura de Terra já leva de existência não foram um erro
nem uma jornada que acabou, mas tão
só a primeira etapa de um longo caminho.

(1)
Los Diez Libros de Arquitectura, de M. Vitruvio Polión, traduzidos do latim e comentados por Joseph Ortíz y Sanz, 1787,
reimpresso por Akal Ediciones, 1992, p. 29.
(2)
Naturalis Historiae, de Plínio Segundo,
T.II, Livro XXV, XLVIII, Paris, 1728, citado
por Mariano Olcese Segarra em Arquitecturas de tierra: tapial y adobe, Colégio Oficial de Arquitectos en Valladolid, Valladolid, 1993, p. 18.
(3)
Op. Cit., p. 34.

FERNANDO PINTO,
Arquitecto
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Construção tradicional algarvia
“A musical ordem do espaço,

a manifesta verdade da pedra,
a concreta beleza

do chão subindo os últimos

da cal, o muro compacto e certo
contra toda a ostentação,

a refreada e contínua e serena

linha abraçando o ritmo do ar,
a branca Arquitectura

e nua até aos ossos (...)”.
Eugénio de Andrade
São muitos os factores que contribuem para a caracterização do edificado Algarvio, desde o clima mediterrânico privilegiado, passando pela
diversidade territorial (a serra, a orla
marítima e a planeza do interior), até
aos materiais disponíveis no meio
envolvente.
Assim, “o homem com o seu engenho cria os meios de adaptação ao
ambiente que o rodeia, procurando
o mais produtivo aproveitamento
da terra e a técnica mais adequada à
construção do seu abrigo, de acordo
com as condições geológicas e climáticas”(1).
A riqueza e a variedade geológica da
região caracterizam-se pelos seus
maciços calcários e argilosos, que
permitem a fácil manufactura da cal,
de materiais cerâmicos, da sua utilização como alvenaria, pavimentos

O contraste da paisagem entre a serra (Silves) e a orla marítima (Ferragudo – Portimão)

exteriores e guarnecimento de vãos e
do emprego do adobe e da taipa,
sendo este último o material com
maior relevância regional.
As paredes de taipa requerem uma execução cuidadosa e correctamente faseada: a fundação, em alvenaria de pedra,
deve elevar-se acima do terreno para
evitar o contacto da taipa com a humidade do solo; depois, através de moldes
amovíveis (taipais, de onde provém a
designação “taipa”), vão sendo criados
troços de parede humedecida e compactada com a ajuda de um maço ou
pilão e ligados por uma camada de cal
e areia; os vãos são executados depois
da parede finalizada, através da demolição do troço correspondente e sua
guarnição com madeira, cantaria ou
tijolo; nos cunhais é feito o travamento
por contrafiada e poderá ainda existir
um reforço utilizando tijoleiras; o
revestimento a utilizar é o reboco e o
acabamento final a caiação.
Apesar de utilizarem também a terra
como matéria-prima, os tijolos de
adobe aparecem em áreas mais restritas, essencialmente em terrenos arenosos e onde a escassez de outras
matérias-primas justifica a sua utilização. Os tijolos são conseguidos
através de moldes em madeira e secos
ao sol. Como revestimento é usual
utilizar a argamassa de cal e areia, e a
caiação com um aditivo isolante
como acabamento.
Na zona do Alto Algarve, a alvenaria

de xistos argilosos é frequentemente
encontrada à vista ou apenas com a
cal como revestimento. O xisto é
também muito utilizado na elaboração de pavimentos exteriores e
caminhos. Também na zona de serra
podemos encontrar o calcário em
alvenarias, quer em guarnecimento
de vãos exteriores e interiores, ou
ainda em pavimentos de pátios ou caminhos.
Os tipos de cobertura também diferem de zona para zona. No entanto,
de uma maneira geral, predomina o
telhado constituído por telha argamassada ou não, com uma ou duas
águas. As telhas assentam num “encaniçado” (que substitui o vulgar ripado) formado por um conjunto de
canas que se encontram ligadas entre
si e aos elementos estruturais da
cobertura por cordéis. As canas esmagadas, espalmadas, encanastradas e
posteriormente fixadas a uma esteira

Rui Mateus

degraus, a luminosa contenção

Execução de paredes de taipa - Cabeço de São
Bernardo, Mértola
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(1)
AA.VV., Arquitectura Popular em Portugal, Vol. III –
zona 6 (Algarve), Associação dos Arquitectos Portugueses, 3.ª edição, Lisboa, 1988.
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APP

ANA CRAVINHO, Arquitecta
STAP, S. A.

Exemplo de uma construção em colmo
situada na Praia de Faro

Exemplo de uma abóboda – Boliqueime, Loulé

Rui Mateus

de madeira são também utilizadas na
execução de tectos falsos.
Nos terraços, mirantes e pavimentos
elevados são usados os “dormentes”
como sistema construtivo. Este consiste num vigamento de madeira
modular onde assentam várias fiadas
de ladrilho cerâmico correctamente
argamassado e caiado. Devido às
suas dificuldades de execução, este
sistema é de uso restrito, localizando-se essencialmente na orla marítima.
As abóbadas executadas com ladrilho ou tijolo maciço são um sistema de cobertura bastante difundido por toda a região algarvia. Estas
abóbadas são usualmente revestidas
por várias camadas de cal. É um tipo
de sistema que resulta, na maioria das
vezes, em coberturas acessíveis.
Menos usual, mas extremamente
interessante, é a construção em colmo
que se encontra espalhada por toda a
zona litoral. Sob um varedo de pinho
e ripado de cana unido entre si com
arame ou corda assenta o colmo no
sentido da pendente, da periferia para
o interior no caso de coberturas, e de
baixo para cima no caso das paredes.
Sendo o Algarve um território tão
vasto e rico em exemplos arquitectónicos e construtivos, é imperativo salvaguardar este património,
que não pode viver apenas de
edifícios classificados, isolados, mas
sim de recantos, lugares, vilas, aldeias
e cidades que reflectem a memória e a
sabedoria das “gentes”.

Ana Cravinho

Manufactura de tijolos de adobe através de moldes em madeira

Arquitectura Popular em Portugal (APP)
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Execução de um telhado constituído por telha argamassada e assente num “encaniçado” –
Cabeço de São Barão, Mértola e Alte, Loulé
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Paredes de terra crua

Condicionantes associadas aos seus revestimentos
Nas paredes de terra crua é fundamental a existência de barreiras que evitem e/ou limitem o
contacto com a água e daí a atenção que deverá ser dada à sua base (boas botas), às coberturas (bom
chapéu) e à sua manutenção. Os revestimentos aplicados (a sua pele) também merecem um cuidado
particular, não só por serem um dos elementos que mais directamente deverão cumprir essa função
mas também pelo facto de terem contacto directo com essas paredes (que lhes servem de suporte) e
com elas poderem interagir.
Os revestimentos exteriores de paredes antigas de terra crua são geralmente constituídos por um sistema de
reboco de camadas múltiplas de argamassa à base de cal aérea e areia (em
que a primeira é aplicada directamente sobre a superfície da parede e as
restantes vão sendo aplicadas sucessivamente, após a anterior ter sofrido
parte significativa da sua retracção de
secagem). Estas argamassas apresentam elevada trabalhabilidade, pelo
que devem ser executadas com pouca
água, aplicadas à força dos braços
(por aperto contra a parede) e cada
uma delas com espessura reduzida.
Os revestimentos com base em pasta
de terra são outra possibilidade, mais
corrente em revestimentos interiores
de paredes. Sobre o reboco é geralmente aplicado um acabamento de
superfície, por pintura à base de cal.
Os revestimentos das paredes têm
como função aspectos estéticos e
técnicos. O aspecto estético e a decoração das superfícies podem apresentar vários tipos e resultarem de
diferentes técnicas. Em construções
antigas, por vezes, o revestimento
permitia fazer com que o que estava
por baixo parecesse outra coisa diferente do que na realidade era. Por
exemplo, em fortalezas antigas,
alvenaria de adobe de pequenas

Parede de taipa antiga sem protecções: sem botas, com chapéu deficiente, sem pele

dimensões ou taipa eram revestidas
com argamassas, constituindo relevos que pareciam, ao longe, blocos de
pedra de grandes dimensões.
Em termos técnicos, por um lado, há
que garantir que o revestimento
cumpra o papel fundamental de protecção das paredes sobre as quais está
aplicado, evitando processos que conduzam à degradação desta (mesmo
que para isso tenha de funcionar como
uma camada de sacrifício). Fundamentalmente, terá de garantir que a
absorção de água seja minimizada e a
evaporação optimizada, que as resistências mecânicas das argamassas
aplicadas não excedam as dos supor-

tes e que a libertação de sais solúveis e
seu transporte pela água seja minorado. Por outro lado, interessa prevenir
a degradação dos revestimentos,
garantindo a sua durabilidade. Para
este efeito, há que garantir uma boa
resistência aos sais solúveis, uma eficaz evaporação da água e boas
resistências mecânicas.
Considerando que o objectivo final
da utilização dos revestimentos deve
ser a conservação das paredes de
terra crua sobre as quais são aplicados, a função de protecção deve
sobrepor-se à necessidade de durabilidade das próprias argamassas de
revestimento. Quando esta priori-
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Ciclos de molhagem/secagem das paredes, acumulação de sais devido a barreira ao vapor de água e degradação por acção dos sais solúveis higroscópicos

dade não é respeitada, a fim de assegurar uma boa durabilidade do
revestimento, muitas vezes põe-se
em risco a protecção da parede. São
disso exemplo eventuais recursos a
revestimentos de paredes com argamassas de ligantes hidráulicos, com
base em cimento, que resultam de

Empolamento e destaque de pintura não
adequada a rebocos de argamassa com base
em cal aérea

baixa deformabilidade e resistências
mecânicas elevadas e muito superiores às das paredes, de baixa permeabilidade ao vapor de água e por
isso com propensão para conduzirem
à ocorrência de condensações na
interface entre a parede e o revestimento. Além disso, geralmente introduzem no conjunto parede/revestimento materiais com elevado teor em
sais solúveis higroscópicos. As argamassas deste tipo apresentam uma
boa resistência inicial (fruto das suas
elevadas resistências mecânicas),
mas geralmente transmitem para as
paredes tensões para as quais elas não

estão preparadas. Ao dificultarem a
secagem da água da chuva que
penetra nas paredes e a evaporação
do vapor de água do interior da construção, levam também a que os sais
solúveis transportados pela água se
concentrem na interface interior da
parede com o revestimento. Nos ciclos sucessivos de cristalização /dissolução, os sais acabam por se expandir com aumento de volume, até que
as resistências mecânicas do revestimento deixam de ser suficientes para
suportar essa expansão e este acaba
por sofrer destacamentos, deixando
geralmente visível a grande degradação que entretanto vinha ocorrendo
na interface com a parede (até então
escondida pelo revestimento).
Relativamente ao acabamento de
superfície nas pinturas tradicionais
(caiações), a solidificação ocorre na
sequência da cristalização dos constituintes, originando uma camada que
actua como consolidante do próprio
reboco. Além das funções estéticas
desempenhadas, a caiação actua como
camada protectora que passa a fazer
parte integrante do revestimento da
parede, contribuindo para o seu
desempenho global.
Nas tintas correntes actuais, a solidificação é consequência da simples
evaporação do solvente. Além de
questões estéticas (como brilho, textura e homogeneidade), apresentam
baixa permeabilidade ao vapor de
água, comparativamente com os

rebocos que deverão ser usados em
construções em terra – o que, por
razões enunciadas anteriormente,
pode provocar fenómenos de empolamento e destaque dessas pinturas.
Quando a opção pela caiação não é
viável, como alternativa pode recorrer-se às tintas de silicatos actualmente existentes no mercado, que apresentam características intermédias
entre as tintas correntes e as caiações.
As tintas de silicatos são à base de silicato de potássio e podem utilizar os
mesmos tipos de pigmentos inorgânicos locais (terras) que as pinturas à
base de cal.
Bibliografia:
RODRIGUES, Paulina Faria,
Problemática dos
Revestimentos de Paredes em Construções de Terra Crua.
Lisboa: IST, 1999. Jornada “Construção com Terra
Aditivada – A Terra como Material de Construção de
Edifícios”.
RODRIGUES, Paulina Faria, Técnicas de Construção
em Terra Crua – Aplicações e Patologias. Setúbal: Museu
de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal,
2004. Seminário “Arquitectura em terra. Arqueologia,
técnicas e aplicações”.

PAULINA FARIA RODRIGUES
Eng.a Civil, Docente na Faculdade
de Ciências e Tecnologias, UNL
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Tema de Capa

Fortificações islâmicas
em taipa militar

É a sul do território português, no Alentejo e no Algarve, que se encontram algumas das mais bem
conservadas fortificações islâmicas, em taipa(1).
Em geral, partes da muralha islâmica, de torres ou da fortificação em
taipa militar localizavam-se em núcleos urbanos, em comunidades
rurais e em pontos estratégicos, de
forma a proteger a costa ou as vias
naturais de penetração no interior do
território. Ou seja, perto de importantes rios navegáveis – Tejo (Lisboa),
Sado (Alcácer do Sal), Guadiana
(nomeadamente, Moura, Juromenha)
– no litoral Algarvio – como Silves e
Noudar –, ou nos eixos de acesso ao
litoral – Paderne e Salir.
Muitas destas fortificações apresentam-se com mais de 800 anos de

Castelo de Silves – As torres albarrãs em taipa
militar destacam-se do pano da muralha

história, visto a presença islâmica, no
actual território português, ter-se iniciado na época Omíada (séc. VIII ao
séc. X). Durante este período, constroem-se as primeiras fortificações
em taipa, com planta regular e torres
maciças adossadas às muralhas: caso
do Castelo Velho de Alcoutim. No

período histórico seguinte, Reinos de
Taifas (séc. XI), devido à instabilidade política, reforçam-se apenas as
estruturas defensivas já existentes.
Mas é durante os períodos Almorávida e Almóada (séc. XII e XIII) que se
generaliza o uso da taipa militar e se
utiliza um traçado de cerca mais
ondulante, adaptado às características naturais do terreno, como é o
caso da muralha de Alcácer do Sal. A
valorização dada às torres albarrãs (2),
como elemento defensivo, também é
deste período.
No respeitante à técnica construtiva
da taipa militar – e comparando com
a taipa tradicional –, utilizavam-se
diferentes tipos de enchimento, o que
implicava maior durabilidade e resistência. Esta última característica
levou mesmo a que o Município de
Alcácer do Sal, durante os anos 40,
dinamitasse uma parte da sua
muralha em taipa militar para ter
matéria construtiva para venda(3).
Deste modo, a taipa militar apresenta-se com uma composição mais
complexa (cal aérea, pozzolanas naturais, agregados), sendo, consequentemente, mais utilizada em estruturas
defensivas. Por haver variantes na
sua constituição, dependendo dos
materiais disponíveis em cada lugar,
do local de edificação e das técnicas
construtivas próprias de cada período
histórico, as fortificações em taipa
militar que chegaram à actualidade
apresentam características construtivas distintas, assim como diferentes
estados de conservação. A boa conservação de partes da muralha de

Paderne ainda permite identificar
falsas juntas pintadas a cal, o que dava
a sugestão de silharia aparelhada, de
forma a iludir possíveis atacantes.
Estimular a reflexão sobre diferentes
estratégias e níveis de intervenção na
conservação e recuperação da arquitectura em terra contribui para uma
maior qualidade e integridade da
intervenção arquitectónica, em particular neste património em risco.
Notas:

(1)
Do árabe tabíya. Técnica construtiva tradicional
realizada entre taipais e que consiste na compressão
de terra e agregados, com a ajuda de um maço ou pilão.
(2)
Do árabe barrãni (exterior). Torre desligada da muralha e unida a esta por meio de um passadiço ou pano
de muralha. Bem identificáveis nas muralhas de Silves.
(3)
Ainda hoje se pode observar nas paredes de muitas
das edificações em alvenaria pedaços de taipa militar
do Castelo de Alcácer do Sal, nomeadamente nas Casas
dos Romeiros (recuperação realizada pela autora).

Bibliografia:

Comunicações da Terra 93: 7ª Conferência Internacional
sobre o Estudo e Conservação da Arquitectura de Terra,
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, Silves, 1993.
Noventa Séculos entre a Serra e o Mar, Ministério da
Cultura e Instituto Português do Património
Arquitectónico, Lisboa, 1997.
Portugal Islâmico. Os Últimos Sinais do Mediterrâneo,
Catálogo da Exposição, Museu Nacional da
Arqueologia e Instituto Português de Museus, Lisboa,
1998.

MARIANA CORREIA,
Arquitecta, Docente na Escola Superior
Gallaecia, Doutoranda em Oxford Brooks
University (Inglaterra)
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Terra Projectada

Um novo método de reabilitação
de construções em taipa
A utilização da terra crua como material de construção não é, infelizmente, corrente nos dias
de hoje. No entanto, no Sul do País, encontram-se ainda muitas construções em adobe e taipa,
um valioso património que urge preservar. De entre as várias técnicas reduzidamente intrusivas que
podem ser utilizadas na reabilitação de construções de taipa, destaca-se a terra projectada.
A TERRA COMO MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO
O uso da terra crua como material de
construção remonta a tempos imemoriais. Embora tenha sido abandonado
nos tempos modernos, é um material
cuja utilização apresenta enormes
vantagens ambientais, no quadrante
oposto ao cimento e ao aço, materiais
cuja produção é energívora e de grande
impacto ambiental.
Apesar de algumas louváveis iniciativas isoladas, a terra crua não é
hoje um material de construção
comum em edifícios correntes. No
entanto, nas zonas rurais, sobretudo
do Sul do País, ainda se encontram
hoje muitas construções em adobe e
em taipa. No Alentejo e no Algarve
subsiste, também, um valioso património arquitectónico construído em
terra. A construção em terra crua
assume, tradicionalmente, duas
form a s : o adobe e a taipa. A construção em adobe não é mais do que
uma alvenaria, com a particularidade
das unidades serem constituídas por
blocos de terra crua, seca ao sol, os
adobes. A designação de taipa (que
tanto se usa para referir o material
como a técnica de construção)
provém do método usado, que se
caracteriza pela utilização de taipais
para a moldagem da terra que,
convenientemente humedecida e
compactada, constitui as paredes. A

taipa dita militar reveste-se da particularidade de ser adicionada de um
ligante aéreo e de agregado grosso,
conferindo ao elemento uma superior
resistência mecânica e aos agentes
erosivos.
Aeleição deste sistema construtivo na
região sul como principal opção até
aos anos 40 a 50 do século passado,
ditada por razões históricas e económicas, assenta em factores geológicos
e climáticos. Do ponto de vista geológico, a existência de solo adequado
e a carência de zonas rochosas conduziu ao desenvolvimento da taipa
como processo construtivo. Por outro
lado, o clima quente e seco no Alentejo
e no Algarve foi também fundamental
para a implantação deste processo
construtivo, uma vez que o principal
inimigo destas construções é a água,
que escasseia nestas regiões.
PATOLOGIA DAS
CONSTRUÇÕES DE TERRA
As anomalias das construções em
terra crua resultam, basicamente, da
sua susceptibilidade à água. A acção
da água pode ser exercida de várias
maneiras, desde a incidência directa
da chuva sobre as paredes (e, eventualmente, as coberturas), ou através
dos salpicos que origina ao atingir ao
solo. A água também pode subir no
interior das paredes, por capilaridade,
transportando em solução sais, que

constituem, por seu turno, um outro
agente de deterioração relevante. A
acção directa da água traduz-se em
fenómenos de erosão que começa à
superfície e continua para o interior,
sendo a principal responsável pela
degradação estrutural das construções em terra, sob a forma de perda de
secção. A acção dos sais dá-se através
do mecanismo da cristalização salina
nas camadas junto à superfície, originando a perda de coesão que, por sua
vez, facilita a erosão pelo vento, o qual
pode ter a sua capacidade deletéria
ampliada, se estiver carregado de
partículas sólidas. Um outro mecanismo importante da patologia deste tipo
de construção, embora de alcance
mais pontual, é o associado aos seres
vivos, plantas e animais.
A patologia das construções de terra
crua envolve, portanto, três mecanismos fundamentais:
• Erosão pela água da chuva, incidindo
directamente, escorrendo sobre as
superfícies, penetrando através de
fugas ou infiltrações (Figuras 1 a 4), ou
incidindo junto à base das paredes, por
salpico;
• Subida da humidade por capilaridade a partir do solo, com desagregação superficial, seguida de erosão
pelo vento;
• Biodegradação, actuando directamente ou através do apodrecimento
de elementos estruturais de madeira.
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TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO
DAS CONSTRUÇÕES
DE TERRA CRUA
Areconstituição da secção das paredes
de adobe é relativamente fácil. Pode

1. Erosão de parede de taipa pela água da chuva

2. Erosão de parede de taipa pela água da chuva
devido a falta de manutenção (renovação periódica
da caiação)

3. Instabilização da parede provocada por erosão
profunda

ser feita usando técnicas semelhantes
às da reparação das alvenarias e
unidades de terra semelhantes às
existentes; já a reparação de construções em taipa usando o mesmo
processo construtivo nem sempre é
fácil. No processo original, a terra é
colocada em camadas horizontais que
são compactadas com um pilão,
trabalhando segundo a vertical. Dada
a natureza das lesões mais frequentes
em paredes de terra, ou seja, cavidades
mais ou menos profundas nos paramentos, com desenvolvimento irregular, a aplicação do mesmo processo
construtivo só é, em princípio, possível em cavidades que apresentem
desenvolvimento vertical e tenham
acesso e espaço de manobra na parte
superior.
Apresentam-se aqui as principais
técnicas reduzidamente intrusivas a
que se pode recorrer com vista à
reabilitação de construções de taipa.
Consideram-se técnicas reduzidamente intrusivas as que permitem
atingir os objectivos pretendidos
sem, no entanto:
• alterar o esquema estrutural
original;
• aumentar significativamente a
massa dos diversos componentes e
elementos, estruturais ou não.
No Quadro “Técnicas pouco intrusivas de reabilitação e reconstrução
na terra” indicam-se os princípios em

que se baseiam as diversas
técnicas e faz-se uma descrição resumida de cada uma. Estas soluções são
particularmente bem-vindas no caso
de edifícios com relevância no que
concerne ao património histórico
/arquitectónico, mas são igualmente
úteis em edifícios correntes.
Das técnicas mencionadas, salienta-se a terra projectada, que consiste na
adição de material idêntico em lesões
locais de construções de terra por
projecção, técnica que segue o princípio da reconstituição da secção,
usando o mesmo material ou material
idêntico. A projecção é uma técnica
correntemente utilizada para colocar
betão, desenvolvida no princípio do
século passado, que, desde o início,
se revelou interessante em trabalhos
de reparação. Na aplicação desta
técnica às construções de taipa, a zona
parcialmente desmoronada é saneada e a secção reconstituída por projecção de terra, com ou sem adição de
elementos de ligação, repondo o monolitismo do elemento (em geral,
uma parede), e melhorando as suas
condições de estabilidade. A projecção é feita utilizando equipamento
dotado de duas câmaras pressurizadas (Figura 5), sendo a mistura
seca propulsionada com a ajuda de ar
comprimido e a água adicionada, de
forma controlada, na pistola de
projecção. A secção do elemento a re-

4. Erosão profunda, produzida pela acção conjugada de vários agentes. Nota-se, também, a infestação por
plantas de porte variável
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Aumento da resistência do elemento através do confinamento

Colocação de confinadores flexíveis em elementos de alvenaria ou de terra
São feitos furos de pequeno diâmetro criteriosamente localizados, nos quais são colocados e apertados confinadores flexíveis,
dispondo de placas de distribuição, que podem ficar ou não ocultas pelos revestimentos do elemento. Podem ser utilizados
para fixar entre si cabos ou armaduras dispostos à superfície do elemento.
Reconstituição da secção usando o mesmo material ou material idêntico

Adição de material idêntico em lesões locais de construções de terra, por projecção
Azona parcialmente desmoronada é saneada e a secção reconstituída por projecções de terra, com ou sem adição de elementos
de ligação, repondo o monolitismo do elemento (em geral, uma parede), e melhorando as suas condições de estabilidade.
Adição de material idêntico, em blocos, na reparação de lesões locais de construções de terra
Azona parcialmente desmoronada é saneada e a secção reconstituída com blocos de terra, com ou sem adição de elementos
de ligação, repondo o monolitismo do elemento (em geral, uma parede) e melhorando as suas condições de estabilidade.
Aresistência dos novos elementos pode ser mobilizada por transferência de carga.

Desmonte e reconstrução de parede de taipa
Desmonte manual total ou parcial da parede de taipa e sua reconstituição usando processo equivalente ao original, após saneamento
e preparação das superfícies de contacto com a construção existente. Podem ser usados elementos de ligação específicos.
Melhoria da estabilidade global através de novos elementos de contraventamento

Colocação de cabos à superfície de elementos de terra ou alvenaria
São dispostos cabos ou cordões (metálicos ou poliméricos) numa ou nas duas faces do elemento segundo uma ou duas direcções,
destinados a confinar o elemento. Os cabos podem ser fixos entre si com conectores flexíveis (ex.: nylon).
Melhoria da estabilidade global através de uma melhor ligação entre componentes estruturais

Execução de pregagens aderentes em construções de terra
Após execução de furos no interior do elemento de terra, paralelos ou não aos paramentos, neles colocados varões de aço protegidos
contra a corrosão ou de material compósito, fazendo-se posteriormente a sua selagem com uma calda apropriada. Os varões de compósito podem ser substituídos por cabos flexíveis a que pode ser dada uma forma mais adequada. Podem ser combinados com uma
lâmina de compressão fixada à superfície do elemento, funcionando então como armaduras. Esta solução tem, no entanto, o inconveniente de ser mais intrusiva.
Melhoria da estabilidade global através da alteração das características geométricas da estrutura

Execução de juntas estruturais em construções de terra
Afim de permitir algum movimento estrutural são executadas juntas em locais seleccionados de elementos estruturais, permitindo
ao edifício ajustar-se a deformações impostas.
Novo revestimento superficial

Aplicação de revestimento de protecção em superficiais de construções de terra
Aplicação de revestimentos superficiais destinados a consolidar e proteger as construções em terra (taipa e adobe) contra a erosão.
As zonas soltas são saneadas e as cavidades preenchidas com material inerte compatível.
Alteração localizada das características do material

Aplicação de produtos consolidantes para protecção superficial de construções em terra
Aplicação superficial de produtos destinados a consolidar e proteger as construções em terra (taipa e adobe) contra a erosão.
As zonas soltas são saneadas e as cavidades preenchidas com material inerte compatível.
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8. Cone de terra acabado de projectar, mostrando a
excelente coesão do material, resultante da
compactação inerente à técnica utilizada
5. Equipamento de projecção de câmaras
pressurizadas

parar é reconstituída através da colocação de sucessivas camadas inclinadas (Figuras 6 e 7). Dado que a
projecção é feita com elevada velocidade (da ordem dos 300 km/h),
obtém-se um excelente efeito de compactação (Figura 8), resultando um
material com compacidade e um grau
de humidade muito próximos do material constituinte da taipa militar
original.
É, no entanto, de fundamental importância a preparação das superfícies e da
geometria volumétrica das cavidades
receptoras do preenchimento. Todos os
revestimentos e preenchimentos espúrios, de argamassa de cimento, serão
manualmente removidos por picagem
com ferramenta ligeira. Nesta fase,
serão também eliminados todos os
vestígios de plantas e raízes dos paramentos. Devem executar-se entalhes,
por forma a encaixar os novos
elementos de preenchimento, não se
permitindo a gradual redução de
espessura até ao zero.
As superfícies devem ser limpas por
aplicação cuidadosa de jactos de ar
filtrado, de maneira a não introduzir
óleos lubrificantes dos compressores.
A preparação do substrato que vai
receber a terra projectada deverá ser
finalizada com uma pré-consolidação por aspersão de leite de cal.
Em termos mecânicos, e no que diz

9. Castelo de Paderne: preenchimento de uma
lacuna de grandes dimensões com terra projectada

6. Aspecto esquemático de uma cavidade pronta a
preencher com terra projectada, já devidamente
regularizada e com dispositivos de melhoria de
ligação aplicados

7. Esquema da disposição das sucessivas camadas
de terra projectada

respeito à execução da taipa, este
processo pode ser considerado equivalente ao tradicional. A terra é colocada por camadas e existe uma acção
de compactação na direcção perpendicular. Na projecção, as camadas são
de pequena espessura e a acção de
compactação é promovida pela contínua adição de material com elevada
energia cinética.
A colocação da terra por projecção
permite uma maior flexibilidade de
execução, dado que a acção de compactação pode ser produzida praticamente com qualquer ângulo em
relação à superfície a reparar.

V. CÓIAS E SILVA
JOSÉ PAULO COSTA,
Eng.os Civis, STAP, S. A.
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Sinagoga de Lisboa Shaaré Tikvá

Obras de restauro

Um século depois de ter sido construída, a Sinagoga de Lisboa, designada por Shaaré Tikvá (Portas
de Esperança), sofreu obras de restauro no seu interior e alterações no exterior. As obras estiveram a
cargo da MIU – Gabinete Técnico de Engenharia, Ld.a
A Sinagoga situa-se na Rua Alexandre
Herculano, numa zona de quintal, pois
assim o exigia a legislação monárquica
em relação a todos os templos não católicos, não permitindo que se pudessem
ver da via pública. A sua construção
teve início, com o lançamento da
primeira pedra a 25 de Maio de 1902,
sendo inaugurada a 18 de Maio de 1904.
A sua arquitectura associa elementos
artísticos de várias origens, conjugando
elementos decorativos de influência
romana, bizantina e românica.
AMIU Ld.a teve a seu cargo as obras de
restauro no interior do Templo – que se
traduziram na melhoria da luminosidade interior através de novas pinturas
e clarabóia, restauro dos cadeirais e
pavimentos – e as alterações no exterior
– através da demolição da torre anexa
em estrutura de betão, recolocando o
edifício no centro do espaço a ele destinado e permitindo uma circulação
plena em redor do edifício, e da execução de um novo portão metálico com
zona envidraçada, dando uma nova
leitura do Templo a partir do exterior.
Assim, na zona dos banhos rituais
(Mikváh), situada na cave, foi reforçado
o tecto com estrutura metálica, demolido o tanque, executado um novo e
também uma zona de balneários. As
paredes e pavimentos foram revestidos
com pedra Lioz, e o tecto com placas de
gesso cartonado pintado.
No Templo, desenvolvido por três
pisos, procedeu-se ao restauro dos
pavimentos em madeira com posterior
afagamento, envernizamento e recuperação de todos os balaústres. Anível das
paredes e tectos, os estuques foram
reparados e pintados a tinta plástica.
Efectuou-se a substituição do subcéu

(clarabóia interior) com vidros laminados transparentes.
A Ala Poente, que se desenvolve por
três pisos, foi objecto de profundas
remodelações e beneficiações. Assim,
executaram-se reforços dos tectos com
estrutura mista metálica e madeira,
foram reconstruídas as treliças em
madeira para suporte da cobertura
existente, ficando esta zona com um
tecto falso em placas de gesso cartonado que acompanha as inclinações das
diversas águas da cobertura. Procedeu-se ao restauro dos tectos com ornamentos, bem como à execução de tecto
em estafe com linhagens e moldes em
estuque iguais aos existentes, de modo
a dar continuidade na leitura. Executaram-se novas instalações sanitárias,
escada de acesso ao 2.º piso com estrutura e revestimento de madeira, bem
como armários na zona da biblioteca.
Relativamente às instalações especiais,
foram executadas novas redes de instalação eléctrica, intrusão, detecção de
incêndios, pré-instalação de aquecimento eléctrico sob os cadeirais, rede
de gás, abastecimento de água, rede de
incêndios com carretéis, rede de águas
pluviais e residuais.
No exterior, procedeu-se à demolição
da portaria existente com a execução de
uma nova, beneficiação de muros exteriores com pintura, execução de novo
pavimento com pedra de calçada e iluminação exterior.
Relativamente ao restauro dos cadeirais, procedeu-se à remoção dos estofos
velhos, colagem de peças soltas e execução de elementos de madeira em falta com as características das existentes.
Seguidamente, procedeu-se à limpeza
geral com remoção de toda a sujidade e

resíduos de vernizes e ceras antigas.
Após este trabalho, efectuou-se o tratamento, conservação e acabamento das
madeiras com produtos à base de
goma-laca e anilinas, bem como a aplicação de purpurina dourada nas zonas

Vista panorâmica do Templo após recuperação

Reforço com estrutura mista da cobertura do
2.º piso

definidas. Finalmente, foram aplicados
novos estofos respeitando as características originais com utilização de novas precintas, galões e pregos velhos a
condizer com os estofos.
PEDRO SILVA,
Engenheiro Civil, MIU, Ld.a
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Casa de Serralves

Um estudo cuidadoso e materiais
adequados evitam remover os rebocos antigos

Na Casa-Museu de Serralves concluiram-se, recentemente, as obras de
restauro das fachadas, a cargo da empresa Augusto de Oliveira Ferreira e
C.ª, Ld.ª, uma associada do GECoRPA.
Os trabalhos tiveram a participação da
Tecnocrete Ld.a, outra associada do
GECoRPA, que forneceu os materiais e
acompanhou tecnicamente a obra. A
maior parte dos problemas de conservação detectados eram resultantes
da fissuração dos rebocos, existindo
algumas zonas onde a camada de pintura original se encontrava muito
deteriorada.
Foram, também, detectadas zonas
localizadas onde o desempenho do
revestimento estava a ser afectado pela
posterior instalação de tubos de queda
de águas pluviais, notando-se as diferenças de textura e coloração entre o
reboco novo e o antigo. Uma análise
mais pormenorizada mostrou que o
reboco aplicado nessas zonas era
baseado em cimento. Foi, também,
detectada fissuração no contacto entre
os dois tipos de reboco e a presença de
humidade e eflorescências.
SOLUÇÃO DE RESTAURO
Numa fase inicial, equacionou-se a
remoção total dos rebocos. No entanto,
de acordo com os resultados obtidos
numa campanha de ensaios de caracte-

Aspecto final da obra

rização e diagnóstico, constatou-se que
a argamassa apresentava uma qualidade aceitável, boa resistência e muito
baixa porosidade, apesar da fissuração
existente em algumas zonas. Constatou-se, ainda, que a maioria da fissuração existente se encontrava estabilizada e teve-se em conta que a actividade das fissuras de origem térmica podia
ser reduzida pela melhoria das condições de isolamento da cobertura.
Num trabalho conjunto do projectista
(Arq.o Siza Vieira), do dono de obra
(Fundação Serralves/Eng.o Mota Cardoso), do empreiteiro e da Tecnocrete,
foi decidido manter a maior parte dos
rebocos originais, efectuando a sua reparação em vez da remoção total inicialmente encarada. Concretamente, a
solução adoptada na generalidade das
fachadas consistiu na aplicação de uma
pintura com tinta baseada em massa de
enchimento acrílica e esmalte acrílico
para exteriores, de elevada resistência
aos agentes atmosféricos. A função da
massa de enchimento é colmatar a fissuração existente. O acabamento com
esmalte acrílico possui grande elasticidade e adequada permeabilidade ao
vapor de água. Este foi o esquema
adoptado em mais de 85 por cento das
fachadas.
Nas áreas muito deterioradas, o reboco
existente foi removido, aplicando-se

um reboco tradicional especialmente
formulado, com adequadas características de flexibilidade, elasticidade e
deformabilidade, cuja composição foi
estudada por forma a que a sua granulometria e características químicas
fossem idênticas à argamassa de reboco
original. Nas zonas mais fissuradas
aplicou-se uma rede de fibra de vidro
com protecção antialcalis.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
O esquema de pintura adoptado
consistiu na aplicação inicial de uma
demão de selante LUCITE SEALER
1110T (massa de enchimento para
reparação de pequenas áreas danificadas). Decorridas quatro horas, aplicou-se a primeira demão de tinta LUCITE
HP. Finalmente, foram aplicadas duas
demãos, com um intervalo de oito
horas, de tinta LUCITE HP com LUCITE BLOCKFILLER (massa de enchimento acrílica), na proporção 1:1.
A tinta acrílica LUCITE HP possui
elevada capacidade de impregnação e
excepcional aderência e elasticidade, é
impermeável à água e permeável ao vapor de água, repelente de poeiras e sujidades e inibidora da proliferação de
fungos e microrganismos.
CONCLUSÃO
Aobra foi terminada no final do mês de
Maio e o resultado geral obtido foi
bastante satisfatório, tendo sido
cumpridos todos os requisitos do
projecto. A Tecnocrete Ld.ª orgulha-se
de ter sido seleccionada como fornecedor dos materiais, e poder, assim,
contribuir para que a Casa-Museu de
Serralves brilhe novamente em todo o
seu esplendor.
JOÃO NASCIMENTO,
Engenheiro, Tecnocrete, Ld.ª
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Tema de Capa

Terraços de Bragança

Construção em taipa de réplica
da muralha fernandina
Os Terraços de Bragança são um empreendimento imobiliário da autoria do Arq.o Álvaro Siza Vieira,
localizado na Rua do Alecrim, em Lisboa. Edificado na zona envolvente do troço de muralha
fernandina, durante muitos anos visível no local, o projecto previa a criação de uma réplica de um
troço de muralha, no exacto local preexistente, com materiais e metodologias de execução idênticas
ao original, a construção em taipa.
A taipa (denominação utilizada tanto
para o material como técnica de construção) é um processo construtivo de
grande incidência no Sul de Portugal,
do qual os árabes se assumem como
grandes difusores, com particular
relevo na arquitectura militar. Os
factores socioeconómicos da região
contribuíram para a sua proliferação,
uma vez que consistia num método
que permitia a utilização de mão-de-obra e matérias-primas locais. O
clima quente e seco das regiões do Sul
era igualmente propício à manutenção das estruturas.
O método construtivo baseia-se na
criação de uma estrutura de parede
autoportante, constituída por troços
de terra compactada convenientemente humedecida, executada por
apiloamento manual entre taipais de
madeira.
A escolha das terras e o rigor na
execução são predominantes para o
sucesso da construção. As terras
utilizadas na presente intervenção
foram as existentes no local que,
quando submetidas a ensaios, se
verificaram adequadas (recomenda-se um teor de argila na ordem dos 15
por cento). Optou-se ainda por
adicionar cal hidratada numa
percentagem de dez por cento para se
conseguir obter uma maior resistência.
A construção iniciou-se pela
execução de uma fundação contínua
em alvenaria de pedra argamassada,

que marca o arranque da parede e
evita o futuro contacto directo da
taipa com o terreno e a prejudicial
absorção de humidades.
Após fixação dos taipais de madeira –
com dimensões de 2 m x 1,65 m – e
colocadas as “agulhas” – que, fixadas
aos “costeiros”, amarram os painéis
por sua vez equidistantes em função
dos “côvados” –, verteu-se a primeira
camada de terra previamente mistu-

rada e humedecida com uma altura
de dez centímetros.
Dois homens, entre taipais, procederam ao apiloamento com maços de
madeira através de pancadas fortes e
demoradas, operação extremamente
importante para o resultado final da
taipa, feita em círculos concêntricos
do exterior para o interior, com
especial incidência junto aos taipais. A
terra é vertida continuamente ao
longo desta operação. Existe um
ditado popular que revela a importância desta metodologia: “Para se
fazer uma boa taipa, a terra deve ser
carregada por um coxo e batida por
um louco.”
Na camada de coroamento da réplica
executada com 0,90 metros de altura, e
não se encontrando previsto nenhum
capeamento adicional, foi adicionada
à terra uma maior percentagem de cal
hidratada de forma a incrementar a resistência ao punçoamento.
Terminado um troço, procedeu-se ao
desmonte e montagem dos painéis de
madeira no troço imediatamente
adjacente, continuando desta forma a
construção.

JOÃO VARANDAS,
Engenheiro, Director da Monumenta, Ld.ª
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Tema de Capa

Centro da Terra

Valorizar e desenvolver as
arquitecturas de terra

Nascida em 2003, a Associação Centro da Terra (CdT) tem por objectivo estudar, documentar
e difundir a construção com terra crua, assumindo-se como um espaço de contacto entre todos
os que mostram interesse nas potencialidades deste material.
arquitecturas de terra podem ser
uma alternativa viável aos modos
construtivos convencionais, apresentando igualmente atributos próprios para se afirmarem como discurso autónomo na arquitectura
contemporânea. Face também à sua
importância patrimonial, a aposta
neste modo de construir ganha
especial significado. Com maior
incidência no Sul do País, o património arquitectónico em terra distingue as tradições vernaculares e assume-se como uma herança cultural
que urge preservar para as gerações
vindouras.
Através das suas actividades, o
Centro da Terra visa criar melhores
condições para a valorização e o
desenvolvimento das arquitecturas
de terra. Para atingir este propósito,
há que enfrentar vários problemas,
quer ao nível da intervenção no
património, quer ao nível da concepção e da construção de novas edificações. Apromoção da formação média e superior, a melhoria da regulamentação, a sensibilização das empresas
construtoras e das instituições bancárias estão
entre os desafios que se
colocam actualmente.
Durante o seu primeiro
ano de actividade, o
CdT cativou um número crescente de profissionais e, através dos
eventos em que esteve
envolvido, foi capaz de
lançar no espaço públiExposição “ A Terra na Arquitectura”, Moura, 2004
co a temática das arqui-

Há mais de uma década que, em Portugal, as tecnologias de construção
em terra crua mobilizam e entusiasmam arquitectos, engenheiros e vários outros profissionais. Diversas
iniciativas foram assinalando a
emergência de um novo campo de
estudo e de produção das milenares
formas de arquitectura em terra,
atento às exigências contemporâneas. Contudo, este campo, apesar
da sua vivacidade, não possuía até
recentemente um espaço de contacto, um ponto que ligasse e pusesse
em comunicação os vários protagonistas, permitindo agregar interesses comuns e tornar visíveis, para o
exterior, as potencialidades da arquitectura em terra. A Associação
Centro da Terra (CdT) – associação
científica, cultural e profissional,
nascida em 2003 – constitui hoje esse
lugar de encontro.
Com o objectivo de estudar, documentar e difundir a construção com
terra crua, o CdT surge, assim, da
partilha da convicção de que as

tecturas de terra. Dos trabalhos desenvolvidos neste ano de arranque
destacam-se: a legalização e a estruturação da associação; a criação e
manutenção de um site na Internet; a
construção de uma rede de contactos
com instituições nacionais e internacionais, bem como a co-organização
de conferências e exposições. As conferências realizadas nas cidades de
Sines, Moura, Évora e Setúbal foram
acompanhadas por uma exposição
itinerante que, em breve, será renovada.
Para o ano de 2005, encontram-se já
em preparação alguns projectos. O
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centro da Terra permitiu-lhe celebrar o compromisso com
uma editora para a publicação do
livro Arquitectura de Terra em Portugal, assim como assumir a organização do 4.º SIACOT (Seminário
Ibero-Americano de Construção com
Terra), que se realizará em Setembro
de 2005, em Portugal. Incluída nos
objectivos mais próximos está a realização de oficinas práticas e pequenos cursos de formação.
O CdT encontra-se aberto a todos os
interessados, sejam eles particulares
ou instituições, esperando ver entre
os seus associados representantes
das mais diversas áreas, regiões do
País e nacionalidades.

MIGUEL ROCHA, Arquitecto
CATARINA PEREIRA, Arquitecta
Centro da Terra
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Museu do Estuque

O espólio de Baganha

O estuque, forma de decoração conhecida desde a antiga Roma e praticamente desaparecida durante
a Idade Média, reaparece no Renascimento como elemento decorativo.
A ARTE DO ESTUQUE
Em Portugal, é pela mão do Marquês
de Pombal – pouco antes do terramoto de 1755 – que é estabelecido
o ensino da arte de estucar através
da vinda de Itália de alguns mestres,
como Grossi, Espavente e Augustini
di Guardi. São estes artistas que, a
mando do Marquês, vão estabelecer
uma escola para a formação profissional dos seus primeiros ajudantes
e introduzir, de forma segura, a arte
de estucar a gesso e cal.
No Norte, a introdução e a implementação são mais demoradas. No
entanto, e de acordo com o Dr. Flórido de Vasconcelos, pensa-se que
tenha sido a vinda do mestre estucador António Pereira (a partir de
1718), para as obras da Sé no Porto,
que permitiu a introdução da decoração em estuque, posteriormente
implementada pelos trabalhos de
Nicolau Nazoni e André Soares.
Na arte portuguesa, o estuque artístico teve enorme importância em
todo o País, sobretudo a partir do
século XVIII, estendendo-se e ganhando uma autonomia durante o
século XIX.
A arte do estuque é um tema que tem
sido esquecido, sobretudo porque
sendo totalmente subsidiária da
arquitectura, nela se fundindo e
confundindo, não chega – erradamente – a ganhar estatuto próprio.
No entanto, nos últimos anos, tem-se
assistido a um recrudescimento do
interesse pelo estudo das artes deco-

rativas, facilmente demonstrado pelas diferentes manifestações que
nesse campo se têm vindo a realizar.

O ESPÓLIO DA FAMÍLIA
BAGANHA
A família Baganha marcou de forma
indelével as artes decorativas da
região Norte, e não só. Deixou um
espólio de desenhos, moldes, formas,
notas de encomenda, bibliografia e
correspondência… – um conjunto
que, ao ser estudado, ajudará a
compreender a sua relação com a
sociedade comandante e a resposta
que de algum modo soube dar ao que
se fazia, nesse tempo, no estrangeiro.
Além disso, dá à figura de Domingos
Enes Baganha o estatuto que merece
ao lado de artistas do seu tempo; por
outro lado, abre caminho a novos
estudos dentro do âmbito das artes
decorativas dos fins do século XIX e
primeiros anos do XX.
A colecção deu oficialmente entrada
no Museu Nacional Soares dos Reis
(MNSR) em 1982, no contexto de uma
doação feita pelo último dos proprietários da oficina de estuques decorativos Baganha. O espólio reveste-se
de um enorme interesse no contexto
das artes decorativas em Portugal,
sobretudo no Norte, em que a
tradição da escultura decorativa fez
escola.
O conjunto não foi entendido como
colecção até ao momento em que o seu
proprietário o decidiu doar ao MNSR.
Até essa altura, o seu percurso não é

Elemento escultórico - Modelo de centro

Elemento escultórico - Máscara pertença
do Teatro Nacional de S. João

Elemento escultórico - Modelo de centro
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sequer destrinçável do da própria
oficina que o produziu, visto que o
conjunto das peças é alheio a qualquer
critério de selecção ou intuito de
colecção.
Em 1995, num momento em que se
verificava uma alteração das capacidades dos museus, a CRERE(1)
e a A. Ludgero Castro, Ld.a tornam-se

Desenho/estudo para ornamento

Um dos livros que serviam de inspiração para
a modelação de elementos

Desenho de vaso

os fiéis depositários do espólio
Baganha através de um protocolo
assinado com o Instituto Português
de Museus.

O MUSEU DO ESTUQUE
Com o fim de proporcionar à colecção
um futuro digno que a sua qualidade
justifica, e essencialmente de aproveitar o seu potencial museológico,
a CRERE desenvolveu e registou o
projecto de desenvolvimento e implementação do Museu do Estuque®.
O projecto passa pela constituição de
uma área de exposições e centro de
documentação onde se poderão
consultar desenhos preparatórios e
as obras que lhes serviram de inspiração e, intrinsecamente, um espaço
de reserva destinado à devida
acomodação das peças não expostas.
Trata-se de estabelecer uma platafor-

Projecto para tecto

ma de entendimento entre o objecto,
o museólogo, o gestor de património,
o conservador e restaurador, o arquitecto e o dono de obra.
Numa primeira fase, o projecto será
estabelecido com recurso a um espaço virtual para, posteriormente, se
concretizar a segunda fase: a implementação física do espaço da colecção
de acordo com o anteriormente
definido.
Esses espaços seriam complementados com a criação de uma base de
dados sobre materiais, técnicas e

O ornamento após modelação e duplicação

ofícios tradicionais com carácter de
mediateca, onde se disponibilizaria
informação quer em suporte informático, ligado em rede a centros congéneres em território transnacional,
quer em suporte documental através
de modelos manipuláveis. Actividades de formação seriam consideradas a título pontual de curta
duração, destinando-se a profissionais diversificados dentro do processo de conservação e restauro: arquitectos, gestores de património,
historiadores de arte, engenheiros,
técnicos de conservação e restauro,
entre outros.
De imediato, e a acompanhar a primeira fase do Museu do Estuque®,
promover-se-á o lançamento de uma
colecção de peças em estuque, pequeno resumo do espírito do espólio
Baganha. Esta colecção servirá para
divulgação do espólio Baganha entre
um público ecléctico, além de funcionar como ajuda pontual ao financiamento da implementação da primeira fase.
Notas:

CRERE – Centro de Restauro, Estudo e Remodelação de Espaços

(1)
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Centro de Conservação e Restauro

Pela salvaguarda do
património cultural e artístico

Pedra & Cal – Como é que nasceu o
Centro de Conservação e Restauro?
Paulo Antunes – Integra-se no
projecto da Escola de Artes da
Universidade Católica, no âmbito da
Licenciatura em Conservação e Restauro. Embora esta seja a área que
mais recentemente se concretizou
dentro da escola (estamos no 3.º ano
da licenciatura), estava prevista
desde o início. O Centro de Conservação e Restauro (CCR) tem vários
objectivos: o apoio prático fundamental à licenciatura; uma prestação
de serviços à comunidade a nível da
conservação e restauro dos bens culturais; e penso que também tem um
papel importante em termos de investigação sobre o património artístico.

P&C – O edifício foi projectado
especificamente para este fim?
PA – Foi. Aliás, é interessante porque
o seu projecto envolveu um grupo de
pessoas, portuguesas e estrangeiras,
nomeadamente figuras ligadas a
grandes centros de conservação e
restauro, e a museus de países como
Inglaterra, Bélgica, França. Já que se
ia fazer um edifício de raiz, houve
uma grande abrangência de estudos
no sentido de aprendermos um
pouco com as realidades que existiam
e de adaptá-lo totalmente à função
pretendida.

Ana Calvo – Quando fui convidada
pela direcção da Universidade do
Porto a visitar o edifício, fiquei muito
agradavelmente surpreendida, porque conheço muitos centros na
Europa (em países com muito mais
tradição ou anos de trabalho a este
nível), mas não conheço nenhum com
esta qualidade, estas instalações e que
tenha sido projectado especificamente para este fim. Na área dos
ateliês, por exemplo, o edifício está
construído de forma a que a obra de
arte “siga” o percurso normal de
tratamento desde que dá entrada no
edifício: o registo, o diagnóstico, a
fase de tratamento, etc.

P&C – Tudo foi pensado ao pormenor?
Ana Calvo – Sim. Há rampas para
facilitar o acesso das obras, as portas
têm a altura do edifício e são
deslizantes, abrindo e fechando sem
causar interrupção no chão e no
espaço, para evitar problemas de
movimentação das grandes peças.
Temos uma sala de raios X preparada
para trabalhar com todas as condições
de segurança, um laboratório fotográfico equipado para fazer a documentação das obras, dois laboratórios
(físico-químico e biológico), oficinas
práticas de trabalho com dimensões e
especiais e sistemas de extracção de ar
e de ventilação pensados para o efeito.

Telmo Miller

A Universidade Católica Portuguesa, consciente da enorme riqueza e da situação precária do
património artístico e cultural, iniciou em 2002 a Licenciatura em Conservação e Restauro na Escola de
Artes no Porto. Associado ao curso, nasceu o Centro de Conservação e Restauro – um dos mais modernos
da Europa – com o objectivo não só de servir de apoio a estes estudos, mas também de oferecer um
grande leque de serviços à comunidade e contribuir para a salvaguarda do valioso património nacional.
Falámos com a sua directora, Dr.ª Ana Calvo, e com o Dr. Paulo Antunes, adjunto da direcção da Escola
de Artes, que nos guiaram por uma agradável visita às suas instalações.

P&C – Qual a filosofia de funcionamento do Centro?
AC – Há dois aspectos. Um deles tem
a ver com os trabalhos de conservação e restauro, já que temos oficinas montadas, docentes e técnicos
preparados para fazer essa abordagem. Também há uma outra
vertente importante que diz respeito
aos estudos analíticos e técnicos. O
Centro está equipado para prestar
esse tipo de serviços. Muitas empresas e restauradores particulares
recorrem aqui para fazer radiografias, análises ou estudos de materiais. Antes eram obrigados a fazê-lo
fora do Porto e até do País.

P&C – Oferecem, então, um grande
leque de serviços à comunidade?
PA – Sim, não só em termos de
conservação e restauro, mas também
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de investigação do património artístico, qualquer que seja a sua origem.
Temos vindo a trabalhar com particulares, museus, igrejas, o IPPAR, a
Direcção-Geral de Monumentos Nacionais… enfim, com todos aqueles
que solicitam os nossos serviços.
Naturalmente, como universidade
católica que somos, damos prioridade às ligações com a Igreja, que
possui um enorme espólio de bens
culturais a todos os níveis. Penso que
o Centro veio trazer um contributo
importante no sentido de permitir
que todas as igrejas da região Norte
possam, de uma forma progressiva,
começar a tratar das suas obras de
arte.

P&C – Que tipo de protocolo de
colaboração se poderia estabelecer
com o GECoRPA, de modo a que os
seus associados pudessem beneficiar dos serviços do CCR?
AC – Estamos abertos a qualquer
colaboração que seja em prol de se
fazerem bons trabalhos de conservação e, portanto, nesse sentido ficaríamos encantados de poder colaborar com o GECoRPA. Há, de facto,
muitas empresas a trabalharem nesta
área que necessitam de apoio a vários
níveis (documentação, exames especializados, etc.), por isso, qualquer
proposta nesse sentido é bem-vinda.

P&C – Em que género de trabalhos é
que o Centro tem participado?
AC – A nível de projectos de investigação e estudo prévio, a Igreja de

Miragaia tem sido um foco muito
importante: temos estado a fazer um
exaustivo estudo do tríptico descoberto e a desenvolver um projecto de
musealização. Estamos também envolvidos no estudo técnico de uma
importante pintura mural na Igreja
de S. Francisco. Em termos de projectos de conservação e restauro, fizemos trabalhos em retábulos, talhas,
imagens de diferentes igrejas, pinturas e suas molduras (por exemplo,
na Igreja de S. Gonçalo de Amarante),
entre outros.
PA – Há, de facto, uma preocupação
constante em encarar os trabalhos de
uma forma globalizante. Miragaia é
um exemplo disso. As igrejas têm
muitas obras de arte, mas na maioria
dos casos não estão organizadas,
inventariadas, conservadas, nem expostas. Como tal, o Centro – com as
competências que possui – pode dar
um valioso contributo em termos de
projectos globais.

tentam transmitir aos alunos da
Licenciatura em Conservação e
Restauro?
AC – “Conservar sempre” é o objectivo fundamental de tudo o que estamos fazendo; é um pouco o princípio
em que fundamentamos todos os
estudos. Mas há algo que estou constantemente a repetir aos alunos: este
não é um trabalho mecânico... primeiro que tudo, é intelectual, pois as
mãos não se movem a não ser com a
cabeça e esta terá de ter conhecimentos e formação em todos os sentidos – ético, humanístico, histórico-artístico e técnico. Um dos objectivos
desta licenciatura é uma formação
muito ampla que tem de passar por
uma enorme competência prática e
técnica, integrada numa forte reflexão e fundamentação teórica.

P&C – Projectos para o futuro?
AC – Neste momento, há três áreas
que estão a funcionar no Centro –
pintura, escultura e cerâmica –, mas
também gostaríamos de abarcar as
áreas dos têxteis e documentos gráficos. É um objectivo que gostaríamos
de ver concretizado logo que possível. O problema é que são especialidades em que existem muito poucos
técnicos com formação adequada e
primeiro temos de dotar uma oficina
com equipamento apropriado para
esses materiais. Portanto, vamos a
pouco e pouco para que as coisas
sejam bem feitas desde o princípio.
PA – Penso que, quando acabar este
ciclo de licenciatura, existirão vários
alunos com capacidade para prosseguirem a formação e continuarem a
sua carreira aqui, ligados à Universidade e ao Centro de Conservação e
Restauro, mostrando talvez interesse
numa especialização em áreas como
essas em que o nosso país tem défice.
P&C – Qual a grande mensagem que
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P&C – O Centro assume um papel
activo a nível da sensibilização da
comunidade?
AC – É um trabalho contínuo.

Recentemente, por exemplo, decorreram umas jornadas na Universidade Católica vocacionadas para a
sensibilização dos coleccionistas, das
igrejas, etc. Julgo que a universidade
tem um papel importante na sociedade a esse nível: explicar como se
devem tratar as coisas, que cuidados
se devem ter, e mostrar que, às vezes,
é preferível esperar do que intervir
incorrectamente.
PA – Temos vindo a desenvolver um
trabalho intensivo e permanente de
contacto informal com as igrejas no
sentido de verificar todo o espólio
que têm e o estado em que este se
encontra. Trata-se de ir ao encontro
das necessidades e de perceber até
que ponto a universidade poderá

intervir.
P&C – Tem sido um trabalho gratificante?
AC – Para mim, e para as pessoas que
estão ligadas a este projecto, tem sido
extraordinário poder recuperar e formar para recuperar essas maravilhas
do património cultural português,
que é fantástico e riquíssimo. Tem
sido muito gratificante.
PA – A Dr.ª Ana Calvo e toda a equipa
são, de facto, pessoas dinâmicas,
apaixonadas e entusiastas, e penso
que esta postura que têm e que transmitem aos alunos é muito importante
Reportagem por
CARLA NICOLAU FERREIRA

Centro de Conservação e Restauro

O Centro de Conservação e Restauro da Universidade Católica Portuguesa tem como objectivo contribuir para a salvaguarda do património artístico e cultural, seja este da Igreja, do Estado, de instituições, ou de particulares.
As suas instalações no Porto estão dotadas de infra-estruturas, equipamento especializado e profissionais altamente qualificados para desenvolverem trabalhos de conservação e restauro de bens culturais, assim como para assumir projectos de
preservação do património.
Amaior parte do equipamento técnico de exame e análise é portátil, permitindo fazer o estudo de determinadas obras in situ,
evitando assim as inconvenientes deslocações das mesmas.
O CCR conta com uma equipa multidisciplinar para realizar estudos técnicos, analíticos e históricos que visam dar apoio
científico à conservação. Neste grupo inserem-se historiadores de arte, conservadores-restauradores, químicos, fotógrafos e
outros especialistas qualificados.
Serviços prestados pelo CCR
• Diagnóstico e tratamentos de conservação e restauro de bens culturais;
• Consultoria de conservação;
• Documentação e estudos histórico-artísticos;
• Fotografia com luz visível e ultravioleta;
• Fotografia especializada;
• Radiografia;
• Reflectografia infravermelha;
• Fluorescência de RX (identificação de materiais inorgânicos sem recolha de amostra) EDXRF;
• Laboratório físico-químico e biológico:
• Identificação de materiais constituintes das obras de arte;
• Identificação de factores de alteração;
• Realização e estudos de cortes estratigráficos;
• Análise instrumental (em colaboração com a Escola Superior de Biotecnologia da UCP).
É possível requisitar serviços parciais ou estudos completos.
Contactos
Secretaria do CCR
Escola das Artes – Universidade Católica Portuguesa
Centro Regional do Porto
Rua Diogo de Botelho, 1327
4169-005 Porto
Tel.: 226 196 240 / Fax: 226 196 244
E-mail: ccrestauro@porto.ucp.pt
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A Nova Lei das Rendas

A Nova Lei das Rendas, rectius, o Regime dos Novos Arrendamentos Urbanos é a designação, crê-se
que pouco feliz, escolhida pelo legislador que elaborou o anteprojecto de decreto-lei que visa regular os arrendamentos celebrados a partir da entrada em vigor do novo regime e de outros arrendamentos que, celebrados à luz da lei “antiga”, transitam para o novo regime logo que transcorrido um
certo prazo ou verificadas algumas condições. Com o RNAU, a regulação do arrendamento urbano
é devolvida ao Código Civil, que hoje apenas se aplica à locação de bens móveis e subsidiariamente
à locação de bens imóveis, naquilo que o Regime do Arrendamento Urbano não regula.
Digamos que se trata dum regresso às
origens duma realidade fáctica – o
arrendamento – que nunca deveria
ter tido uma regulamentação especial
e restritiva, a qual foi responsável
pelo famigerado congelamento das
rendas e decorrente envelhecimento
do parque edificado arrendatício.
No Regime dos Novos Arrendamentos Urbanos (RNAU) prevê-se a
existência de dois tipos de arrendamentos: o de duração certa, cuja
duração mínima de cinco anos passou para três anos; e o de duração
indeterminada. A duração deste deixa de ser sucessiva e automaticamente renovável, permitindo a denúncia
do senhorio a todo o tempo, independentemente de qualquer motivo,
desde que com um pré-aviso de três
anos. Ou seja, o legislador põe fim, de
uma vez por todas, aos arrendamentos tendencialmente perpétuos.
Atransmissão do arrendamento habitacional, por morte para o cônjuge ou
para pessoa que vivia com o inquilino
em união de facto, passa a ter que ser
comunicada. Desta feita, sob pena de

caducidade do arrendamento, o que
não acontece na actual legislação,
em que na falta de comunicação
apenas existe o dever de indemnizar
o senhorio.
Todas as obras devem agora ser realizadas pelo senhorio, salvo as urgentes. Isto porque, caso o senhorio autorize o inquilino a fazer obras, no final
do contrato deve indemnizá-lo com
base nas regras do enriquecimento
sem causa.
Desaparece o direito de preferência
do inquilino no caso de venda ou
dação em cumprimento, o qual era
responsável pela “pressão” exercida
sobre os senhorios para venderem os
arrendados a baixo preço aos inquilinos, que em seguida os podiam
vender a preços de mercado.
De facto, muitos senhorios preferiam
em vez do recebimento “perpétuo”
de rendas exíguas vender os imóveis
a preços muito baixos aos inquilinos,
mas que ainda assim correspondiam
a 20 ou 30 anos de rendas.
Para o despejo, adopta-se o conceito
de lei alemã de justa causa e dá-se

exemplos de fundamentos que
podem motivar o despejo, mantendo-se os fundamentos actuais, mas
somando-lhe outros como, por
exemplo, a violação reiterada e grave
pelo inquilino das regras de higiene,
sossego, boa vizinhança ou de normas
do regulamento do condomínio.
O RNAU, contrariamente ao Regime
do Arrendamento Urbano (RAU),
não contém de forma taxativa e
restritiva todos os fundamentos de
despejo. Caberá aos Tribunais
apreciar se a violação invocada pelo
senhorio é de tal modo grave que
ponha em causa a manutenção do
vínculo arrendatício, constituindo
justa causa de resolução do arrendamento.
Também os despejos por falta de
pagamento de renda e com base no
termo do contrato foram acelerados,
saltando-se da fase declarativa do
processo para a executiva, seguindo a
acção a forma de execução para
entrega de coisa certa.
É assim que as alterações introduzidas permitirão devolver a livre
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disposição dos arrendados aos seus
proprietários. Contudo, o RNAU nos
primeiros anos da sua vigência não
abrangerá sequer metade dos arrendamentos em vigor. Isto porque a
maior parte dos arrendamentos
existentes ou continuará a regular-se
pela lei antiga ou ser-lhe-á aplicável o
regime transitório.
Assim, os contratos celebrados na
vigência do RAU aprovado pelo DL
321-B/90, se forem de duração certa,
a partir da sua próxima renovação,
passam a ser regulados pelo RNAU;
se forem de renovação automática ou
sem duração certa, ao fim de três anos
de vigência do novo regime, passam
a ser por ele regulados.
Diferente é a situação nos chamados
arrendamentos de pretérito, isto é,
aqueles que foram celebrados antes
da aprovação do RAU pelo DL 321–
B/90, em que se aplica o regime
transitório.
Nos termos do previsto neste regime
transitório, nos arrendamentos habitacionais em que o inquilino tenha
idade igual ou superior a 65 anos, das
duas uma: se o agregado tem um
rendimento igual ou superior a cinco
salários mínimos, mantém-se o arrendamento anterior mas com a renda
condicionada; se o rendimento do
agregado é inferior aos mencionados
cinco salários mínimos, a renda não
sofrerá quaisquer alterações.
Para os inquilinos com menos de 65

anos, se tiverem um rendimento
superior a cinco salários mínimos, o
RNAU é aplicável de imediato, tendo
que dirimir com o senhorio a nova
renda. Não havendo entendimento, o
senhorio terá que indemnizar pelo
número de anos previstos na nova lei,
bem como pelas obras efectuadas.
Se o inquilino tiver menos de 65 anos
e menos de cinco retribuições
mínimas, mas mais de três, durante
três anos terá renda condicionada. Se
o rendimento do agregado familiar
for inferior a três salários mínimos,
então, após os três anos de renda
condicionada, o inquilino terá direito
a subsídio de renda. Caso não haja
entendimento quanto à nova renda,
no fim dos três anos haverá lugar a
indemnização pelo senhorio em troca
da desocupação do arrendando.
No respeitante aos arrendamentos
comerciais, haverá lugar a dois anos
de renda condicionada, cinco anos se
se tratar de microempresas ou
pessoas singulares e sete anos para
associações sem fins lucrativos. Após
este período, não havendo acordo
quanto à nova renda, o senhorio para
denunciar o contrato terá que
indemnizar nos termos da lei.
O regime transitório fará com que só
a médio prazo se sintam as alterações
introduzidas, dado que, pelo menos
metade dos arrendamentos hoje
existentes, que terão mais de 15 anos,
continuam sujeitos à lei antiga, pelo

menos, durante três anos os habitacionais e cinco anos os comerciais,
havendo habitacionais que ficam
como estão, desde que o inquilino
tenha mais de 65 anos.
O Novo Regime promete, deste modo,
a médio prazo, revolucionar o mercado
do arrendamento, mas até lá perpetua-se a injustiça de serem mais uma vez
os senhorios a suportarem o período de
transição para o novo regime, sendo
obrigados a substituírem o Estado na
sua função social, a qual lhe está
acometida no art.º 65º, n.º 1, da
Constituição da República Portuguesa.
Por fim, não se entende o elevado
número de anos de renda actualizada
que serve de base às indemnizações a
pagar pelo senhorio em caso de falta
de acordo com o inquilino. Nos arrendamentos com mais de 15 anos, dado
que os inquilinos irão receber três
anos (já se fala de quatro) de rendas
actualizadas (= renda resultante da
média entre a proposta pelo senhorio
e pelo inquilino), verificar-se-á que
estes inquilinos estiveram a viver
gratuitamente no arrendado durante
anos a fio e que agora ainda receberão
uma compensação elevada para
largar o imóvel.

A. JAIME MARTINS, Advogado,
Docente Universitário
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D. Fernando II

e a cruzada em prol do património
arquitectónico nacional
Fação-se diligencias para que a Batalha, esse monumento pelo qual eu
tenho uma especie de fanatismo não siga a sorte d’Alcobaça. Essas
impressões porem se tornão cheias de tristeza quando eu, enthusiasta
exaltado por tudo quanto pertence às bellas artes e monumentos, vejo
o lastimoso estado das outrora bellas edificações dos antigos reis de
Portugal.
D. Fernando II, carta a Rodrigo da Fonseca Magalhães, 19-04-1852
Os alvores do século XIX foram
marcados, em Portugal, por um clima
de grandes convulsões políticas que
teve consequências devastadoras para
o nosso património arquitectónico. As
invasões francesas (1807-1811), as
lutas liberais e a extinção das ordens
religiosas, com a consequente desamortização dos seus bens (1834),
deixaram feridas profundas em
numerosos edifícios, na sua maioria
antigas casas conventuais fragilizadas
estruturalmente pela própria acção do
tempo e com rendimentos já muito
reduzidos para fazer face aos estragos
provocados pelo Homem.
Ao longo deste período, a profanação,
a destruição, a pilhagem, a venda abusiva e a mudança de funções foram
uma constante, criando uma situação
comparável à do vandalismo pós-revolucionário francês, que viria a
motivar fortes protestos por parte de
alguns vultos da literatura da época,
como Alexandre Herculano, Almeida
Garrett e António Feliciano de Castilho.
O discurso patrimonial dos literatos
viria a revelar-se fundamental para
que o Estado assumisse a salvaguarda
dos monumentos como uma das suas
36

atribuições, no entanto, não terá sido
menos determinante o papel activo
que o rei-consorte D. Fernando II
(1816-1885) desempenhou nesse domínio. Este príncipe germânico estabeleceu-se no nosso país em 1836, ao
contrair matrimónio com D. Maria II,
tendo, desde cedo, demonstrado interesse pelas manifestações artísticas da
sua pátria de adopção. A sua riqueza
pessoal, o gosto pelas artes e a cuidada educação que recebera na corte de
Coburgo permitiram-lhe uma acção
dinâmica em prol da cultura nacional,
promovendo a atribuição de bolsas de
estudo aos artistas, lançando a moda
do coleccionismo e incentivando o
ensino artístico.
Entusiasta da arquitectura – foi protector da Real Associação dos Arquitectos
Civis e Arqueólogos Portugueses –,
demonstrou vontade em conhecer os
nossos monumentos mais relevantes
e, chocado pelo estado de degradação,
logo se empenhou no encaminhamento dos processos de restauro. As boas
relações que mantinha com o então
ministro do Reino, Rodrigo da Fonseca
Magalhães, contribuíram favoravelmente nesse sentido.

Impressionou-o particularmente o
Mosteiro da Batalha, símbolo por
excelência de um contexto cultural
que valorizava a Idade Média e os seus
testemunhos. À visita que efectuou
em 1836, seguiram-se as respectivas
diligências junto do Governo e, após
um impasse de quatro anos, dava-se
finalmente início às obras de recuperação que ficaram a cargo da Direcção
de Obras Públicas da Divisão do
Centro, sob direcção do Eng.º Luís da
Silva Mouzinho de Albuquerque. Foi,
entretanto, aprovada uma verba anual
de dois contos de réis, dotação que
Raczynsky, em 1846, considerou reduzida para os trabalhos que já se encontravam à vista. D. Fernando chegou
ainda a pensar no acabamento das
“Capelas Imperfeitas” para aí instalar
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o panteão real, propondo-se a contratar um arquitecto
alemão. Esta intenção, encorajada talvez pelas obras da
Catedral de Colónia, igualmente incompleta, acabaria por
não ter desenvolvimento.
Vizinho de uma das residências reais, o Mosteiro dos
Jerónimos atraiu de imediato a atenção do rei-consorte que
foi parte interessada nos trabalhos de restauro que se foram
fazendo desde a sua atribuição à Casa Pia. A valorização do
edifício iniciou-se sob direcção do inglês Colson e, com
vicissitudes várias, prolongou-se até aos anos 70, vindo a
ser finalmente orientada pela dupla de cenógrafos italianos
Cinatti e Rambois, não sem alguma agitação e polémica,
causadas pela derrocada da recém-edificada torre, em 1878.
A elevação de Tomar a capital de distrito, em 1843, e a
consequente estada da família real nesta cidade proporcionaram uma visita ao Convento de Cristo, que viria
também a ser alvo de beneficiações diversas por intervenção directa do monarca. A célebre janela manuelina da
Casa do Capítulo deste convento agradou-o particularmente, ao ponto de ter mandado desmontar o corpo superior do claustrim renascentista que a encobria em parte.
Dependente da boa vontade dos dirigentes do Governo e
sem um esquema burocrático eficaz a nível patrimonial –
como o que se montou em França depois de 1830 com a
monarquia de Luís Filipe –, D. Fernando apresentava-se
como o grande impulsionador a nível cultural e, até, financeiro dos projectos. A longo prazo, os reflexos da sua intervenção ficariam registados nos trabalhos desenvolvidos
em edifícios como a Sé de Lisboa e a Torre de Belém, estendendo-se depois a outros pontos do território nacional. À
luz do pensamento de hoje, muitas das intervenções então
levadas a efeito poderão ser discutíveis. No entanto, o que
importa realmente deter é que travaram o estado de degradação dos nossos principais monumentos.
De toda a sua acção patrimonial, avulta em lugar de destaque a construção do Palácio da Pena que teve como embrião
um pequeno convento Jerónimo arruinado, adquirido em
hasta pública, no ano de 1838. A ideia inicial do rei-consorte
foi restaurar o cenóbio com a possível fidelidade, adaptando-o a residência de veraneio. Viria a suceder-se, depois,
a laboriosa imaginação romântica que determinaria o
caminho a seguir, daí resultando um edifício ecléctico onde
aos orientalismos se junta todo um conjunto de sugestões
colhidas em monumentos portugueses como os Jerónimos,
a Torre de Belém ou o Convento de Cristo de Tomar. Obra
maior do romantismo português, o Palácio da Pena é assim,
de algum modo, uma homenagem a esse património que o
monarca tanto admirou e que ajudou a conservar.
Bibliografia:
Obras de Clara Moura Soares (2001), José Teixeira (1986), Maria João Baptista Neto
(1997), Paulo Pereira e José Martins Carneiro (1999), Regina Anacleto (1994, 1997).

HUGO XAVIER,
Historiador da Arte, Mestrando em Museologia pela FCSH - UNL
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Nova empresa associada do GECoRPA
ONDULINE PORTUGAL, S. A.
No passado mês de Setembro, a
Onduline, S. A. viu a sua candidatura
aprovada pela Direcção do GECoRPA,
tendo sido integrada no Grupo IV –
Fabrico e/ou distribuição de produtos e materiais.
A ONDULINE Portugal, empresa
pertencente ao Grupo OFIC, S. A., foi
criada em 1989 com a finalidade de
servir o mercado português, incluindo
as regiões autónomas dos Açores e da
Madeira.
Em 2003, a APCER concedeu-lhe o
certificado de "Sistema de Gestão da
Qualidade" conforme as exigências

da Norma NP EN ISO 9001:2000.
Da gama de produtos produzidos e
comercializados por esta empresa
para mais de 100 países, destacam-se
as placas de SUB-TELHA ONDULINE, que se podem utilizar no restauro/reabilitação de coberturas inclinadas revestidas a telha cerâmica.
Devido à sua leveza e formato, permitem o aproveitamento das estruturas
e das telhas cerâmicas existentes,
isolando das humidades e das infiltrações. Incrementam o isolamento
térmico e acústico, e não contêm
amianto ou matérias tóxicas.

2.ª edição dos Demo-nários GECoRPA concluída
O terceiro e quarto Demo-nários promovidos pelo GECoRPAforam dedicados à “Utilização de materiais e tecnologias avançadas na reabilitação e
conservação das construções antigas”
(22 de Setembro) e “Reabilitação estrutural pouco invasiva de alvenaria de
edifícios antigos” (27 de Outubro).
Na acção de formação de 22 de Setembro, os Eng.os V. Cóias e Silva (GECoRPA),
Thomaz Ripper (LEB, Ld.ª) e José Paulo
Costa (STAP, S. A.) dedicaram os seus
seminários aos “materiais e tecnologias
de última geração” e a estudos de caso
de reabilitação e reforço de estruturas.
Ademonstração prática, a cargo do técnico João Nascimento previu provetes
de tipo ytong (pregagens de tipo Cintec
e aplicação de uma manta de fibra de
vidro) e algumas demonstrações de
materiais compósitos.
Por sua vez, no dia 27 de Outubro,
os especialistas – Eng.º V. Cóias e Prof.
Ramiro Sofronie (Roménia) – foram
convidados a abordar os métodos de
reabilitação estrutural reduzidamente
invasivos, particularizando os edifícios

de alvenaria e a reabilitação sísmica. Na
parte prática, viram-se os diferentes dispositivos de reforço sísmico (ligações
piso-parede) e dispositivos adicionais
(tirantes clássicos melhorados), e apresentou-se o sistema Richtergard.
No final de cada Demo-nário, os participantes foram convidados a avaliar as
acções de formação, segundo vários
parâmetros: apreciação global, conteúdo, organização e formadores.
Globalmente, a avaliação situou-se entre os níveis “Médio +” e “Elevado”,
pelo que se pode considerar que os
Demo-nários do ciclo de 2004 se adequaram às expectativas dos formandos
quanto aos objectivos propostos e à duração total de cada acção de formação.
Os conteúdos seleccionados foram unanimemente reputados como tendo interesse e utilidade para a actividade futura dos formandos, embora merecessem
mais tempo de abordagem. A organização ao nível da documentação distribuída, dos meios audiovisuais e do
cumprimento dos horários foi classificada como muito positiva, apenas fi-

cando as instalações com uma avaliação
um pouco abaixo da média geral das
restantes. Elevada foi a classificação
obtida por todos os formadores no que
diz respeito ao domínio dos temas abordados, à clareza da exposição e esclarecimento de dúvidas, assim como à
capacidade de motivar e estimular a
participação.
Foram apresentadas algumas suges-

tões e críticas, que o GECoRPA levará
em conta nas próximas edições dos
Demo-nários.
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Participação do GECoRPA em feiras e salões
Seminário Reabilitação Estrutural de Edifícios Antigos de
Alvenaria e Madeira
3R Construa, Europarque,
27-31 Outubro
Com uma participação de mais
de 200 pessoas decorreu no
passado dia 29 de Novembro
num dos pavilhões do Centro
de Congressos da Exponor no
Europarque, em St.ª Maria da
Feira, o seminário “Reabilitação Estrutural de Edifícios
Antigos de Alvenaria e MadeiDa esq. para dir.: Prof. Ramiro Sofronie (UNESCO, ra”.
Roménia); Eng.º V. Cóias e Silva (GECoRPA); Dave Numa iniciativa conjunta
Smedley (Rotafix, Ltd.); Prof. Vasco Freitas (FEUP)
Exponor /GECoRPA, o semiDe forma a divulgar os seus princípios,
nário contou com a participação de
objectivos, serviços e sócios, o
quatro oradores: Vítor Cóias e Silva
GECoRPA tem-se feito representar
(GECoRPA), que falou sobre “Reajunto do público especializado, nas feibilitação estrutural pouco invasiva da
ras e certames mais significativos do
alvenaria de edifícios antigos”; Dave
País, sobretudo naqueles que têm alSmedley (Rotafix, Ltd., Inglaterra)
guma ligação com a reabilitação
apresentou “Reabilitação e conserdo edificado. Na sequência da particivação de estruturas de madeira de edipação no 6.º Simpósio Internacional de
fícios antigos”; Ramiro Sofronie
Conservação de Monumentos da
(UNESCO, Roménia), “Reforço antiBacia Mediterrânica em Abril, o
sísmico de construções antigas de alveGECoRPAparticipou na TEKTÓNICA
naria – Sistema Richtegard”; e Vasco
(Maio), na 3R Construa (Outubro) e no
Freitas (FEUP) abordou “Reabilitação
Salão Imobiliário (Novembro).
de edifícios: ensino, diagnóstico e

obra”.
A panorâmica – necessariamente
breve – proporcionada pelo seminário
sobre as metodologias e técnicas ao
dispor dos decisores e agentes envolvidos na reabilitação, permitiu demonstrar que é possível e desejável
conservar os materiais e elementos
estruturais originais dos edifícios antigos, melhorando as suas características por forma a adaptá-los aos requisitos actuais de segurança, conforto e
habitabilidade, conseguindo, deste
modo, a preservação do carácter das
zonas mais antigas das nossas cidades
e uma melhor gestão do valioso recurso que constitui o património construído do País.

Bolsa de Emprego GECoRPA
O GECoRPA está a preparar mais um serviço ao público: uma Bolsa de Emprego que
permita aos utilizadores divulgarem o seu Curriculum Vitae (“criar uma candidatura”) e
consultar as ofertas existentes. Da mesma forma, as empresas à procura de quadros ou
estagiários poderão anunciar as suas vagas (“criar uma oportunidade”) nesta bolsa e
procurar entre os candidatos que divulgam o seu curriculum.
Já registada na Comissão Nacional de Protecção de Dados, a Bolsa de Emprego
GECoRPA estará brevemente disponível on-line (www.gecorpa.pt). Para mais informações sobre este serviço, contacte-nos através do telefone n.º 213 542 336 ou e-mail
info@gecorpa.pt.
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Dia Europeu sem Carros
A pedra e os monumentos

Assinalou-se, no passado dia 22 de Setembro, o sétimo “Dia Europeu sem
Carros”, em quase um milhar de cidades e vilas da Europa.
Esta iniciativa visa não só sensibilizar a comunidade para os problemas
ambientais e sociais decorrentes da utilização excessiva e abusiva de veículos
nos centros urbanos, como também dar oportunidade às autoridades locais e a
outros agentes de introduzirem e/ou testarem novos meios de transporte e
novas medidas de gestão do tráfego urbano.
Os edifícios históricos e os monumentos construídos em pedra também são
sensíveis à contaminação atmosférica. Esta sensibilidade manifesta-se pela sua
degradação, ou seja, pelo aparecimento de patologias, vulgo “doença da
pedra”. Há estudos que demonstram que as rochas dos monumentos
localizados em cidades industrializadas se degradam com velocidade dez Sé de Lisboa. Desenvolvimento de crostas gipsíferas, em
geral de tonalidade negra (decorrente da acumulação de
vezes superior à verificada em rochas similares em zonas rurais.
partículas atmosféricas)
Os edifícios históricos e os monumentos funcionam como receptores de contaminantes atmosféricos, que se apresentam sob forma de gases e de partículas.
São substâncias libertadas pelos processos de combustão como os existentes nas centrais de produção de energia, sistemas
de aquecimento doméstico, tráfego urbano e actividades industriais. Um dos efeitos visíveis da sua acção é a formação,
por exemplo, em áreas de rochas calcárias, de crostas negras gipsíferas.
Os monumentos construídos em pedra foram, desde sempre, afectados pela poluição atmosférica. Todavia, nas últimas
décadas, o processo de decaimento tem vindo a acentuar-se devido, sobretudo, à expansão dos aglomerados urbanos e à
concentração nas suas imediações de actividades industriais.
Face ao exposto torna-se igualmente importante neste tipo de iniciativa sensibilizar as populações e agentes decisores
para as questões relacionadas com a preservação do património cultural construído e decorrentes da circulação do tráfego
urbano. Adegradação dos materiais e, deste modo, dos próprios monumentos tem impacto económico negativo, seja pela
impossibilidade de fruição, seja pela necessidade de aplicar medidas correctivas.
Apesar das inegáveis dificuldades e controvérsias, a salvaguarda do património cultural para as gerações vindouras é um
objectivo que justifica plenamente todos os esforços que venham a ser necessários levar a cabo.
Amélia Dionísio
Laboratório de Mineralogia e Petrologia
do Instituto Superior Técnico

Comissão Científica Internacional sobre a Arquitectura de Terra

Fundada em 1987, a Comissão Científica sobre a Arquitectura de Terra é uma das 21 comissões que o Conselho Internacional
dos Monumentos e dos Sítios (ICOMOS) criou para promover o desenvolvimento da teoria e aprofundar o conhecimento das
técnicas de conservação nesta área específica do património. Agrupa peritos de reconhecido mérito internacional e tem colaborado com o ICCROM e outras entidades na organização das conferências internacionais sobre o estudo e a conservação da
arquitectura de terra:
1.ª - 25 a 30-11-1972, Yazd (Irão); 2.ª - 06 a 11-03-1976, Yazd (Irão); 3.ª - 29-09 a 04-10-1980, Ancara (Turquia); 4.ª - 12 a 22-09-1983,
Lima (Peru); 5.ª - 22 a 24-10-1987, Roma (Itália); 6.ª - 14 a 19-10-1990, Las Cruces (EUA); 7.ª - 23 a 29-09-1993, Silves (Portugal);
8.ª - 11 a 13-05-2000, Torquay (Reino Unido); 9.ª - 15 a 19-11-2003, Yazd (Irão).
Em 2004, a arquitectura de terra foi o tema do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra a 18 de Abril.
MBC
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Quando interesses imobiliários pretendem falar mais alto

Lisboa Abandonada

O processo de degradação do imóvel em causa arrasta-se há muitos anos.
Antiga residência do governador do Forte do Bom Sucesso, que remonta
ao séc. XVIII, foi objecto de obras significativas no século XIX, tendo ali
residido, em 1852, o escritor Almeida Garrett.
O edifício e as casas anexas são adquiridos, em 1983, por uma agência
imobiliária com objectivo de construir um “hotel de charme”, tendo,
entretanto, sido vendidos a uma outra empresa imobiliária com esse
mesmo objectivo.
Em 1991, o IPPAR dá início ao processo de classificação do conjunto,
chumbando, em 2002, o projecto para renovação e ampliação do imóvel
com vista à construção de um hotel. O impasse gerado pela não aprovação
por parte da Câmara Minicipal de Lisboa (CML) e do Instituto Português
do Património Arquitectónico (IPPAR) de projectos de arquitectura “Antiga residência do governador do Forte do Bom
Sucesso/Casa do Arco da Torre”, Rua do Bom Sucesso,
apresentados para o local leva à degradação do imóvel.
Considerando o seu interesse patrimonial, a CML foi alertada por aquele 43-47, Rua do Arco da Torre, 1-6, Av. da Índia, 184 –
Instituto, em Fevereiro de 2003, para a “urgência na promoção de obras imóvel em vias de classificação como de Interesse
imediatas de resgate do imóvel, assegurando a sua estabilidade e integrida- Público, localizado na zona especial de protecção
da Torre de Belém
de física – de carácter coercivo”.
A CML, através da Direcção Municipal da Conservação e Reabilitação Urbana (DMCRU), manda proceder à realização de
obras coercivas uma vez que, da parte do proprietário, na altura, não havia intenção de as fazer. Antes pelo contrário: tudo indica que o imóvel estivesse votado ao abandono, à devassa por marginais, a três tentativas de incêndio num curto espaço de
tempo, a última das quais já no corrente ano, depois do emparedamento de vãos, da instalação eléctrica ter sido desactivada, de
terem sido removidos os entulhos e de ter chovido abundantemente no dia anterior.
No memorando enviado pelo IPPAR à DMCRU, em 4 de Novembro de 2003, após uma vistoria conjunta realizada por técnicos
da CML e do Instituto, pode ler-se a conclusão da mesma: “não se considera viável a demolição, pelo contrário, entende-se que
deverão ser promovidas obras imediatas de manutenção para as quais o IPPAR se encontra disponível para apoiar tecnicamente”.
Tudo indica que os actuais proprietários, apenas parecendo reger-se por critérios meramente economicistas, sem olhar aos valores patrimoniais que o conjunto edificado encerra, apostem na desclassificação do imóvel, com a destruição dos elementos
que justificavam a sua protecção. Só assim se pode explicar as tentativas continuadas, por parte dos mesmos, na degradação
deste conjunto, consubstanciadas nos vários incêndios ali ocorridos.
Cabe, pois, aos organismos da administração central, como o IPPAR, ou aos locais, como a CML, impedir que procedimentos
como os acima referidos possam prevalecer, sobrepondo-se deste modo àquilo que se considera ser o interesse público. Caso
contrário, dir-se-á que o “crime” compensa.
José Machado, Historiador

Renovação de fachadas em azulejo ou pastilha
cerâmica: MEMBRANAARMADURA

A Robbialac, S. A. desenvolveu uma membrana elástica de alta espessura, a Membrana Armadura (série 082-), especialmente
indicada para a renovação de fachadas em azulejo ou pastilha cerâmica, sempre que a sua renovação não é possível, permitindo
a sua cobertura com um sistema de pintura apropriado.
Este revestimento origina filmes muito espessos, dotados de boa elasticidade e boas propriedades de impermeabilização, que
permitem disfarçar pequenas irregularidades das fachadas provenientes, por exemplo, da queda das pastilhas cerâmicas. Caso
se pretenda substituir fachadas cerâmicas por um sistema de pintura, a Membrana Armadura poderá ser aplicada igualmente
com excelentes resultados.
Este acabamento semiacetinado é comercializado em branco e em milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de
Tintagem Super Colorizer, em embalagens de 15 litros.
A Gama de Produtos Especiais para Fachadas Robbialac passa assim a disponibilizar uma gama completa de produtos para a
pintura e reabilitação de fachadas, constituída pelos revestimentos Armadura A, Armadura M, Membrana Armadura, Siloxan
e Antique Silikat.
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II Seminário
Arquitectura de Terra em Portugal
No passado dia 25 de Setembro, a Fundação Convento da Orada, a Escola
Superior Gallaecia e a Associação Centro da Terra, com o apoio do Projecto
Ibero-Americano Proterra (CYTED), organizaram em Lisboa o segundo
seminário nacional de "Arquitectura de Terra em Portugal". A temática foi
dedicada à Investigação, Legislação, Produção e Construção.
No painel da INVESTIGAÇÃO, foram abordados temas como “Estudo de
viabilidade económica da construção em terra crua em Portugal”, “Terra
Crua – Investigação no Instituto Superior Técnico”, e “Compatibilidade
entre paredes e respectivos revestimentos”.
A segunda sessão, dedicada à LEGISLAÇÃO, deu lugar às seguintes apresentações: “Ensaios de laboratório para caracterização de adobe”;
“Enquadramento legal da construção em terra”; “Câmaras municipais e projectos em arquitectura de terra” e “Preservação
da arquitectura tradicional no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.
Asessão seguinte tratou sobre PRODUÇÃO de materiais e técnicas construtivas. Foram discutidos os temas da “Produção
e a construção em adobe” e da “Produção e construção em Bloco de Terra Comprimida (B.T.C.)”.
Finalmente, no painel dedicado à CONSTRUÇÃO foi partilhada a temática dos “Obstáculos à construção em terra –
abandono de uma opção”, e apresentados os trabalhos de “Construção em taipa” e alguns projectos construídos (“Nova
arquitectura em terra”).
A encerrar o seminário foi apresentado o documentário luso-francês, Les Nouveaux Habits de la Terre. O jornalista Joaquim
Vieira, co-produtor do documentário, em representação do realizador François Le Bayon, e a Arq.ª Mariana Correia, coordenadora científica da produção portuguesa, partilharam algumas das suas experiências das filmagens em Portugal.
Durante o seminário, esteve também patente a exposição de Peeyush Sekhsaria, arquitecto indiano e mestre pela
CRATerre-EAG, da sua autoria: Glorious Mud, com fotografias da arquitectura de terra no Mali.
O êxito deste 2.º seminário dedicado à Arquitectura de Terra em Portugal permitiu que a Fundação Convento da Orada, a
Escola Superior Gallaecia e a Associação Centro da Terra se comprometessem a co-organizarem, com o Projecto Proterra,
em Outubro de 2005, o IV SIACOT, Seminário Ibero-Americano de Construção com Terra, em conjunto com o III Seminário
Nacional de Arquitectura de Terra em Portugal. O IV SIACOT realizar-se-á, no Convento da Orada, em Monsaraz, e trará
ao nosso país reconhecidos especialistas mundiais nesta área. Acontribuição de profissionais interessados, quer pelo envio
de artigos para publicação (entrega de resumos até 15 de Fevereiro de 2005), quer pela apresentação de trabalhos em exposições patentes durante o Seminário Internacional, será um importante contributo para o estudo, conservação e profissionalização da arquitectura de terra, enquanto área não alternativa, mas de crescente investigação e difusão científica. Para
mais informações: www.ceped.br/proterra, www.esgallaecia.com ou www.centrodaterra.org

Mariana Correia
Arquitecta, Centro da Terra

1.º Encontro Ibérico sobre Gestão do Património Mundial
A Comissão Nacional da UNESCO e o Instituto Português do Património Arquitectónico promoveram, de 14 a 15 de
Maio, no Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa), um encontro de responsáveis pela gestão de monumentos e sítios incluídos na
Lista do Património Mundial situados em Portugal e Espanha. Foram apresentadas as experiências de gestão de locais tão
diferentes como a paisagem cultural de Sintra e as grutas de Altamira, o Convento de Cristo e a cidade de Ibiza, e analisadas as dificuldades e os sucessos resultantes da pertença à famosa lista da UNESCO, que actualmente ultrapassa 750
monumentos e sítios culturais e naturais.
MBC
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Seminário: sais soluvéis em argamassas
de edifícios antigos

Curso: reforço e reparação
de estruturas de madeira
por colagem de compósitos
ou perfis de aço

Organização: Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC)
Data e local: 6 de Dezembro, Centro de
Documentação e Informação Técnica do
LNEC, Lisboa
O principal objectivo deste curso é dar a
conhecer uma técnica de grande eficiência e pouco invasiva, quer para os edifícios quer para os seus ocupantes. Pretende-se também apresentar, de uma
forma prática, o emprego desta técnica
de reforço em diversas situações, os produtos utilizados, a sua aplicação, pormenorização e dimensionamento, assim como diversos casos de estudo. Este
curso é organizado no âmbito do projecto de investigação europeu CRAFTA/LICONS, cujos objectivos principais são a
sistematização das regras de aplicação
desta técnica de reforço e a elaboração
de um “manual de boas práticas e controlo da qualidade”.

Informações: LNEC – Apoio à Organização de
Reuniões
Av. do Brasil 101, 1700-066 Lisboa
Tel.: 218 443 483
Fax: 218 443 014
E-mail: formacao@lnec.pt

Construção 2004
- 2º Congresso
Nacional da
Construçao

Organização: Secção de Construções
Civis do Departamento de Engenharia
Civil da FEUP com o apoio do Instituto
da Construção
Data e local: 13 a 15 de Dezembro de
2004, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
Temas: Urbanismo e Arquitectura; Regulamentação e Normalização; Gestão,
Informação e Qualidade; Materiais e
Reciclagem; Física das Construções;
Tecnologias Construtivas; Patologia e
Reabilitação.
Informações: Construção2004 - Secretariado
Faculdade de Engenharia do Porto - DEC - Secção
Construções Civis - G023
Rua Dr. Roberto Frias
4200-465 Porto
Tel./Fax: +351 225 081 940
Site: www.fe.up.pt

Organização: LNEC
Data e local: 14 e 15 de Fevereiro de 2005, Centro
de Congressos do LNEC, Lisboa

Com este seminário, o LNEC visa a transferência de conhecimentos entre o meio científico e o meio técnico, fomentando o debate das questões numa perspectiva internacional e contribuindo para reduzir, no futuro, as suas consequências negativas, tanto técnicas como económicas.
Temas principais: Fundamentos e mecanismos de acção dos sais solúveis;
Diagnóstico de anomalias; Análise da adequabilidade de soluções de reparação;
Medidas preventivas.
Informações: LNEC – Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101 - 1700-066 Lisboa
Tel.: 218 443 483
Fax: 218 443 014
E-mail: formacao@lnec.pt

Data e local: 4 a 8 Setembro de 2005, Centro de Congressos do IST, Lisboa

Congresso internacional realizado anualmente em diferentes países, no âmbito
da Federação Europeia de Corrosão e que terá lugar pela primeira vez em .
Neste Congresso serão discutidas diversas temáticas no âmbito da corrosão e
da protecção, com particular ênfase na problemática do controlo da corrosão
para o desenvolvimento sustentável.

Informações: EUROCORR 2005 – Comissão Organizadora
Instituto Superior Técnico – DEQ
Av. Rovisco Pais - 1049-001 Lisboa
E-mail: info@eurocorr2005.org
Site: http://www.eurocorr2005.org

RIPAM 2005
Encontro internacional sobre património arquitectónico
mediterrânico

Organização: Faculdade de Ciências, Universidade Moulay
Ismail (Marrocos), em colaboração com Le Centre Interregional
de Conservation et de Restauration du Patrimonie (CICRP),
de Marselha e Le Reseau Europeen Pact
Data e local: 26 a 28 de Setembro de 2005, Meknès, Marrocos

Trata-se de uma conferência científica que visa reunir investigadores que se interessem pelo património arquitectónico, sua história, materiais, técnicas de construção,
degradação e conservação. Este encontro tem por objectivo alargar e reforçar a
cooperação nacional e internacional por forma a enriquecer e desenvolver uma
cultura de conservação do património arquitectónico no Mediterrâneo. Os tópicos
abordados durante os três dias são: estilos arquitectónicos e modos de construção;
conhecimento dos archeomaterials; técnicas e métodos de conservação.

Informações: S. Kamel, Department of Earth Sciences, Tel.: 212 61 386 693,
E-mail: kamel@fsmek.ac.ma, skamels@yahoo.fr
M. Haddad, Department of Physics, Tel.: 212 66 516 170, E-mail: mhaddad@fsmek.ac.ma
ou
RIPAM 2005
BP. 4010, Bni Mhammed
Faculté des Sciences
50000 Meknès Maroc
Fax: 212 55 536 808/09
E-mail : ripam2005@fsmek.ac.ma
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PERFIL DE EMPRESA
Com o objectivo de viabilizar uma maior especialização e assegurar a postura mais apropriada na
actividade de conservação e restauro do património arquitectónico, foi fundada, em Novembro de
1997, uma nova empresa, vocacionada exclusivamente para este nobre domínio: a Monumenta,
Conservação e Restauro do Património Arquitectónico, Lda.

A sua vocação é circunscrita a trabalhos que envolvem um elevado grau de especialização e o
recurso tanto a técnicas tradicionais como avançadas, no âmbito da Conservação e Restauro do
Património Arquitectónico.

Os métodos utilizados constituem uma área de especialização bem identificada regendo-se por
três aspectos fundamentais: a contenção, o rigor e a responsabilidade.
Recentemente, através de despacho favorável do IMOPPI, a Monumenta obteve a subida para a
classe 3 do seu alvará da 1.ª categoria “Edifícios e Património Construído”, o que lhe permite, a
partir de agora, encarregar-se de obras até € 560 000, com a competência que lhe é reconhecida.
Igualmente com o objectivo de aumentar a sua capacidade de resposta neste segmento em rápida
expansão no mercado da construção e obras públicas, procedeu ao aumento do seu capital de
€ 125 000 para € 325 000.
A Monumenta, que emprega actualmente 17 pessoas, prevê para 2004 uma facturação de
€ 1 650 000, correspondente exclusivamente a obras de reabilitação de construções antigas,
incluindo a conservação de monumentos e edifícios históricos.

Conservação e Restauro do Património Arquitectónico, Lda.
Sede: Rua Pedro Nunes, 27 - 1.o D.to • 1050-170 Lisboa • Portugal
Tel.: 213 593 361 • Fax: 21 351 36 59
http://www.monumenta.pt • e-mail: info@monumenta.pt

Membro das seguintes instituições:
GECoRPA - Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico
AEERPA - Association Européenne des Entreprises de Restauration du Patrimoine Architectural
ICOMOS/CNP - Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios
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Tema de Capa

Viagem ao centro da Terra (online)

Sempre achei que a água era o
principal inimigo das construções em
terra, até saber que os ratos tinham um
efeito muito pior ao procurarem
sementes contidas no seu interior. É
assim o fascinante mundo da
construção em terra. Tido como um
material ecológico e económico, a
terra (leia-se as técnicas construtivas
tradicionais em adobe ou taipa) é hoje
vista com novos olhos na perspectiva
da construção tradicional e também
de nova construção. A disponibilidade local, o baixo custo associado, as
propriedades de isolamento térmico e
acústico e a sua capacidade de reciclagem tornam a construção em terra
uma solução alternativa de grande
valia. Em Portugal, é possível encontrar construções em terra no Sul do País. Através do Inventário do Património Arquitectónico da DGEMN
(www.monumentos.pt), encontrei 13
resultados para o termo “Adobe” e 57
resultados para “Taipa”, de que ressalto o Castelo de Paderne (n.º IPA:
0801030001).
O que há para recomendar online? À
semelhança da Guerra das Estrelas ou
de O Senhor dos Anéis, existe uma trilogia incontornável: ICCROM-Getty–CRATerre. Estas constituem a principal referência internacional nesta área
e os respectivos sites são de consulta
obrigatória. O CRATerre-EAG, Centre International de la Construction en
Terre (http://terre.grenoble.archi.fr),
é, desde 1986, um centro de pesquisa
da Escola de Arquitectura de Grenoble sobre a construção em terra. Aí se
desenvolveu, em conjunto com o
ICCROM (www.iccrom.org/eng/
programmes/terra), o Projecto

Gaia (1989-1994) sobre a preservação
do património arquitectónico em
terra, continuado posteriormente
com o Projecto Terra (1995-2000)
www.getty.edu/conservation/field
_projects/terra. Em 1997, associa-se
ao projecto o Getty Conservation
Institute (www.getty.edu), definindo-se três linhas de actuação: o estudo do estado da arte na conservação
de arquitectura de terra, o desenvolvimento dos aspectos científicos da
conservação e as novas linhas de pesquisa. Vários portugueses passaram
pelo CRATerre, que continua a ser
uma referência académica central
para aqueles que pretendam aprofundar conhecimentos nesta área. De
entre vários pontos de interesse do
site, saliento a lista do património
mundial em terra.
No campo associativo, destaco três associações internacionais e uma nacional. A associação alemã Dachverband
Lehm e.V. (www.dachverband-lehm.de), sediada em Weimar, criada em
1992 com o objectivo de promover a
cultura da construção em terra. O site
está disponível em inglês e possui
grafismo limpo e apelativo com conteúdos ricos apoiados em textos claros
e boas ilustrações técnicas, afinal a famosa eficiência alemã! Inclui ainda,
entre muitas rubricas, um glossário
multilingue (Alemão, Inglês, Francês,
Espanhol, Italiano e Russo) de grande
interesse e riqueza de entradas, sem
dúvida uma boa ferramenta de trabalho para quem se interessa por este
tema. O site do Auroville Earth Institute (www.earth-auroville.com), fundado pelo Governo indiano em 1989,
tem um discurso diferente. Apresen-

ta-se como uma instituição que pretende o reconhecimento da Terra-Mãe,
por tudo aquilo que “ela” nos dá e pelo qual devemos estar muito gratos.
Afirma de seguida ser um site que contém (exactamente) 1101 fotografias e
ilustrações e que o copyright é da Humanidade. Mas não se deixem enganar pelas aparências, pois a responsabilidade é do representante indiano da
UNESCO. Chair Earth Architecture e
o seu conteúdo técnico é excelente e
muito completo. Vale uma visita. Em
www.terracruda.com encontra o site
da Associação Italiana Terra Cruda,
cujo manancial de informação disponível deixar antever um dinamismo e
um interesse genuíno na matéria. Livros, vídeos, CD-R e a secção Focus,
com vários e interessantes artigos técnicos em Acrobat Reader (PDF), fazem
deste site uma boa experiência. Last but
not least, fazendo lembrar a famosa
aventura de Júlio Verne, fiz uma
viagem ao www.centrodaterra.org.
Esta associação portuguesa assumese como “fórum de discussão das
técnicas, materiais, construção e arquitectura em terra, numa perspectiva de
preservação do património existente e
promoção da nova arquitectura em
terra”. Apesar do aspecto gráfico
pouco apelativo (e algo estático),
possui uma lista actualizada de
eventos nacionais e internacionais e
um bom conjunto de links, organizados por países.
JOSÉ MARIA LOBO DE CARVALHO,
Arquitecto, Mestre em Conservação
do Património (York). Desenvolve
o Doutoramento no IST, enquanto
bolseiro da FCT
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Outros títulos à venda
na Livraria GECoRPA

NOVIDADES
Vídeo / DVD: Baixa Pombalina: Modelo descritivo
tridimensional da estrutura
de um quarteirão
Edição: GECoRPA; Realização
e Produção OZ, Ld.ª

Apartir da informação recolhida
através do levantamento
de diversos edifícios
e das fotografias e dos desenhos
reunidos na sequência de diversas intervenções de campo, foi possível modelar todas as peças que constituem a
estrutura de alvenaria e madeira de um quarteirão pombalino, em três dimensões, e criar um modelo de 210 000
polígonos.
As paredes exteriores foram supostas transparentes,
para facilitar a visualização dos elementos construtivos
e estruturais. O vídeo inclui uma animação, simulando
uma visita ao interior do modelo de um edifício
pombalino e inclui duas versões: uma com locução,
descrevendo os aspectos técnicos do edificado
pombalino, e outra só com música de Mozart,
contemporâneo da reconstrução pombalina.
Preço: € 29,75 (Video) / € 39,00 (DVD)
Código: GE.DOC.1 / GE.CDR.3

Guia Prático para a
Conservação de Imóveis
Autor: Vítor Cóias e Silva
Edição: Publicações Dom
Quixote

Este “manual para a utilização
durável e económica da
habitação, através de uma
adequada manutenção”,
é uma publicação eminentemente
prática, repleta de ilustrações e de explicações muito
acessíveis ao público e informativas para os profissionais
da construção e da conservação de edifícios. Dividido em
quatro capítulos (Introdução, Generalidades, Manutenção
e Técnicas de Intervenção) e complementado por quatro
anexos, o livro foi escrito para ajudar os utentes
das habitações a mantê-las, prolongando a sua vida útil,
e para os compradores saberem detectar anomalias
que encareçam a manutenção da habitação que
pretendem adquirir. Areferência a boas e más opções
(com pictogramas de rápida interpretação), às anomalias,
a actividades de manutenção (com exemplos práticos),
à legislação em vigor e a bibliografia sobre casos
específicos tornam a consulta rápida e completa.
Preço: € 27,50
Código: QUI. M.1

CD-ROM: Pedra & Cal – 5
Anos (1998-2003)
Edição: GECoRPA

Ao comemorar o 5.º aniversário
do projecto Pedra & Cal,
o GECoRPAdecidiu juntar
num único CD os 21 números
da revista já publicados.
O suporte electrónico adoptado permite localizar
facilmente qualquer título, autor ou mesmo palavra
(se o leitor dispuser da função “Search” do Adobe
Acrobat), pelo que esta edição constitui uma excelente
ferramenta de estudo para quem se interessa pela temática
do património arquitectónico.
Preço: € 35,00
Código: GE.CDR.2

Património Estudos 6
Edição: IPPAR

Este número da revista
Património Estudos é dedicado
à salvaguarda do património
edificado, abordando algumas
áreas-chave de importante
divulgação para uma maior
clarificação disciplinar. Desta
forma, os “Cadernos” são
dedicados a questões fundamentais da “salvaguarda”, como sejam: o património industrial, o ordenamento do território, o património arqueológico, a classificação de
imóveis, o património edificado e municípios, o mecenato. Como habitual, é também apresentada a “memória”
de monumentos afectos ao IPPAR (Convento de N.ª Sr.ª
da Assunção de Tabosa e Mosteiro de Alcobaça) e as “intervenções” de reabilitação, de onde se destaca a da CasaEstúdio Carlos Relvas.
Preço: € 12 ,00
Código: IP.PP.5

Arquitectura Moderna
Portuguesa 1920-1970
Coordenação: Ana Tostões,
Manuel Lacerda, Miguel
Soromenho
Edição: IPPAR

Este catálogo dá início formal
ao projecto do IPPAR de
classificação do Património
Arquitectónico Português
do século XX. Mais de 40 ano após a apresentação da
questão do património moderno entre nós, esta obra
surge como uma nova síntese crítica da modernidade
portuguesa e do modo particular como os arquitectos
portugueses lhe responderam. Integrando diversos ensaios sobre questões fundamentais e específicas desta
temática, um artigo sobre a história da arquitectura deste
período e uma cronologia, esta publicação apresenta,
antes de mais, um importante catálogo
de edifícios e bairros, amplamente ilustrado, fixando
um primeiro inventário da Arquitectura Moderna
em Portugal.
Código: IP.E.12
Preço: € 38 ,00

Diálogos de Edificação. Estudos
de técnicas tradicionais de construção

Gabriela de Barbosa Teixeira,
Margarida da Cunha Belém
Edição: CRAT
Preço: € 32,42
Código: CRAT.E.1

Gramáticas de Pedra. Levantamento
de tipologias de construção murária
Gabriella Casella
Edição: CRAT
Preço: € 40,00
Código: CRAT.E.3

Técnicas tradicionais de construção
de alvenarias

João Mascarenhas Mateus
Edição: Livros Horizonte
Preço: € 40,01
Código: HT.E.5

Caracterização de argamassas antigas
António Santos Silva,
M. Olinda Braga Reis
Edição: LNEC
Preço: € 3,15
Código: LN.C.1

Reabilitação de edifícios antigos.
Patologias e tecnologias de intervenção

João Appleton
Edição: Edições Orion
Preço: € 40,00
Código: OR.E.1

ERA – Arqueologia n.º 6
Edição: Colibri / ERA–
–Arqueologia

Esta publicação periódica
assume-se como sendo a “revista
de divulgação científica
de estudos arqueológicos”,
produzida por uma das empresas mais dinâmicas desta área.
Este número tem por temas
teóricos “Arqueologia Portuguesa e Produção Teórica” e
“Teoria da Acção e Arqueologia”, e como casos de estudo
duas “Intervenções Era Arqueologia” – Porto Torrão
(povoado pré-histórico) e Alcariais dos Guerreiros de
Cima (propriedade agrícola privada dos séculos X-XIII).
Preço: € 10,00
Código: COL.PP.1

Paredes de edifícios antigos em Portugal

Para saber mais sobre estes e outros livros, consulte a Livraria Virtual em www.gecorpa.pt
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N.º 3, Julho/Ago./Set. 1999
Preço: € 3,74
Código: P&C.3

N.º 7, Julho/Ago./Set. 2000
Preço: € 4,48
Código: P&C.7

N.º 8, Out./Nov./Dez. 2000
Preço: € 4,48
Código: P&C.8

N.º 9, Jan./Fev./Mar. 2001
Preço: € 4,48 euros
Código: P&C.9

N.º 10, Abril./Maio/Jun. 2001
Preço: € 4,48 euros
Código: P&C.10

N.º 11, Julho/Ago./Set. 2001
Preço: € 4,48 euros
Código: P&C.11

N.º 12, Out./Nov./Dez. 2001
Preço:€ 4,48
Código: P&C.12

N.º 13, Jan./Fev./Mar. 2002
Preço: € 4,48
Código: P&C.13

N.º 14, Abril/Maio/Jun. 2002
Preço: € 4,48
Código: P&C.14

N.º 15, Julho/Ago./Set. 2002
Preço: € 4,48
Código: P&C.15

N.º 16, Out./Nov./Dez. 2002
Preço: € 4,48
Código: P&C.16

N.º 17, Jan./Fev./Mar. 2003
Preço: € 4,48
Código: P&C.17

N.º 18, Abril/Maio/Jun. 2003
Preço: € 4,48
Código: P&C.18

N.º 19, Julho/Ago./Set. 2003
Preço: € 4,48
Código: P&C.19

Nota:

Património

marítimo

Entrevista
Eng.º Damião Martins de Castro
Vestígios do património
náutico em Portugal

Sistema de classificação das empresas da reabilitação e da conservação

N.º 20, Out./Nov./Dez. 2003
Preço: € 4,48
Código: P&C.20

N.º 21, Jan./Fev./Mar. 2004
Preço: € 4,48
Código: P&C.21

N.º 22, Abril./Maio/Jun. 2004
Preço: € 4,48
Código: P&C.22

Nota de Encomenda
Nome

Código Postal

Localidade

N.º Contribuinte

Associado do GECoRPA (10% de desconto)
Assinante da Pedra&Cal (10% de desconto)

N.º 23, Julho/Ago./Set. 2004
Preço: € 4,48
Código: P&C.23

Endereço

Os números 0, 1, 2, 4, 5 e 6 da Pedra & Cal encontram-se
esgotados, contudo informamos que se encontram
reunidos no CD-ROM Pedra & Cal - 5 Anos (1998-2003) à
venda na Livraria GECoRPA.

Telefone

Fax

E-mail

Actividade / Profissão

Assinatura anual de 4 números da P&C pelo preço de € 16,13 (beneficiando do desconto de 10% sobre o preço de capa),
acrescido de€ 4,40 de portes de envio.

Nota: Os assinantes da P&C têm 10% de desconto nas publicações vendidas na Livraria GECoRPA.

Código

Junto cheque n.º

Data

Título

Preço Unitário

sobre o Banco

Assinatura

Desconto (*)

Quantidade

Valor (**)

Total:

euros

no valor de ____________________ euros, à ordem do GECoRPA

(*) Os associados do GECoRPA ou assinantes da Revista têm direito a 10% de desconto sobre o valor de cada obra encomendada.
Os descontos não são acumuláveis, nem aplicáveis aos números da Pedra&Cal já publicados.
(**) Ao valor de cada livro deverão ser acrescentados s 3,64 para portes de correio. Por cada livro adicional deverá somar-se a quantia de s 0,70.
Quanto aos números da Pedra&Cal já publicados, os portes de correio fixam-se em s 1,10. Para mais informações, consulte as Condições de Venda na Livraria Virtual.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efectuado através de cheque à ordem de GECoRPA, enviado juntamente com a nota
de encomenda para Rua Pedro Nunes , n.º 27, 1.º Esq.º 1050-170 Lisboa.

Consulte a Livraria Virtual do GECoRPA em
www.gecorpa.pt
onde poderá encontrar estes e outros livros

Ano V – N.º 22 Abril/Maio/junho 2004 – Publicação trimestral – Preço € 4,48 (IVA incluído)

Revista da Conservação do Património Arquitectónico
e da Reabilitação do Edificado
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O que é a “doença da pedra” de que tanto se fala
e que afecta alguns edifícios e monumentos?
A pedra é, no conjunto dos materiais
utilizados em património cultural
construído, aquele que apresenta aplicação mais generalizada ao longo dos
vários períodos da História. A pedra
interactua com o ambiente em que se
encontra e transforma-se de acordo com
as solicitações a que está sujeita, conduzindo ao aparecimento de patologias.
Patologias ou formas de decaimento, vulgo “doença da
pedra”, podem definir-se como sendo as modificações
da sua morfologia, decorrentes de processos de alteração
desencadeados por factores ambientais, pelo uso de
materiais incompatíveis, por acções de manutenção
inadequadas, por medidas de conservação inapropriadas ou por actos de vandalismo. As patologias podem
não só ser de diferentes tipos como também apresentar
diferente extensão e severidade.
As rochas na listosfera apresentam grande diversidade
de características mineralógicas e petrofísicas, pelo que
as patologias a si associadas, quando aplicadas em
determinado local, podem variar grandemente. Esta
situação pode ser facilmente observada, por exemplo,
em materiais pétreos que se sabe terem sido aplicados no
mesmo período mas em que um deles se apresenta muito
mais deteriorado.
De entre as patologias mais comuns na pedra, destacam-se a formação de eflorescências salinas, de crostas
negras, os fenómenos de lascagem, esfoliação, fissuração, fracturação, alveolização, o desenvolvimento de colonização biológica, entre outras. É preciso ter igualmente presente que, enquanto algumas patologias se manifestam essencialmente à superfície, outras desenvolvem-se em profundidade, podendo conduzir à rotura ou mes-

mo à perda do valor artístico do elemento pétreo considerado.
As fotografias apresentam exemplos de algumas patologias que podem ser observadas em monumentos construídos em pedra.
A correcta e precisa identificação das patologias ocorrentes em determinado monumento ou parte integrante
é tarefa muito importante e deve anteceder a planificação e execução de quaisquer medidas de intervenção.
Este assunto será abordado nos próximos números da
Pedra & Cal.
Amélia Dionísio

Sé Velha de Coimbra – desenvolvimento de colonização biológica
por plantas superiores. As raízes
destas plantas podem conduzir à
fissuração ou mesmo à fracturação dos blocos pétreos

Sé Velha de Coimbra – fenómenos de esfoliação e lascagem, ou
seja, destacamento de lâminas
múltiplas de rocha, com espessura da ordem de um milímetro e
de lascas com alguns centímetros de espessura, paralelas à
superfície da pedra, respectivamente

O GECoRPAconstituiu um grupo técnico de apoio para tentar responder a questões práticas que surjam
durante as diferentes fases do trabalho de conservação do património e da reabilitação do edificado.

Este grupo de apoio é constituído pelos Engenheiros Carlos Mesquita, da OZ, Ld.ª (área de diagnóstico), Vítor Cóias e Silva, do
GECoRPA (área estrutural), Paulo Ludgero Castro, da A. Ludgero Castro, Ld.ª (área de gessos e estuques ornamentais) e Maria
Amélia Dionísio, do Instituto Superior Técnico (IST), para questões relacionadas com a pedra. Estes especialistas responderão às
questões que os nossos leitores encontrem nas diversas fases de um trabalho de conservação e reabilitação do património arquitectónico e das construções antigas, dando o seu parecer e concorrendo, assim, para a boa prática da actividade. Para outras questões que não estejam directamente relacionadas com estas áreas, o GECoRPA encarregar-se-á, dentro do possível, de procurar o
especialista indicado para responder aos nossos leitores.
Envie as suas questões para:
Consultório GECoRPA
Rua Pedro Nunes, n.º 27, 1.º Esq. • 1050-170 Lisboa • info@gecorpa.pt • Fax: 213 157 996

Nota: As respostas devem ser enviadas directamente via e-mail e, posteriormente, serão publicadas na Pedra & Cal e no site.
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GRUPO I
Projecto,
fiscalização
e consultoria

ETECLDA - Escritório Técnico
de Engenharia Civil, Ld.ª
Fiscalização de obras e projectos.
Gestão e coordenação de
empreendimentos.

A. da Costa Lima, Fernando Ho,
Francisco Lobo e Pedro Araújo
- Arquitectos Associados, Ld.ª
Projectos de conservação e restauro
do património arquitectónico.
Projectos de reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Estudos especiais.

LEB – Consultoria em Betões
e Estruturas, Ld.ª
Projecto, consultoria e fiscalização
na área da reabilitação do
património construído.

Consulmar Açores - Projectistas
e Consultores, Ld.ª
Projecto, consultoria e fiscalização.

MC Arquitectos, Ld.ª
Projectos de arquitectura.
Levantamentos, estudos
e diagnóstico.

PENGEST – Planeamento,
Engenharia e Gestão, S. A.
Projectos de conservação e restauro
do património arquitectónico.
Projectos de reabilitação,
recuperação e renovação
de construções antigas. Gestão,
Consultadoria e Fiscalização.

GRUPO II

Levantamentos,
inspecções
e ensaios

ERA - Arqueologia - Conservação
e Gestão do Património, S. A.
Conservação e restauro de estruturas
arqueológicas e do património
arquitectónico. Inspecções e ensaios.
Levantamentos.

OZ - Diagnóstico, Levantamento
e Controlo de Qualidade
de Estruturas e Fundações, Ld.ª
Levantamentos. Inspecções e ensaios
não destrutivos. Estudo e diagnóstico.

GRUPO III
Execução
dos trabalhos
Empreiteiros
e Subempreiteiros

AMADOR, Ld.ª
Conservação , restauro e reabilitação
do património construído
e instalações especiais.

A. Ludgero Castro, Ld.ª
Consolidação estrutural. Construção
e reabilitação de edifícios.
Conservação e restauro de bens
artísticos e artes decorativas:
estuques, talha, azulejaria,
douramentos e policromias murais.

Alfredo & Carvalhido, Ld.ª
Conservação e restauro
do património arquitectónico.
Conservação e reabilitação
de construções antigas.

Alvenobra - Sociedade
de Construções, Ld.ª
Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.

Antero Santos & Santos, Ld.ª
Conservação e restauro do PA.
Reabilitação, recuperação e
renovação de CA. Instalações
especiais em PA e CA.

Augusto de Oliveira
Ferreira & Cª., Ld.ª
Conservação e reabilitação
de edifícios. Cantarias e alvenarias.
Pinturas. Carpintarias.

Brera - Sociedade de Construções
e Representações, Ld.ª
Construção, conservação
e reabilitação de edifícios.
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Construções Borges & Cantante, Ld.ª
Construção de edifícios.
Conservação e reabilitação
de construções antigas.

COPC - Construção Civil, Ld.ª
Construção de edifícios.
Conservação e reabilitação
de construções antigas. Recuperação
e consolidação estrutural.

Cruzeta – Escultura e Cantarias,
Restauro, Ld.ª
Conservação e reabilitação
de construções antigas. Limpeza
e restauro de cantarias, alvenarias
e estruturas.

CVF - Construtora
de Vila Franca, Ld.ª
Conservação de rebocos e estuques.
Consolidação estrutural.
Carpintarias. Reparação
de coberturas.

GALERIA N.E.T., Ld.ª
Conservação e restauro de dourados
em obras de arte, mobiliário antigo,
molduras, etc.

GECOLIX – Gabinete de Estudos
e Construções, Ld.ª
Conservação e restauro
do património arquitectónico.
Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

L.N. Ribeiro Construções, Ld.ª
Construção e reabilitação
de edifícios. Consolidação
de fundações.

Listorres - Sociedade de
Construção Civil e Comércio, Ld.ª
Construção e reabilitação
de edifícios.

Lourenço, Simões & Reis, Ld.ª
Consolidação estrutural.

MELIOBRA - Construção Civil
e Obras Públicas, Ld.ª
Construção, conservação
e reabilitação de edifícios.

MIU - Gabinete Técnico
de Engenharia, Ld.ª
Construção, conservação
e reabilitação de edifícios.
Conservação e reabilitação
de património arquitectónico.
Conservação de rebocos e estuques
e pinturas.

Monumenta - Conservação
e Restauro do Património
Arquitectónico, Ld.ª
Conservação e reabilitação
de edifícios. Consolidação estrutural.
Conservação de cantarias
e alvenarias.

Na Esteira, Sociedade
de urbanização e Construções, Ld.ª
Conservação e restauro do PA.
Reabilitação, recuperação
e renovação de CA. Instalações
especiais em PA e CA.

Pintanova - Pinturas
na Contrução Civil, Ld.ª
Conservação e restauro de rebocos,
estuques e cantarias. Pinturas.

Poliobra - Construções Civis, Ld.ª
Construção e reabilitação
de edifícios. Serralharias e pinturas.

Quinagre - Estudos
e Construções, S. A.
Construção de edifícios.
Reabilitação. Consolidação
estrutural.

Sociedade de Construções
José Moreira, Ld.ª
Execução de trabalhos
especializados na área do património
construído e instalações especiais.

Sofranda – Empresa
de Construção Civil, S. A.
Conservação e restauro do PA.
Reabilitação, recuperação
e renovação de CA. Instalações
especiais em PA e CA.

Somafre - Construções, Ld.ª
Construção, conservação
e reabilitação de edifícios.
Serralharias. Carpintarias. Pinturas.

STAP - Reparação, Consolidação
e Modificação de Estruturas, S. A.
Reabilitação de estruturas de betão.
Consolidação de fundações.
Consolidação estrutural.
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GRUPO IV
Fabrico e/ou
distribuição
de produtos
e materiais

Tecnasol FGE – Fundações
e Geotecnia, S. A.
Fundações e Geotecnia. Conservação
e restauro do património
arquitectónico. Conservação
e reabilitação de construções antigas.

BLEU LINE - Conservação
e Restauro de Obras de Arte, Ld.ª
Materiais para intervenções
de conservação e restauro
em construções antigas.
Conservação de cantarias.

ONDUPORTUGAL - Materiais
de Construção, S. A.
Produção e comercialização
de materiais para construção .

Tintas Robbialac, S. A.
Produção e comercialização
de produtos de base inorgânica para
aplicações não estruturais.

Tecnocrete – Materiais
e Tecnologias de Reabilitação
Estrutural, Ld.ª
Produção e comercialização
de materiais para construção.

Para mais informações acerca dos associados GECoRPA, das suas actividades e dos seus contactos,
visite a rubrica “Associados” no nosso site www.gecorpa.pt
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O século do moderno

Inventariar para conhecer /
Conhecer para preservar
Uma notícia recente de jornal informava que a Câmara Municipal das Caldas da Rainha vai iniciar o levantamento dos imóveis mais notáveis
construídos no concelho durante o
século passado com o objectivo, de
acordo com o vereador e arquitecto
Jorge Mangorrinha, “de tornar público
o património arquitectónico do século
XX e potenciar a recuperação e eventual
classificação das obras mais paradigmáticas”. Trata-se de uma iniciativa
municipal inserida num ambicioso
projecto lançado pela Ordem dos
Arquitectos, apresentado em Novembro passado no Congresso de Guimarães e com a coordenação científica da
arquitecta Ana Tostões.
Segundo Helena Roseta, presidente da
Ordem, “a arquitectura é uma forma
peculiar de conhecimento porque lida
com o futuro e, no entanto, é também
património, é também memória, é também identidade”. Para a coordenadora,
o Inventário será efectuado ao longo
dos próximos dois anos, envolvendo
diversas vontades e competências, com
sete equipas no terreno, diversos
consultores e parcerias, e contando com
financiamento comunitário. Entre as
entidades assinaladas estão o IPPAR,
a DGEMN, os municípios, universidades e também as associações
de empresas de construção. Trata-se de uma campanha inspirada no
já longínquo Inquérito à Arquitectura
Popular, realizado há meio século por
iniciativa do, então, Sindicato dos
Arquitectos e impulsionado por Keil
Amaral.
O trabalho a realizar atravessará várias
fases da arquitectura no nosso país,
começando por um património protomoderno, disperso e pouco conhecido
entre nós: resquícios de revivalismo,

Arte Nova (em
cuja preservação a
Câmara de Aveiro
tem recentemente
investido) e Art-Deco, de que o
chamado Bairro
Azul em Lisboa
é paradigmático. Ventura Terra,
Norte Júnior, Camilo Korrodi, Marques da Silva e
o inicial Pardal
Monteiro são nomes que necesViana de Lima – Moradia Honório Lima
sariamente serão
destacados, assim como alguns autores
A partir dos meados do século, em que
desconhecidos, como o serão muitos
o “moderno” pôde retomar o seu curso
dos que projectaram as chamadas “Canos “Verdes Anos” que Ana Tostões
sas do Brasileiro”. E, de forma mais
estudou, absorvendo depois tendênheterodoxa, com certeza Raul Lino.
cias e influências – que se traduziram
Virá depois o 1.º Modernismo, já mais
no “tardo”, no “pós” e no “neo” –, o pareconhecido e representado, mas com
norama ganha enormemente em exautores injustamente esquecidos, cotensão e diversidade, exigindo um
mo é o caso de Adelino Nunes, que,
grande rigor crítico na selecção a fazer.
por encomenda do ministro Duarte
Aí, onde a qualidade se afirma mais viPacheco, construiu inovadores edifísivelmente ao nível dos edifícios de uticios para os CTT um pouco por todo o
lização pública, são de esperar revePaís. Ou, na esfera da promoção
lações de obras dispersas e escondidas,
privada, o já justamente consagrado
além dos conhecidos Prémios Valmor
Cassiano Branco. E aqui coloca-se a
de Lisboa.
urgência deste Inventário, ao recordar
Está dado o sinal de partida para as
a notável moradia de Viana de Lima,
fases previstas no programa: definição
no Porto, demolida há uns anos.
metodológica e conceptual, trabalho de
Quanto ao chamado “Português Suacampo, balanço crítico e edição. Na
ve”, que o Estado Novo impôs na sua
perspectiva da preservação do nosso
fase fascizante, aguarda-se com inpatrimónio, há que saudar esta bem
teresse a importância com que o Inestruturada iniciativa da Ordem dos
ventário o irá encarar. Mas conjuntos
Arquitectos, confiar nos seus resultaemblemáticos, como a Praça do Areeiro
dos e esperar pelos seus benefícios.
em Lisboa, ou importantes, como os de
Ponta Delgada ou da Covilhã, fazem,
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA,
de qualquer modo, parte da nossa
Arquitecto
herança patrimonial.
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