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EDITORIAL

Instalações e sistemas dos
edifícios antigos: conforto
não implica adulteração
Para poderem desempenhar convenientemente as suas funções essenciais e proporcionarem adequadas condições
de habitabilidade, conforto e segurança, os edifícios devem dispor de um conjunto de instalações e sistemas: abastecimento de água, drenagem de esgotos, abastecimento de gás, abastecimento de energia eléctrica, iluminação,
telecomunicações (telefone/TV por cabo/TV satélite), aquecimento, ventilação e ar-condicionado, detecção e combate a incêndios, anti-intrusão, elevadores.
A execução dessas instalações e sistemas é, desde logo, uma das principais origens de alterações importantes. De
facto, a execução e posterior actualização, ao longo do tempo, de instalações de abastecimento de água, de gás, de
electricidade bem como a execução de redes de esgotos, provocaram, nos edifícios antigos, em geral, e nos pombalinos, em particular, danos e adulterações importantes. O mesmo se passa com os sistemas de ventilação e climatização e com os elevadores, sobretudo se tais tipos de trabalho forem concebidos e executados de forma incompetente ou descuidada e recorrendo, nas alterações estruturais, ao betão armado. O impacte negativo das instalações e
sistemas continua, depois, quando o seu funcionamento se revela deficiente. As fugas nas canalizações de abastecimento de água e de drenagem das águas usadas revelam-se particularmente nocivas.
Os edifícios antigos, a reabilitar, precisam, sem dúvida, de ser dotados de um melhor isolamento sonoro e térmico,
de melhores acessos, de casas de banho e de cozinhas que permitam uma utilização segundo os padrões actuais de
conforto e habitabilidade. Porém, tal não implica a sua adulteração. Grande parte dos fabricantes internacionais de
equipamentos para edifícios de habitação tem hoje linhas de produtos pensados especificamente para intervenções
de reabilitação pouco intrusivas. Por exemplo, os fabricantes mais importantes de elevadores têm soluções que dispensam a casa de máquinas, com o mecanismo concebido para caber em espaços confinados, e com elevação feita a
partir da base. Para as “zonas húmidas” do edifício, casas de banho e cozinhas, há modelos em “kit”, completos, que
se podem instalar, de uma forma quase reversível, sem demolição de paredes ou outros danos. O mesmo se passa
em relação às instalações sanitárias, canalizações de abastecimento de água, canalizações de esgotos, instalações
eléctricas e ventilação. Mas os equipamentos e instalações especialmente concebidas para a reabilitação de edifícios
antigos, não resolvem, só por si, o problema: é necessário que os donos de obra sejam suficientemente exigentes (por
si ou por imposição regulamentar) e que os construtores e, sobretudo, os projectistas, possuam as qualificações adequadas. Daí que o Gecorpa se venha batendo para que o sistema dos “alvarás” tenha categorias específicas para a reabilitação e que um sistema de classificação idêntico seja criado para os projectistas.

V. Cóias e Silva
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GECoRPA

Quadro de Honra

ONDUPORTUGAL - Materiais de
Construção, S.A.

Conservação e Restauro do
Património Arquitectónico, 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
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PREVENÇÃO & PLANEAMENTO

A sua empresa sobreviveria

a um sinistro?

Estudos feitos nos EUAmostram
que, em caso de ocorrência de um
sinistro, cerca de 50 por cento das
empresas fecharia imediatamente e cerca de 29 por cento, no prazo de dois anos. Ter seguros não
basta para salvar uma empresa
de um sinistro. A empresa deve
ter um plano de recuperação pós-sinistro em condições de funcionar, antes de ser atingida por uma
ocorrência deste género, caso
contrário, nunca conseguirá
recuperar com a rapidez necessária para evitar perder clientes e a
sua posição no mercado.

DESENVOLVENDO UM PLANO
DE RECUPERAÇÃO PÓS-SINISTRO

Quanto tempo demoraria a sua empresa a recuperar a posição que tem hoje?
Depois de um sinistro, o mais provável é ter de começar tudo de novo, especialmente se não existir o referido
plano de recuperação.
É fácil acreditar que os sinistros só
acontecem aos outros. O facto é que
fogos, inundações, tempestades,
raios, falhas de corrente eléctrica, falhas nos computadores e, até mesmo,
ataques terroristas acontecem.
Quase todos os responsáveis subestimam o tempo que levaria uma empresa a recuperar de um sinistro. Imagine que tinha de continuar a trabalhar depois de todos os registos do
seu negócio terem desaparecido, sem
acesso a computadores, sem instalações para laborar, ou sem materiais
e equipamentos.

Um plano de recuperação pós-sinistro é um plano escrito que identifica
claramente os sinistros que podem
ocorrer, explica os passos que deverão ser seguidos, em caso de
ocorrência de cada um desses sinistros, e determina quem fará o quê,
quais os recursos que serão necessários e como obter esses recursos no
menor espaço de tempo possível.
Se o ideal é um plano claro, a maior
parte das empresas nunca chega a desenvolver nenhum, porque a ideia
lhes parece demasiado complicada
ou pensam que é necessário um consultor muito caro para o fazer. Como
qualquer plano é melhor que nada, os
responsáveis deveriam, pelo menos,
reunir a informação básica que necessitam e guardá-la em local seguro.
Apresentamos, em seguida, os passos
essenciais para o desenvolvimento de
um plano de recuperação pós-sinistro.

4
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AVALIAÇÃO DO RISCO

O responsável pela elaboração de um
plano de recuperação pós-sinistro deverá determinar que sinistros poderão
acontecer. Para a maior parte dos negócios, os sinistros mais prováveis são: fogo, falha do sistema informático, falha
de corrente eléctrica, raios e inundações,
quer provenientes do exterior, quer devidas a problemas nas canalizações. É
de considerar também a ocorrência de
um sismo, caso a empresa se situe numa
zona sujeita a este tipo de sinistro. Devem ser acrescentados à lista os sinistros
que afectam directamente o negócio, como empresas vizinhas que causem danos na sua propriedade, problemas a nível regional (descargas de material perigoso, explosões,...), ou problemas que
resultem em bloqueios à empresa.
AVALIAÇÃO DO ACTIVO
E RECURSOS DISPONÍVEIS

Em seguida dever-se-á avaliar cada
operação da sua empresa, activos e

PREVENÇÃO & PLANEAMENTO

recursos, como, por exemplo, recursos humanos, equipamento, edifícios, sistema informático, registos,
comerciantes e fornecedores, entre
outros, a fim de determinar quais as
áreas críticas. Deve ser feita a pergunta “E se...?”, para determinar quais as
consequências de se perder cada actividade crítica, recurso ou activo. Para
algumas áreas de negócio, uma falha
no sistema telefónico ou no sistema
informático, nem que seja por um dia,
pode afectar significativamente os lucros; para outras áreas, uma falha
num equipamento ou operação trará
graves problemas e poderá exigir meses de recuperação.
O responsável deverá decidir como
cada possível sinistro pode afectar estas actividades críticas, ou activos da
empresa.
Deve ser investido tempo no desenvolvimento de um plano de recuperação das áreas críticas, em vez de se
tentar analisar todas as situações de
perdas potenciais.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DANOS

Para muitos dos perigos e sinistros,
existe uma série de medidas de prevenção que podem ser implementadas e que irão eliminar ou reduzir as
probabilidades de se perder uma área
crítica da actividade da sua empresa.
Temos o exemplo dos sistemas de extinção de fogos, backups informáticos,
sistemas de alarme, inspecções de prevenção de fogos, cuidados com o manuseamento de materiais perigosos ou
inflamáveis... Sempre que possível, é
preferível antecipar situações de perigo, através de medidas preventivas,
do que limitar-se a elaborar um plano
de recuperação pós-sinistro.
DESENVOLVER ESTRATÉGIAS
DE RECUPERAÇÃO

Para cada perda potencial de actividade, recurso ou activo críticos, deve
ser desenvolvido um plano de recuperação com o seguinte conteúdo:

• Identificação da potencial perda;
• Identificação dos recursos necessários para a recuperação (listas de
fornecedores, empreiteiros de serviços de reparação, pessoal necessário, equipamento alternativo ou escritórios disponíveis);
• Quem fará o quê;
• Quando será feito;
• Como será feito.
REGISTE POR ESCRITO O SEU PLANO
DE RECUPERAÇÃO PÓS-SINISTRO

Este deverá conter o seguinte:
• Potenciais sinistros abrangidos pelo plano;
• Distribuição de responsabilidades;
• Lista de todos os directores, administrativos e trabalhadores contendo números de telefone de casa,
moradas e indicação de quem deverá ser notificado em caso de
emergência;
• Lista de todos os comerciantes, fornecedores e subempreiteiros com
todos os contactos detalhados;
• Inventário de todo o equipamento
essencial à actividade e respectiva
descrição, possíveis alternativas de
substituição, informação sobre prazos estimados para instalação de
equipamento de substituição, etc.;
• Especificações e alternativas para
substituição dos equipamentos telefónico e informático;
• Lista de possíveis locais alternativos onde a empresa poderá ser colocada e funcionar temporariamente;
• Lista de concorrentes ou outras empresas a quem o trabalho pode ser
subcontratado até completa recuperação;
• Lista de empresas que prestam serviços de reparação ou de recuperação pós-sinistro;
• Informações sobre seguros, incluindo nomes e números de telefone das
seguradoras, números das apólices,
lista das coberturas e números de
telefone da polícia;

• Uma estratégia de recuperação específica para cada perda de actividade, recurso ou activo críticos,
bem como um plano de acção direccionado para cada perda potencial,
que recursos serão necessários para
a recuperação, quem fará o quê e como deverá ser feito.
Uma vez desenvolvido o plano de recuperação pós-sinistro, este deve ser
revisto com a ajuda da gerência, ou
por quem tiver responsabilidades no
plano, e deverão ser distribuídas cópias a todos os envolvidos. As cópias
guardadas no escritório não servirão
de muito, caso haja fogo ou o acesso
ao edifício seja bloqueado. Cada um
deverá guardar a sua cópia em casa
ou no carro, de forma a que possa estar sempre acessível.
FAÇA UM EXERCÍCIO
DE SIMULAÇÃO

A única maneira de saber se o plano
contém a informação necessária ou se
está correcto é testá-lo. Faça um exercício de simulação para vários cenários. Promova uma sessão de brainstorming, durante a qual assume que
ocorreu um desastre específico
(exemplo: um fogo destruiu todo o
edifício) e percorra o plano passo a
passo. Reveja o plano, caso seja encontrada alguma deficiência.
Alguém disse: “Ninguém planeia para
falhar, aqueles que falham não planearam.”
Não permita que esta frase se aplique
à sua empresa, tire algum tempo para
pensar e planear segundo o esquematizado neste artigo. Escreva, pelo menos, a informação básica. Lembre-se
de que qualquer plano é melhor do
que nada e que, depois de ocorrido o
sinistro, será tarde de mais.
LARRY Z. SHERMAN, CSP, CPCU, ALCM
Presidente da Sherman Safety Management,
em New Port Richey, na Flórida
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REFLEXÕES

Tema de Capa

As instalações e os sistemas
contemporâneos
são uma oportunidade e não uma contrariedade
“Sociedades industriais, modernas – promovem o desenraizamento, a destruição, bem como a
obsolescência dos objectos banais que continuamente produzem. Asua outra face é a da conservação
material de alguns objectos, ligada a uma certa consciência da temporalidade e à ideologia individualista. Aqueles objectos que são alvo da conservação seriam os autênticos, preciosos, artesanais,
antigos. Estas sociedades procuram conciliar dois elementos (pelo menos à primeira vista) contraditórios: a criação, a mudança, com a continuidade e a conservação. Há uma vontade de totalidade:
produzir e proteger são duas faces da mesma moeda destas sociedades e dos aparelhos heterológicos (conhecimento e absorção do outro) que as caracterizam. Visibilização (presentificação) do passado e antecipação (planeamento) do futuro. Estas sociedades estão ligadas ao desenvolvimento das
classes médias (que precisam de criar elementos de cultura comuns, e entre eles o do património) e
ao consumo.”
Marc Guillaume, in A Política do Património, Porto: Campo de Letras, 2003, pp. 25-26
Esta visão pessimista, quase cruel,
da nossa contemporaneidade faz-nos
esquecer o quanto se progrediu no
conhecimento e na valorização das
questões do património como factor
de desenvolvimento cultural. Contudo, não deixará de nos levantar
questões pertinentes, ligadas sobretudo ao comportamento ético das comunidades, face à compatibilidade entre
a herança cultural e o desenvolvimento tecnológico.
A Conservação, o Restauro, a reabilitação ou mesmo a substituição de edifícios antigos em zonas de valor patrimonial, ou em troços de cidade contemporânea consolidada, estão para
além do próprio objecto arquitectónico. Mesmo a validação de determinadas intervenções, em termos de ética
de intervenção, não deverá excluir
as questões técnicas da contemporaneidade, ainda que muitas delas
"exerçam pressão" sobre o património.
O tempo histórico, o tempo estético e
os novos tempos de usos nem sempre
6

Pousada de Santa Maria do Bouro–Reabilitação integral enquanto conjunto patrimonial reactivando o
sistema hidráulico ancestral. Arq.to Souto Moura

se compatibilizaram ou coincidiram
entre si, por isso, alguns monumentos,
edifícios classificados ou os edifícios
com estima pública e privada, enquanto intervenções, estiveram e
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estão sujeitos à inovação, à descoberta, à(s) moda(s). Aliás, a sua permanência em muitos casos só se justifica, ou melhor, só será aceite, pelo cidadão comum, se permitirem uma
adequada assimilação dos novos sistemas, sem os quais se tornam progressivamente "objectos obsoletos",
museológicos e, consequentemente,
menos atraentes ao usufruto dos seus
naturais utentes. Os aglomerados urbanos e, em particular destaque, as cidades são os primeiros a dar sinais de
envelhecimento, de inadaptação a novos hábitos, usos e necessidades através dos espaços públicos que apresentam desajustamentos, disfunções, empobrecimento das actividades colectivas, vandalismo e abandono. Ao longo da história têm ocorrido distintos
acontecimentos que levaram à transformação das urbes; os sinais da(s)
mudança(s) são, na maioria dos casos,
invulgarmente violentos e inesperados. Muitos deles surgiram por imposição não planeada, não discutida, não

REFLEXÕES

Tema de Capa

Angra do Heroísmo – Prospecção arqueológica junto
ao cais. Trabalhos conduzidos pelo Dr. Maduro Dias

Pousada de Santa Marinha de Guimarães – projecto
paradigmático de intervenção e infraestruturação em
património histórico. Arq.to Fernando Távora

Estúdio Carlos Relvas, Golegã – Infraestruturação
mínima através de túnel aqueduto subterrâneo.
Arquitectura de Victor Mestre e Sofia Aleixo

partilhada, quase sempre impostos
por vontade de elites económicas e
nem sempre cultas. Chegam com o peso da novidade e oportunidade de negócio como prova bastante do seu estatuto, enquanto portadores de progresso. E, perante esta força, a cidade,
o espaço público, queda-se, abrindo
um novo ciclo que nem sempre sara
com brevidade num qualquer período
a curto, médio, ou longo prazo. Por outro lado, verifica-se também que,
quando a reacção à inovação, ao benefício real de um qualquer sistema, é de
total resistência por parte da comunidade ou grupo de cidadãos, as cidades
históricas ou tradicionais tendem a
perder a oportunidade de se auto-avaliarem e, neste sentido, de se reajustarem às novas realidades com vista a alcançarem um determinado benefício
e, consequentemente, bem-estar colectivo. Como exemplo, sobretudo por
constituírem a continuidade da primeira geração de sistemas urbanos, temos os marcos do século XIX/XX, como os transportes motorizados, a electricidade, o telefone, e a segunda geração, o metropolitano, a TV por cabo,
o gás natural e o telemóvel, entre outros, sendo, actualmente, parte integrante das nossas vidas diárias. A sua
(parcial) assimilação nas vilas e cida-

des, esmagadoramente históricas, significa que estas tendencialmente convergiram para a sua actualização com
vista à sua permanência física e, principalmente, dos seus habitantes e
utentes. Verifica-se, contudo, que nem
sempre da forma mais adequada, nomeadamente em termos patrimoniais
e com especial destaque para as intervenções no subsolo, sendo estas complexas, mas também fascinantes.
A pesquisa séria e o debate público
constituem sinais incontornáveis do
grau de civismo praticado pelos representantes da comunidade e por ela
própria. O resultado contribuirá para
a fortificação de uma opinião pública
sobre a identidade e o valor do seu património histórico, arqueológico e arquitectónico, bem como o benefício do
seu conhecimento, a par de potenciais
descobertas, tenderá a compatibilizar-se com a introdução de sistemas indispensáveis à sua vida diária.
O progresso que se dá a conhecer, de
forma esclarecida e participada, concorre para a valorização de uma determinada realidade física e representará
uma oportunidade de concertação entre memória/identidade e avanço tecnológico/bem-estar social.
Tem sido prática corrente separar cultura e ciência quando, no nosso enten-

der, ambas se fundirão na justa medida que, em conjunto, representarão o
tempo histórico e estético em que vivemos, como aliás se passou desde
sempre de modo continuado, e em situações paradigma.
Os edifícios emblemáticos, as grandes
obras de engenharia, são a materialização dessa realidade e, em ambos os
casos, podem observar-se exemplos
de excelência em que a assimilação de
sistemas inovadores de grande desenvolvimento científico concorrem, de
forma incontornável, para a expressão
estética, apreciada enquanto equilíbrio formal, harmonia de escala, como
modelo que se aproxima de um ideal
de beleza. São exemplos não só a Ponte de S. João, no Porto, e a base projectual do Aeroporto do Funchal, do
Eng.º Edgar Cardoso; o depósito de
água do Campus Universitário de
Aveiro ou o Pavilhão de Portugal da
Expo 98 de Lisboa, ambos do Arq.º
Siza Vieira, mas também outros tantos
como a intervenção no Convento
de Santa Marinha de Guimarães, do
Arq.º Fernando Távora, que superiormente devolveu um Convento ao uso
contemporâneo sem que este tenha
perdido identidade histórica. Ainda
do mesmo arquitecto, e em conjunto
com o G.T.L. de Guimarães, liderado
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Castelo de S. Jorge, Caminho de Ronda – “Falso muro” infraestruturado por módulos. E.D.P., T.L.P., Tv Cabo, etc.. D.G.E.M.N. Arq.to Victor Mestre

pela Arq.ª Alexandra Giesta, destacamos o Centro Histórico de Guimarães,
em que a subtil introdução no subsolo
de todo o tipo de sistemas contemporâneos permitiu a requalificação da
cidade sem perca de identidade, garantindo aos cidadãos e utentes o acesso às tecnologias indispensáveis à vida quotidiana, idênticas às que qualquer urbanização de subúrbio oferece.
Historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, arquitectos, engenheiros, profissões tradicionais, profissões emergentes das novas tecnologias terão todos a mesma responsabilidade no desempenho das suas tarefas e o êxito do resultado do seu trabalho dependerá, em grande parte, do
seu grau de cultura, a par dos seus conhecimentos enquanto especialistas.
Quanto mais especializados, mais se
lhes deverá exigir formação cultural.
Só desta forma deixaremos de assistir
à perfuração de azulejos e cantarias de
fachadas para fixar cabos de electricidade ou telefone; à abertura de valas
sobre solo arqueológico, arrasando,
deliberadamente, estruturas e objectos preciosos para o esclarecimento do
passado; à remoção de partes fundamentais dos edifícios, por preguiça
mental de encontrar alternativas à implantação de todo o tipo de equipamentos indispensáveis, como conta8

dores, caixas derivadoras, bocas de
incêndio; à alteração da paisagem urbana consolidada, do espaço público
com arranjos exteriores estereotipados desnecessários; ou à perturbação
da paisagem de transição entre o espaço aberto periurbano e a cidade,
com publicidade massacrante.
Para vencer positivamente toda uma
longa tradição inadequada de gestão
de projecto e obra, será necessário cultivar e valorizar o saber e o trabalho,
independentemente da profissão, iniciando-se esta atitude pela formação
cultural de todos os intervenientes em
obras de reabilitação em centros históricos e em edifícios com valor ou estima patrimonial, bem como na cidade
contemporânea. A classificação de
edifícios será, nestas circunstâncias,
perfeitamente secundária. Um pedreiro, um carpinteiro, um canalizador,
um trolha não tem de transportar nenhum estigma inerente a uma qualquer desqualificação social. Qualquer
profissão necessita, urgentemente, de
ser valorizada, exigindo um alto desempenho aos seus representantes. O
orgulho de fazer bem está associado à
capacidade de outros, que estão no circuito, apreciarem e valorizarem esse
trabalho. Um trolha pode apreciar um
concerto de Shostakovich, uma peça
de Brecht, um filme de Fellini, um po-
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ema de Borges, uma pintura de Amadeu de Souza Cardoso, um livro de
Saramago. Enquanto a sociedade não
entender que a cultura transporta a
vontade de querer saber e compreender todos os fenómenos que despertam a curiosidade e o interesse inerentes à inovação e ao conhecimento científico, demoraremos muito mais do
que qualquer outro povo que teve a
oportunidade de compreender este fenómeno e, por isso, não desperdiçou
tempo, não desistiu e não se entregou
ao fatalismo, à resignação. Soube reagir impondo padrões de exigência e
qualidade.
A introdução em centros históricos e
em cidades consolidadas de novas instalações e sistemas é uma oportunidade e não uma contrariedade. Tudo depende da competência de todos os intervenientes, e entende-se por competência não apenas a técnica/científica mas, sobretudo, o alto desempenho cultural de cada um enquanto
executante, e igualmente se exige e espera idêntica competência cultural e
científica dos que projectam e coordenam obras desta natureza.

VICTOR MESTRE,
Arquitecto
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Instalações Técnicas e Estruturas
em Intervenções de Reabilitação

Conflitualidade Resolúvel
A reabilitação de edifícios antigos, comportando, em boa medida, a melhoria das condições de funcionalidade dos espaços construídos, adaptando as existências a novas formas de viver, implica alterações profundas que não podem deixar de afectar as estruturas, os próprios espaços, revestimentos, acabamentos e elementos da construção e ainda, de modo muito relevante, as diferentes redes e
infra-estruturas que estão indissociavelmente ligadas aos actuais modos de usar os edifícios.

A forma de encarar este tipo de alterações, nomeadamente na interacção
entre estruturas e instalações especiais, pressupõe uma participação
multidisciplinar em que as diferentes
engenharias devem demonstrar a
mesma vontade de interpretar a ética
das intervenções no património arquitectónico construído, preocupação

que não pode deixar de dominar a
acção de promotores, projectistas,
construtores e utilizadores.
Hoje, em qualquer edifício, é normal que
se deseje criar um conjunto muito diversificado de redes, instalações e equipamentos, cuja existência se associa à qualidade do uso, ao nível da segurança, da
higiene e da saúde, do conforto, pelo me-

nos, cuja introdução num edifício existente está longe de ser pacífica.
Ao contrário do que sucedia até mesmo ao terceiro quartel do século XX,
em que os edifícios se construíam com
redes incipientes de águas e esgotos,
de electricidade, de telefones (poucas)
e de gás (apenas em Lisboa), hoje as redes de águas e esgotos ganharam
grande complexidade com a multiplicação de zonas a servir com água, as
redes eléctricas e de telecomunicações
tornaram-se autênticas instalações
técnicas, aumentaram exponencialmente as exigências de ventilação e
surgiram e desenvolveram-se até à
banalidade as instalações de ar condicionado, de segurança, etc.
Por isso, hoje é necessário pensar
como se consegue compatibilizar a
exigência de uma instalação moderna
e diversificada com um edifício antigo
que para tal não foi concebido nem
construído.
Dir-se-ia que o problema é simples:
basta adaptar o edifício velho às novas
exigências, forçar as velhas estruturas
a aceitar e a conviver com as novas ins-
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talações; mal se vai se for este o raciocínio, infelizmente muitas vezes seguido com uma cegueira que chega a
impressionar.
De facto, o ponto de partida deve ser
precisamente o oposto, ou seja, quando se intervém num edifício existente,
o programa para a sua reabilitação, o
projecto e a obra subsequentes têm de
se adaptar às existências, autolimitar-se por via do respeito que deve merecer o património.
Então, o caminho torna-se a um tempo

aliciante e desafiante: não servem apenas os conhecimentos do costume, não
bastam as práticas anteriores, cada situação revela um caso diferente, novas descobertas e perplexidades, necessidade de avanços e recuos, com
cautelas e sem juízos preconcebidos.
Os problemas que se colocam são muito diversos, alguns de fácil resolução,
como é o caso das redes de telecomunicações e de transmissão de dados
que, com o recurso a novas tecnologiais e com as reduzidas dimensões
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dos elementos constituintes, podem
ter impacte muito reduzido nas estruturas antigas. Outros há muito mais
difíceis de equacionar e de resolver, como sucede com a colocação de quadros, contadores e colunas-montante,
por exemplo, ou com maior dificuldade ainda, com as redes de esgotos e de
ventilação e ar condicionado.
Para os responsáveis pelas estruturas
não é útil que julguem defender bem a
sua dama opondo-se às propostas
apresentadas para as diversas instalações e redes; defendem-se as causas
compreendendo as coisas, sabendo-se
onde se pode ou não ceder, estudando
soluções que minimizem impactes
quando são possíveis, estudando soluções de adaptação e de reforço quando a intenção é inevitável mas controlável.
Um edifício antigo é, por definição,
uma construção realizada com pavimentos de madeira, paredes de alvenaria e, em menos casos, arcos e abóbadas deste material. É com estas estruturas que as novas instalações técnicas terão que conviver.
Uma abóbada pode, facilmente, alojar
redes de águas, de electricidade, de comunicações e outras; talvez até acomode tubagens de redes de esgotos.
Mas isto é possível em abóbadas de
berço (comuns, por exemplo, em
claustros, corredores e compartimentos de conventos e palácios) e não em
abóbadas de arestas ou de nervuras
(ainda mais comuns). Este exemplo
vale, precisamente, por ser apenas um
exemplo que obriga a pensar na essência das operações de reabilitação e que
exige o conhecimento efectivo das
construções existentes.
Numa parede de alvenaria ordinária,
é possível alojar tubagens diversas em
roços que fragilizam essas paredes:
pode contornar-se o problema, remetendo a maior parte dos traçados para
sancas, rodapés técnicos e tectos falsos, onde tal for possível; é viável en-
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frentar a dificuldade quando outras
soluções menos agressivas não são
possíveis e uma forma de fazê-lo consiste em compensar a fragilização referida com o reforço local da parede,
ou com reforços mais generalizados
dos seus revestimentos.
Mais difícil ainda é lidar com paredes
de frontal, constituídas por reticulados de madeira preenchidos com alvenaria; nestes elementos, os roços, infelizmente tantas vezes realizados por
via da facilidade aparente, danificam
de modo quase irreversível a qualidade da estrutura antiga, embora possam ponderar-se soluções de reforço
(por exemplo com rebocos armados)
que, no entanto, podem desvirtuar a
solução original.
As soluções mais interessantes passam, por um lado, por se desviarem as
redes dessas paredes, concentrando-as em zonas “de sacrifício”; por outro
lado, pode recorrer-se aos já referidos
rodapés e rodatectos técnicos, tal como é viável o recurso a tectos falsos e a
paredes duplas, criando-se espaços de
ar dentro dos quais podem “correr” diversas condutas, tubagens e cabos.

No caso dos pavimentos de madeira,
existem fortes e compreensíveis limitações à inserção de redes; nas soluções comuns, os vigamentos são paralelos entre si e são tarugados na direcção transversal, o que dificulta o
traçado de cabos ou condutas, obrigando a que exista um levantamento
efectivo e rigoroso da estrutura existente, de modo a que seja possível definir encaminhamentos de redes que
não tenham impacto nos vigamentos.
Eventuais necessidades de atravessamento de vigas de madeira, por perfuração ou por rasgamento, têm de ser
analisadas caso a caso e só devem ser
permitidas quando de todo for impossível encontrar outras soluções.
As maiores dificuldades, no que se refere à intervenção em pavimentos, residem na execução das ligações das
principais tubagens das redes de esgotos domésticos aos respectivos tubos de queda; do mesmo modo são importantes as restrições impostas pelas
passagens de grandes tubagens das
instalações de ventilação e de ar condicionado.
No caso das redes de esgoto, a melhor

solução consistirá em fazer passar as
tubagens de maior diâmetro (descargas de sanitas) no intervalo livre entre
vigas de madeira; no entanto, na prática tal nem sempre é fácil, pela variabilidade do espaço disponível e pela dificuldade de garantir o posicionamento mais adequado do aparelho sanitário em relação às vigas de madeira.
Uma solução que possa ajustar-se a
um local desajustar-se-á a um outro, o
que implica a necessidade de escolha
de sistemas de redes de esgotos com
acessórios que lhe dêem o máximo de
adaptabilidade.
O cuidado e a atenção que sejam dispensados a coisas tão simples como a
organização da cozinha e instalações
sanitárias, em cada fogo de cada piso,
e as garantias de continuidade vertical são o caminho para que seja facilitada a resolução destes problemas
que, quando mal encarados, dão origem a soluções “coxas”, votadas ao insucesso.
JOÃO APPLETON,
Eng.º Civil, A2P, Ld.ª

Pedra & Cal n.º 27 Julho . Agosto . Setembro 2005 11

REFLEXÕES

Tema de Capa

A iluminação urbana e ambiental

como instrumento de valorização
das Cidades Históricas e Áreas Urbanas
Somos hoje confrontados com o valor da imagem mediática produzida como produto cénico a que a indústria patrimonial tende
a obrigar e a subordinar os seus destinos, em declarada oposição
ao sentido original do termo património, que apareceu ligado à
ideia de herança e de transmissão legal de pais para filhos1. A
necessidade de recuperar estes valores levou a sucessivas tentativas de delimitar o que pode ser transmíssivel às gerações seguintes, como símbolo de identidade cultural. Assim, surgem ao longo do tempo sucessivos postulados que visam a valorização e
salvaguarda do património histórico, embora reflectindo um pensamento teórico, sempre demasiadamente lento, para preencher
as expectativas da realidade cultural construída pelo Homem.

Para melhor compreendermos esta situação, e no panorama das Cartas Internacionais, teríamos que recuar no
tempo e identificar os três momentos
em que o conceito de valorização do
património histórico-artístico sofre
uma notória evolução, sendo eles: a
Carta de Atenas (1931), a Carta de Veneza (1964) e a Carta das Cidades Históricas (1987). A Carta de Atenas lançou
os primeiros princípios que vão estar
na base da conservação e restauro dos
monumentos, embora toda a problemática que diz respeito à escala urbana seja completamente ignorada. A
Carta de Veneza, que surge na sequência da explosão demográfica, do desenvolvimento das cidades industriais e da consequente degradação
dos centros históricos, quebrou radicalmente a tradição de considerar o
monumento como um objecto individual. Finalmente, a Carta Internacional

de Cidades Históricas e Áreas Urbanas,
adoptada pela 8.ª Assembleia Geral da
ICOMOS, em Washington, em 1987,
vem agora articular as cidades com os
monumentos históricos e os valores a
proteger, dando, assim, continuidade
ao mote lançado pela própria Carta de
Veneza: uma cidade deverá evoluir no
tempo e no espaço, a fim de salvaguardar equilíbrios e harmonias materiais e espirituais.
Mas o que mais importa referir, neste
momento, é a importância que este novo documento atribui à ideia de a protecção das cidades históricas e conjuntos ser considerada uma actividade
que deverá associar não só as políticas
económicas e sociais de desenvolvimento, como o planeamento (nacional, regional, local) à própria protecção dos monumentos históricos. Isto sugere uma outra compreensão da
complexidade do espaço urbano co-
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mo veículo que, ao transportar e conter um conjunto animado de referências e histórias, demonstra a capacidade de o sistema assimilar e articular o
tempo no espaço.
Cada vez mais, se reconhece que “a
cultura patrimonial” não está no edifício singular, nem no conjunto edificado, mas na relação constante entre o tipo de espaço público e a tipologia edificada 2. Edificar é fazer espaço e um
espaço qualificado define um lugar de
relações axiais 3.
Porém existe uma outra dimensão de
espaço urbano que, por ignorância ou
preconceito, tem vindo a ser deixada
ao ritmo de intervenções isoladas que
desconhecem o sentido do espaço
urbano, a sua história e os seus mitos.
Assim que as primeiras luzes inundam a cidade, e como por magia, esta
toma inesperadamente novas formas:
a unidade perde-se, as relações espaciais confundem-se e a hierarquia visual inverte-se. Estamos perante uma
nova realidade em que a iluminação
desempenha um papel determinante
na recriação do espaço urbano como
conjunto de relações interespaciais só
perceptíveis quando traduzidas visualmente. A crescente descaracterização e fragmentação visual da imagem das cidades históricas obriga
também, ao nível da iluminação, a estabelecer o sentido da unidade, que
não poderá ser alcançado com intervenções dispersas que têm vindo a ser
desencadeadas, um pouco por todo o
lado.
Curiosamente, embora o gosto por
projectos de iluminação se tenha conquistado com o crescente interesse pela conservação e valorização do património edificado, a filosofia subjacente
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à valorização da imagem do monumento no contexto urbano não tem
acompanhado a própria evolução do
conceito de bem patrimonial.
Tal como os projectos que, neste século, deram origem à iluminação do Teatro Michell, St. George’s Mansions ou
da Ponte de Glasgow; da Pirâmide
do Louvre, da Torre Eiffel e do Arco
do Triunfo, em Paris; da Basílica de
S. Marcos, do Campanário e da Igreja de
St.ª Maria della Salute, em Veneza ou,
ainda, do Coliseu e das célebres fontes
de Roma, estas intervenções podem
ser apenas consideradas operações de
elevado charme visual em que os marcos patrimoniais são alvo de intervenções individualizadas, ainda que
de carácter monumental, para a valorização pontual da imagem nocturna
da cidade 4. Assim, cada uma das intervenções mencionadas estão apenas
associadas ao monumento e à sua glória 5, não salvaguardando, portanto, a
relação estética e espacial dos objectos
iluminados com o próprio contexto
urbano ou mesmo entre cada um dos
monumentos ou objectos de arte expostos no tecido urbano de uma mesma cidade. Diríamos que é através da

Iluminação Urbana e Ambiental 6 que
se torna possível desenvolver uma filosofia de aproximação à iluminação
dos conjuntos históricos com a definição de toda uma estratégia de intervenção que possa reflectir as hierarquias urbanas, distinguindo as relações axiais que as definem e as
funções que as qualificam, tal como já
tivemos oportunidade de afirmar:
After having gained a comprehensive
understanding of the role of each of
those elements identified and seen by
day we are able to understand the visual hierarchy of the city and the relationship between its major elements as
a clue to translating our intentions into an appropriate lighting design programme for the lighting of our cities
by night 7.
Mas, se a valorização das cidades históricas só pode ser verdadeiramente
encarada quando consideramos o espaço urbano como um master visual
piece, produto de uma intervenção global e integrada, também a iluminação
deverá ser construída de acordo com
esse potencial urbano traduzido pelas
relações axiais do sistema que geram
um constante e consequente exercício

de requintadas oportunidades de experiência urbana possíveis, quando
traduzidas e interpretadas no quadro
nocturno. É este o modelo que temos
vindo a defender, através de uma
acção conjunta e articulada não só com
os planos de salvaguarda para as cidades históricas, mas com outros instrumentos de planeamento, reconhecidos como veículos de ordenamento
espacial (e visual), que devem absorver as acções de conservação e preservação das cidades históricas e das áreas urbanas.
Em Portugal, os primeiros passos dados, para a definição de uma estratégia global de intervenção na área do
design de Iluminação, foram desencadeados no Centro Histórico de Évora
(UNESCO 1983) com o Programa de
Iluminação Urbana e Ambiental 8.
Mais tarde, também foi desenvolvido
para o Centro Histórico de Sintra
(UNESCO 1995), o qual a própria Câmara nunca virá a respeitar.
Os programas pretendem conciliar todos os parâmetros de intervenção na
percepção e estrutura do sistema urbano com o objectivo de criar uma antecipação visual de unidade urbana.
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Assim, na sequência da análise e identificação urbana, efectuada a partir do
objecto edificado e na relação interespacial do mesmo com o sistema urbano, foram definidos estados distintos
de intervenção que se afirmam quanto às suas particularidades urbanas e
ambientais (historicidade). Estes estados de intervenção não só reflectem
o desenvolvimento urbano do sistema axial, como confirmam a importância de cada nível na percepção
das relações axiais patentes no tecido
urbano. Esta dimensão urbana é,
pois, traduzida, clarificada e reforçada pela própria iluminação, sendo
ainda possível visualmente repor
equilíbrios perdidos devidos à
criação de subsistemas não articulados com o sentido do sistema axial
primário. Assim, com o Programa de
Iluminação Urbana e Ambiental, estabelece um conjunto de linhas de
orientação que viabiliza a criação de
um sistema visual urbano criando,
assim, uma nova oportunidade de
vivência urbana e, portanto, de ordem espacial que complementará o
entendimento e a percepção da evolução urbana deste tecido histórico.
O próprio processo de transformação
urbana leva-nos a procurar um sentido interdisciplinar nas políticas de
conservação e reabilitação urbana onde a iluminação, até agora nunca considerada como instrumento modelador do espaço urbano, tem um papel
decisivo na leitura das necessidades
de salvaguardar o espírito do lugar.
Pode-se, assim, deixar de estar nas
mãos de ‘promotores’ da iluminação
por catálogo, normalmente, da responsabilidade de fabricantes e distribuidores de produtos de iluminação
que têm como único objectivo o de
promover o ‘negócio’ da luz.
Urge, pois, repor o sentido e o significado das cidades históricas no seu
mais amplo quadro de referência histórica-urbana dentro de uma lógica
funcional que potencialize o imagi-

nário colectivo. Este tema foi, pela
primeira vez, reconhecido pela Organização das Cidades Património
Mundial, como parte integrante das
políticas de conservação das cidades
históricas, ao ser apresentado, no 8th
World Symposium, um Poster Sesion
of the Symposium, in Theme I. sobre
"Urban Lighting Design Strategies as
Part of Conservation Programmes",
Cuzco, Peru, a ter lugar no próximo
mês de Setembro 2005.
Neste momento, outros centros históricos que se candidatam à classificação de Património Mundial recorrem a este instrumento de modelação
de espaços e relações visuais como
parte da sua política de intervenção e
revalorização da identidade do lugar.
Encontramo-nos, assim, envolvidos
no projecto de Plano Maestro da Cidade de San Luis Potosi, México.
NOTAS
1 Choay, Françoise, L’Allegorie du patrimoine, p.9.
2 Portas, Nuno, em Conferência da Sociedade para a Preservação do Património Construído.
3 Pinto-Coelho, Maria João, A importância da iluminação urbana na imagem da cidade: opções axiais e configuração urbana, tese de doutoramento.
4 Podemos falar igualmente do caso da cidade de Lis-
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boa, onde as obras arquitectónicas monumentais são,
ciclicamente, alvo de valorização da sua imagem, registando-se, ao longo do tempo, novas “imagens”,
consoante as soluções de iluminação encontradas,
como forma de valorização da espaço histórico da
cidade.
5 Trouvant l’épaisseur de la nuit, le monument, telle ap-

PORTAS, Nuno, Conferência da Sociedade para a Preservação do Património Construído, Padrão dos Descobrimentos, Lisboa: 1996

parition d’une divinité en gloire, semble rayonner l’éternité. La lumière artificielle fait à l’ombre une part royale,
pour en delivrer des figures sans rides, des formes perçues,
des topographies inconnues. Choix, F., op. cit., p. 166.
6 Este conceito de iluminação por nós criado pretende

RIEGL, Aloïs, Le Culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, traduzido do alemão por Daniel
Wieczorek, introdução de Françoise Choay, Paris:
Éditions du Seuil, 1984.

incluir todos os aspectos funcionais mais emocionais
que a luz artificial pode exprimir, exaltar ou sugerir. É
uma operação ao nível do espaço urbano que oferece,
atribui e interpreta o status do sítio, integrando e envolvendo todos os elementos geradores do espaço urbano a participar na imagem final.
7 Pinto-Coelho, Maria João, “Stepping out of Darkness. A Coordinated Approach to Lighting our Cities
After Dark”, Msc Light & Lighting, p.19.
8 Aprovado em reunião de Câmara, em 1993.

Revista Científica 2. Ciudades Históricas, Xunta de Galiza, Comité Nacional Español de ICOMOS, 1993.

SITTE, Camillo, L’Art de batir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques, traduzido do alemão por
Daniel Wieczorek, prefácio de Françoise Choay, Paris:
Livre & Communication, 1990 (1.ª ed. 1980).
WEBBER, Melvin M., L’Urbain sans lieu ni bornes, traduzido do inglês por Xavier Guilot, prefácio e anotações
de Françoise Choay, Paris: L’Aube, 1996 (1.ª ed. 1964).
Zonas especiais de protecção, compilação de José Manuel Silva Passos, Lisboa: A.A.P., 1989.

M. J. PINTO-COELHO,
Arquitecta, Dip. Arch, M.Sc, Ph.D
Membro Professional da IALD (International Association of Lighting Designers), Lightmotif
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CASO DE ESTUDO

Tema de Capa

Instalações e Sistemas nos Edifícios e Centros Históricos

O Papa-formigas

1.
Assiste-se hoje a uma explosão de oferta de produtos tecnológicos que ajudam a simplificar, facilitar e rentabilizar a recuperação
do degradado universo de imóveis antigos no nosso país. No
entanto, em geral, persiste nos promotores uma indisfarçável
angústia quanto aos métodos de intervenção. Por outro lado, não
se nota nos fornecedores de equipamentos grande preocupação
com situações específicas de reabilitação de edifícios e conjuntos
com valor histórico.
Muito se tem falado sobre a responsabilização dos intervenientes em obra,
mas continuamos a assistir a obras de
reabilitação de fraca qualidade. As Câmaras Municipais e os Gabinetes Técnicos Locais têm uma posição privilegiada no processo de licenciamento e
acompanhamento das obras, e os promotores deveriam poder contar mais
com aconselhamento técnico específico de reabilitação pautado por critérios mais rigorosos e filosofias de intervenção mais claras.

Das novas tecnologias disponíveis,
para aplicação na reabilitação urbana,
a que mais interesse tem suscitado por
parte de proprietários, condomínios e
investidores em geral é, efectivamente, a dos equipamentos de acessibilidade vertical. É justo, portanto, seleccionar os elevadores como exemplo.
A crescente procura de elevadores para equipar edifícios antigos deve-se,
essencialmente, a dois factores: ao envelhecimento da população residente
nos centros históricos e a um aumento
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(Myrmecophaga Tridactyla)
dos padrões de qualidade de vida dos
novos ocupantes, pertencentes a uma
geração mais exigente.
Habitualmente, quando confrontado
com a falta de acessibilidade da sua
fracção, o dono da obra oscila entre estados de letargia e de euforia interventiva. E projecta esses estados de alma
ora lamentando-se, ora tomando a iniciativa de fazer qualquer coisa. Mas é
mesmo qualquer coisa. O problema
surge, normalmente, neste pólo do
movimento pendular.
Após uma análise sucinta da situação
e sossegados os anseios do dono da
obra, arranca-se para a empreitada em
clima triunfal. O optimismo é legitimado pelo confortante acompanhamento de um arquitecto. Com os primeiros problemas, emerge um nevoeiro de litígio generalizado que se instala entre os vários protagonistas e logo o empreiteiro se compromete,
pragmaticamente, a “resolver tudo de
uma vez por todas”.
As empresas fornecedoras disponíveis nem sempre ajudam. Ainda há
poucos anos, para redesenhar o software de um elevador hidráulico numa
situação de reabilitação (Figura 1), foi
preciso sensibilizar departamentos de
Lisboa a Zurique. Com efeito, o departamento de reabilitação de uma conhecidíssima marca de elevadores é
representado por um “pobre” engenheiro mecânico que se desdobra em
esforços contorcionistas, para nos explicar que, contra a política inflexível
da empresa que representa, pouco ou
nada pode fazer acerca de quase tudo.
Por entre incriminações lavradas em
múltiplas actas, numa tentativa desesperada de mitigar a sua ansiedade, o
dono da obra apela ao arquitecto que,
com impenitente conceituosidade,
“soluciona a coisa assim mais ou menos”. Chegando a este ponto, uma reunião de obra já impressiona pelo am-
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2.

3.

5.
biente: uma mistura explosiva da Sérvia das descrições de Dragoslav
Mihailovic com a peste Camusiana do
Dr. Rieux.
Para ilustrar esta situação, infelizmente tão recorrente, relato um curioso, mas significativo, episódio. Quando cheguei a uma obra na qualidade
de consultor/gestor de crise, já a mesma ia avançada e o mal estava feito.
Ainda hoje é para mim um mistério o
que leva alguém a projectar um armário de cozinha no espaço ocupado
por um pilar importante (de um conjunto abobadado no piso térreo), mas
aconteceu numa obra pretensamente
de reabilitação de um nobre edifício
pombalino que teve lugar num bairro

4.
histórico, de Lisboa, no ano 2001 (Figura 2).
O que sucedeu depois é fácil de adivinhar: a abóbada começou, lenta, mas
inexoravelmente, a ceder pondo em
risco a integridade física de trabalhadores e do edifício (Figura 3).
Para agravar esta situação, já de si
complicada, devido à redução crítica
da secção de um pilar importante (Figura 4), contávamos também com a
acção conjugada de três factores: 1.º –
o “encharcamento” (pluvial) sistemático do interior do edifício; 2.º – a fragilização das estruturas envolventes; 3.º
– a sobrecarga excessiva resultante das
cargas colocadas inadequadamente
(Figura 5).

Passo a desenvolver, sucintamente, a
título de aviso, aos menos familiarizados com o tema:
1.º – Começando pelo primeiro factor:
é quase certo que o seu empreiteiro lhe
tentará explicar as vantagens de “retirar primeiro toda a cobertura só para
ver”, garantindo-lhe que “em Abril já
não chove”. Se não contar com uma cobertura provisória, deverá substituir a
sua por parcelas e faseadamente.
2.º – Por falta de indicações específicas
em projecto, um canalizador poderá,
sem hesitações de maior, cortar a direito os barrotes de assentamento para
passar tubagens, levando aos limites
da insanidade a equipa inteira de
acompanhamento de obra (Figura 6).
3.º – Por fim, podemos observar na Figura 7 a perplexidade dos engenheiros encarregados face ao destacamento da chave da abóbada (pedra central
de fecho). E com razão, pois em cima
desta descarregava a prumada de uma
parede divisória (fora do eixo da abóbada) do primeiro ao último piso, para dividir os novos apartamentos.
Decidi, recentemente, visitar o edifício
em questão e o dito armário lá estava
(Figura 8), agora perfeitamente integrado na decoração em “tons inox”. Tudo bem camuflado, nem parece que
chegou a haver percalço algum. Esta
harmonia, porém, não é perene e o
“monstro” espreita em cada mau remate escondido, esperando pacientemente uma pequena infiltração, um acidente doméstico, uma acção do tempo.
Por isso, desconfie de soluções demasiado generalistas e contrate um papa-formigas. O papa-formigas é particularmente bom a fazer isso mesmo: papa as formigas. Não se lhe conhece outra especialidade, mas é bastante eficaz.
Tem os conhecimentos, as ferramentas
e actua responsavelmente. Ele é a imagem do especialista que, utilizando métodos de diagnóstico não destrutivos e
intervenções minimalistas, mantém o
suporte intacto e o sistema saudável.
Para dar alguns exemplos, métodos
científicos como as observações boroscópicas ou as fotografias termográficas são hoje mais-valias fundamentais,
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6.

8.

7.
quer no diagnóstico de patologias,
quer no levantamento de estruturas
não visíveis, como as cruzes de St.º André (barrotes de madeira dispostos em
cruz que estruturam o interior das paredes frontais); a zona intervencionada deverá ser visitável de modo a facilitar a sua manutenção – principalmente tratando-se de canalizações – e
é claro que absolutamente tudo (das
instalações aos sistemas, dos equipamentos às argamassas de fixação) deverá ser reversível. Quando digo reversível não estou a pensar num martelo pneumático. Uma instalação deve
ser facilmente identificável e sugerir
naturalmente a sua substituição.
Deixo aqui algumas sugestões para o
promotor que se está a iniciar na arte
da reabilitação de edifícios: não tenha
medo das técnicas tradicionais, elas
casam perfeitamente com equipamento high-tech. As fibras ópticas são um
dos muitos exemplos de equipamento
de ponta que combinam na perfeição
com argamassas tradicionais e estruturas de madeira antiquíssimas, fragilizadas pelo tempo.

Comece com uma pequena área controlada: se o suporte for uma parede
com reboco tradicional, incentive o coordenador da sua intervenção a preencher os roços abertos para a instalação de um determinado sistema com
argamassa de cal e areia. Recomendo
até que se aventure a criar a sua própria receita: acredite que não tem nada
a perder. Além de certamente lhe ganhar o gosto, evita soluções comercializadas que, sendo muito dispendiosas, têm inconfessáveis pontos fracos.
Informe-se com um pedreiro (um mestre à antiga), que o resto vem da experiência.
Em Portugal, o panorama geral da oferta de equipamentos e sistemas começa
a mudar. Alguns sectores da indústria
tecnológica apresentam-se mais flexíveis e atentos ao mercado emergente
da reabilitação urbana. No entanto, a
nossa atenção deve incidir mais sobre
as soluções e condições de aplicação
das instalações do que sobre o equipamento em si. Este último será substituído a prazo, enquanto que o edifício subsistirá para outros equipamentos.
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Uma intervenção descuidada compromete a longevidade do edifício. Se tivermos os efeitos secundários em consideração, estaremos mais bem preparados para estabelecer uma relação
custo/benefício na apreciação de propostas de instalação de sistemas.
Com o atraso que levamos na preservação do nosso património construído, é talvez preferível ver as coisas do
ponto de vista da valorização, que
uma intervenção cuidada irá certamente conferir ao seu edifício ou
fracção. Pondere as possibilidades
apresentadas pelos instaladores de
sistemas. Lembre-se de que para eles
tudo é possível. Os custos a médio e
longo prazo serão sempre seus.
Equipamentos modernos só constituirão verdadeiramente um valor futuro se não forem desnecessariamente
destrutivos do suporte, contribuindo
para um diálogo equilibrado entre o
moderno e o preexistente.
ANTÓNIO PEREIRA COUTINHO,
Arquitecto
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Rede de Drenagem
de Águas Residuais Domésticas do Porto

Central de Sobreiras
A rede de drenagem de Águas Residuais Domésticas do Porto encontra-se estabelecida desde 1907,
mas a sua necessidade vinha já sendo sentida desde algum tempo antes.
De acordo com o documento dirigido ao Rei pela Câmara Municipal, em
11 de Agosto de 1899, é referido o seguinte:
"São graves, os problemas de assistência e higiene pública. É para um dos
múltiplos aspectos de um destes problemas que a Câmara Municipal do
Porto, vem perante Vossa Majestade
solicitar a atenção do seu governo. Há
anos já que esta Municipalidade, justamente preocupada com as condições higiénicas da Cidade, empreendeu obras que lhe permitissem melhorá-las e organizou Repartições de
Estudo que a orientassem sobre a gravidade dos males e meios de os remediar. E como causa principal deste lastimoso estado não se pode apontar outra que não seja a falta quase completa
de uma rede de canalização para os esgotos da Cidade.... conhecida a causa
indicado estava o remédio, e para isso
esta Municipalidade, pôs a concurso o
projecto e execução das obras necessárias para o saneamento da Cidade. Teve isto lugar em 1896. Concorreu a
acreditada firma Hughes And Lancaster, conhecidíssima pelas obras congéneres executadas em diversas Cidades
estrangeiras e exploradora do Sistema
Shöne para a elevação de esgotos."
Concluída a exposição do problema, o
referido documento passa para a parte mais delicada do mesmo: o custo excessivo de tão necessário empreendimento.
"Não pede a Câmara Municipal do
Porto, que o Governo tome sobre si o
integral das despesas a fazer, como de
resto já tomou para o Saneamento da
Cidade de Coimbra, e se tem declara-

do disposto a aceitar para o de Lisboa.
ACâmara pede uma coadjuvação, importante, sem dúvida, mas em todo o
caso, só uma coadjuvação."
Este pedido ao Rei vinha na sequência
de um projecto de concurso para dotar
o Porto com uma "vascularização sanitária adequada", como referia o
Dr. Ricardo Jorge no seu relatório da
Repartição Municipal de Saúde e Higiene, de 1 de Junho de 1886, dirigido
ao Presidente da Câmara de então, o
Conselheiro Wenceslau Pereira de Lima, e que servia de apoio ao referido
projecto de concurso. Nesse relatório,
afirmava-se, então, " (…) que a organização do programa do concurso obedece, entre outras, a duas ideias, que
explicarão o teor de alguns dos seus
artigos: uma, é a celeridade para apro-

veitar tempo; outra é a seriedade do
intento do Município".
O projecto de concurso para o Saneamento é apresentado pelo Presidente
da Edilidade na sessão de 9 de Julho
de 1896 e o programa de concurso é
aprovado em 2 de Janeiro de 1897, sendo publicado nos Diários de Governo,
n.os 16 e 17 de Janeiro do mesmo ano.
O prazo limite para a apresentação das
propostas ao concurso era 31 de Julho
de 1897. Na sessão do Município desse mesmo dia, constata-se que apenas
se apresentou um único concorrente, a
firma Hughes And Lancaster.
Apreciada a proposta na sessão de 30
de Novembro de 1897, o concorrente
Hughes And Lancaster foi convidado
a introduzir na sua proposta modificações que a tornem mais económica.
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Para isso, é nomeada uma comissão
para, juntamente com a empresa, estudar as alterações.
A empreitada é definitivamente adjudicada em 20 de Janeiro de 1903, pelo
preço global de 1.800 contos, compreendendo todos os previstos e imprevistos. Esta quantia é elevada para
2.000 contos por alterações posteriormente introduzidas no decorrer da
obra, face à sua extensão à povoação
da Foz e a Carreiros (Molhe).
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DO PORTO – CENTRAL
DE SOBREIRAS

A concepção apresentada assentou
num sistema que conduzia a totalidade do esgoto drenado para armazenamento em Sobreiras e o seu lançamento na maré vazante, de modo a que fosse escoado para o mar retirando-o do
interior do Rio Douro. Neste sentido,
citamos da memória justificativa da

Tema de Capa

solução proposta: “A duração média
da corrente vazante é maior do que a
da enchente, prolongando-se aquela
por espaço de 6 horas e 40 minutos, e
esta 6 horas e 8 minutos. Num ciclo
completo de marés, que tiveram lugar
durante os meses de Agosto e Setembro de 1895, houve somente 8 enchentes que levassem mais tempo que as
vazantes, duas marés em que as enchentes eram iguais às vazantes, e vinte marés nas quais as vazantes duravam mais tempo que as enchentes,
chegando a haver num caso, uma diferença de 2 horas e 35 minutos a mais”.
Partindo desta verificação, é proposto
para drenar os esgotos do Porto um
sistema separado, como se pode constatar na seguinte passagem: “No Porto as condições gerais são muito favoráveis para o sistema separado, porquanto a maior parte dos despejos pode-se levar, pela acção da gravidade,
para uma saída conveniente. Incli-
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nações íngremes encontram-se facilmente na direcção do rio. É contudo
absolutamente necessário que os vários canos, que se dirigem para o rio
pelas encostas abaixo, sejam interceptados por um cano mestre que leve a
matéria para um ponto conveniente,
onde seja conservada durante a enchente, ou tratada quimicamente, de
forma que seja ou deitada para o rio
sem causar prejuízo, ou empregada na
irrigação das terras durante as secas.
A única estrada conveniente para um
cano mestre, é a que, debaixo de vários
nomes, se estende desde Rego Lameiro à rua de Sobreiras, e que segue a
margem direita do rio”.
As zonas contíguas à marginal são, em
alguns casos, mais baixas do que ela,
de modo que nelas não se podia efectuar a drenagem pela acção da gravidade, em direcção à mesma. Além disso, é necessário levar os despejos para
um tanque, cujo fundo ficasse acima
do nível das marés-cheias, de forma
que o conteúdo, quando preciso, possa
ser descarregado na maré-cheia, e seja
logo levado para o mar com a vazante.
Em vista destas condições decidiram
“não construir um sistema de esgotamento, pela acção da gravidade, de
condições usuais mas interceptar os
despejos com um cano mestre de ferro
fundido, de 250 a 750 milímetros de
diâmetro. Este cano mestre, para o
qual os vários canos que trazem os
despejos da cidade deitam os seus conteúdos, será colocado em nível, à altura de 1,30 metros acima da maré baixa
média por toda a sua extensão, excepto no seu começo, onde se eleva à altura de 22,696 metros acima da maré baixa média, e nos tanques de saída, onde
se eleva à altura de 10 metros acima da
maré baixa média”.
A parte da cidade que fica acima deste
colector é drenada por meio da acção
da gravidade, mas “as zonas baixas
costeando o rio não se podem escoar
por meio da gravidade, porque ficam
abaixo da inclinação hidráulica do cano-sifão colector, ou porque constituem depressões locais, ou porque ficam, com relação ao rio, sem saída natural directamente para ele. Em todos
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estes, propomos colocar expulsores
pneumáticos de Shöne, e levantar os
despejos por meio de ar comprimido,
fornecido duma estação central, na rua
de Sobreiras, e levado aos diversos expulsares pneumáticos por tubos de
ferro fundido iguais aos que servem
para água ou gaz.”
Os expulsores trabalham a ar comprimido, que na época era “fornecido por
máquinas a vapor de compressão, trabalhando por alta pressão na estação
que para esse fim deve ser construída
na rua de Sobreiras. Escolheu-se este
sítio, em parte por ser o escolhido para
os tanques da desembocadura, e em
parte por ficar próximo do rio, reduzindo assim o custo do transporte do
carvão e outros materiais”.

A estação incluía a casa da máquina,
casa das caldeiras, casa para carvão e
chaminé de tijolos, cuja descrição citamos: “Acasa da máquina contém duas
máquinas a vapor, comprimindo cada
máquina, por minuto, 9,75 metros cúbicos de ar, a uma pressão de 1,89 Kg
por centímetro quadrado. Cada máquina compressora tem dois cilindros
de ar, cada um dos quais possui válvulas anelares de entrada e saída de
baixo movimento, de Shöne. Todas as
válvulas trabalham facilmente e sem
ruído. Cada cilindro de ar está cercado
de água.
A casa das caldeiras contém duas caldeiras cilíndricas, de fogo interior, do
sistema usado em Cornwall.
As caldeiras são de tamanho e força

suficientes para poderem vaporizar
400 kg de água por hora, elevando-a
a uma pressão, para o serviço, de 8
atmosferas. A água é fornecida por
bombas de alimentação.
O depósito de carvão pode conter 50
toneladas, quantidade suficiente para
dois meses.
A chaminé é circular ou octogonal,
com a base quadrada até à altura de 6
metros. A altura total da chaminé é de
38 metros acima do chão. O diâmetro
mais pequeno, da abertura superior, é
de 0,75 metros. A nossa proposta é,
portanto, construir um tanque para
depósito na margem direita do rio, distante do mar cerca de 1,5 quilómetros,
de tamanho suficiente para comportar
a quantidade máxima de despejos que
se pode acumular durante a enchente,
isto é, cerca de 8000 metros cúbicos.
Quando o tanque estiver cheio, as
imundícies ficarão 6,5 metros acima
da maior maré conhecida, e o fundo
do tanque 2,70 metros acima desse
ponto, ou 6 metros acima da maré baixa média. O cano de saída do tanque
tem 750 milímetros de diâmetro, e na
maré cheia todo o conteúdo do tanque
pode ser descarregado em menos de
duas horas, A válvula de saída pode,
portanto, abrir-se meia hora depois da
maré começar a vazar, e assim o conteúdo será todo descarregado durante a
maior força da corrente no rio.
É nossa convicção profunda que esta
medida bastará para conservar o rio
limpo”.
CONCLUSÃO

Esta foi a proposta executada entre
1903 a 1907 e que funcionou até ao ano
2001. No âmbito da execução da ETAR
de Sobreiras, nos terrenos anexos da
Central, foi a mesma desactivada e recuperada, para uma tarefa tão nobre
quanto a primeira, a instalação do Museu do Saneamento.

CARLOS MEDEIROS
Eng.º Civil, Director Técnico de Exploração
da ETAR de Sobreiras (SMAS Porto),
Prof. Auxiliar (Convidado) da Faculdade
de Engenharia e de Arquitectura do Porto

Pedra & Cal n.º 27 Julho . Agosto . Setembro 2005 21

WX / EX
Nova geração de
serras eléctricas
para betão
Uma gama que se distinge
pela simplicidade, leveza e
modularidade.
Compatíveis com a nossa linha
hidráulica, as novidades abrem
a tecnologia á reabilitação e
construção civil.

BLAU Lda
Rua Manuel Francisco Soromenho 43
2670-339 LOURES
Tel. 21 984 9740 / Fax. 21 984 9799
tyrolit@blau.pt / www.hydrostress.com

AN_WX_EX_0504_PT.indd 1

21.4.2005 18:45:40 Uhr

ANUNCIO BLAU

5/19/05

6:47 PM

Page 1

Feuerwiderstandsklasse

F 120

Fixações químicas versáteis
para diversos materiais de construção

S I S T E M A S

D E

F I X A Ç Ã O

B L A U - COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.

CASO DE ESTUDO

Tema de Capa

Casa do Lanternim - Mértola
Climatização - Painéis Refrigerados/Aquecidos
O Centro Polivalente de Interpretação e Divulgação (Casa do
Lanternim), pertencente ao Instituto de Conservação da Natureza, situa-se no interior da área
urbana da vila de Mértola.
Integra-se num lote urbano confinado pela Rua D. Sancho II, por
dois acessos pedonais laterais e
por um arruamento público posterior. O edifício ocupa a maior
parte do terreno existente, sendo
a área restante um logradouro
privado do mesmo lote.
SOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA
Edifício antes da intervenção
Oedifício existente é uma construção de
raiz quinhentista, que foi sendo ampliada e transformada nos períodos seguintes, designadamente no século XIX.
Trata-se de uma construção tradicional,
com espessas paredes em alvenaria de
tijolo maciço com cunhais em pedra de
xisto e paredes-mestras interiores suportando os pavimentos em madeira.
Os vãos interiores de maior dimensão
são obtidos com recurso a arcos abatidos em tijolo maciço.
Todas as paredes são rebocadas a argamassa de cal.
Os pavimentos consistem em estruturas de vigas em madeira, cobertos a soalho na parte superior e a forro na parte
inferior.

Os vãos têm genericamente cantarias
em pedra de calcário.
A cobertura consiste numa estrutura
de madeira, de três águas, coberta com
telha cerâmica.
De uma forma geral, o estado de conservação de todo o conjunto é muito deficiente, verificando-se uma degradação
progressiva e acentuada de todos os
seus elementos, seja por infiltrações de
água através da cobertura e dos vãos, seja por abandono e falta de conservação.
Objectivos gerais da intervenção/
Edifício após intervenção
A intervenção na Casa do Lanternim
enquadrava-se na problemática clássica da reutilização de um edifício de habitação a que se destinam novos usos.
Reabilitação deverá entender-se aqui
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como remodelação, que vai para além
da recuperação ou restauro e reposição
do primitivo, envolvendo acertos estruturais e funcionais que, ainda que
respeitando as linhas morfológicas do
edifício, lhe asseguram de forma adequada e actualizada a utilização prevista. Desta forma e após intervenção no
mesmo, o edifício resulta de uma zona
reabilitada e por outra ampliada. É
constituído por 3 pisos, sendo o piso 0
destinado ao atendimento público, zona de exposições e conferências; o piso
1destinado aos funcionários do Parque
Natural do Vale do Guadiana e o piso 2
a uma zona comum ao serviço de vigilantes e administrativos.
De acordo com a tipologia do edifício,
as soluções técnicas das instalações especiais a implementar, nomeadamen-

CASO DE ESTUDO

Tema de Capa

te o AVAC, não deveriam colidir nem
penalizar a funcionalidade nem o sentido estético dos espaços.
Assim sendo as soluções de AVAC implementadas foram:
• Zona Ampliada - Piso 0 – (Auditório/vestíbulo) – Sistema TUDO - AR
• Zona Ampliada - Piso 1 – (Gabinetes) – Sistema TUDO – ÁGUA.
• Zona Reabilitada - Pisos 0, 1, 2 (Exposições, gabinetes) – Sistema TUDO –
ÁGUA
DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES
DE AVAC IMPLEMENTADAS
Os diversos sistemas de aquecimento,
ventilação e ar condicionado são:
Zona Ampliada – Piso 0
Auditório/Vestíbulo
Estes espaços são contíguos não havendo uma simultaneidade de ocupação.
Assim, foi implementado um sistema

de ar condicionado que serve os dois
espaços opcionalmente, de acordo com
a ocupação indicada pelo nível de CO2
detectado por duas sondas, localizadas
uma em cada um desses espaços.
Este sistema é composto por uma unidade de tratamento de ar, com bateria
de aquecimento / arrefecimento e secção de ventilação. A extracção é feita
por um ventilador, que debita o ar rejeitado para a sala técnica, que funciona como pleno. É garantido um fluxo
de ar residual entre o auditório e o vestíbulo através de grelhas de passagem
acústica instaladas nas portas.
A distribuição de ar é feita através de
difusores quadrados distribuídos pelo tecto falso.
Zona Ampliada – Piso 1
Gabinetes
Uma vez que existia espaço disponível no tecto falso, foi implementada

uma solução, totalmente invisível, de
tectos arrefecidos / aquecidos.
O sistema de tectos arrefecidos / aquecidos consiste numa área activa, com
vários circuitos de água e numa área
passiva, onde existe apenas a placa de
tecto falso.
A capacidade de arrefecimento deste
sistema é superior a 94W/m2 (valor referência do projecto) de tecto activo
para uma diferença de temperatura
entre o ar ambiente e a água de arrefecimento de 11º C.
Em cada gabinete instalou-se um sensor de temperatura ambiente com
ajuste de set-point que comanda uma
válvula de duas vias motorizada,
que faz a modelação do fluxo de água
aquecida / arrefecida através do tecto.
De forma a evitar a condensação, o
controlo geral do sistema limita inferiormente a temperatura da água distribuída a 16º C. Nos espaços de maior
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densidade de pessoas (sala de reunião
e de exposições), foram instaladas sondas de condensação, para desligar a
válvula de duas vias que controla o
fluxo de água nos painéis, sempre que
ultrapasse os 80% de humidade relativa, nos referidos espaços.
Zona Reabilitada – Pisos 0, 1, 2
(Sala exposições, gabinetes)
Nestes espaços foi implementado o
sistema de paredes arrefecidas / aquecidas, uma vez que não havia espaço
disponível nos tectos para a solução
anteriormente descrita.
As paredes arrefecidas / aquecidas são
constituídas por módulos de dimensões
fixas. O sistema de tubagem interno é de
cobre acoplado a perfis de alumínio extrudido, para condução linear de calor,
sendo o revestimento frontal e lateral em
gesso cartonado. As exigências térmicas
de cada espaço definiram o número de
módulos aplicados, sendo a ligação dos
mesmos efectuada em série.

Tema de Capa

Os módulos possuem um pequeno
ventilador que origina um escoamento de ar ao longo da parede, por forma
a aumentar a performance térmica da
mesma. As aberturas de entrada/saída de ar localizam-se inferior e superiormente com a aplicação de grelhas.
Os módulos de parede têm uma capacidade superior a 405 W para uma
temperatura ambiente de 27º C, com
a água a circular entre os 15º e 18,8º C.
Em cada gabinete instalou-se um sensor
de temperatura ambiente com ajuste
de set-point que comanda uma válvula
de três vias motorizada, que faz a modelação do fluxo de água aquecida / arrefecida através da parede. De forma a evitar a condensação, o controlo geral do
sistema limita inferiormente a temperatura da água distribuída a 16º C. Nos espaços de maior densidade de pessoas
(sala de reunião e de exposições), foram
instaladas sondas de condensação, para
desligar a válvula de duas vias que controla o fluxo de água nos painéis, sem-
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pre que ultrapasse os 80% de humidade
relativa, nos referidos espaços.
A dimensão dos painéis é de
1250x2500x56mm.
BALANÇO FINAL
Os sistemas de tectos / paredes – arrefecidos / aquecidos têm sido pouco
utilizados em Portugal.
Deparamo-nos com as dificuldades
inerentes à implementação de qualquer novo sistema a implementar no
nosso País.
Este sistema adapta-se bem a edifícios
a recuperar ou outros onde existam limitações estéticas e de espaço envolvente.
É fundamental tirar partido das soluções existentes adequando-as a cada obra, que é sempre um caso particular.
ANTÓNIO LEMOS,
Eng.º Civil, Teixeira Duarte, S. A.
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Instalação de infra-estruturas
contemporâneas
em edifícios decorados com estuques ornamentais
A utilização de um edifício antigo exige uma adequação às exigências técnicas contemporâneas,
essenciais para o seu funcionamento actual, principalmente em edifícios de serviços, casos da climatização, das condições lumínicas, da detecção de incêndios e das telecomunicações. Neste âmbito, é particularmente sensível a adaptação de edifícios com estuques decorativos, em resultado do
potencial conflito estético e funcional entre as instalações técnicas e a ornamentação pré-existente.

Figura 1. Equipamento de climatização impondo-se visualmente à composição
decorativa. Palácio do Marquês de Tomar. Lisboa.

A INSTALAÇÃO DE NOVAS INFRA-ESTRUTURAS NO CONTEXTO DA
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS

Segundo Cabrita et al (1992), a reabilitação designa toda a série de acções empreendidas tendo em vista a recuperação e a beneficiação de um edifício,
tornando-o apto para o seu uso actual... procurando ao mesmo tempo
uma modernização e uma beneficiação
geral do imóvel sobre o qual incide - actualizando as suas instalações, equipamentos e a organização dos espaços
existentes - melhorando o seu desempenho funcional e tornando esses edifícios aptos para a sua completa e actualizada reutilização.

Figura 2. Iluminação e detector de incêndio sem integração no local. Palácio do
Marquês de Tomar. Lisboa.

Nesta definição está implícito que a
reabilitação tem por objectivo a melhoria das condições de utilização no
quadro dos padrões exigenciais contemporâneos, incluindo-se, entre outros aspectos, a renovação de instalações e equipamentos, senão de uma
forma idêntica às dos edifícios contemporâneos, pelo menos com características muito semelhantes, designadamente novos sistemas de climatização, iluminação, segurança contra
incêndios e telecomunicações, entre
outras, em função da ocupação específica de cada local.
São redes técnicas muitas vezes passíveis de provocar grande impacte visual na decoração estucada, apesar de

ser real a difícil articulação entre os
problemas técnicos e artísticos envolvidos, devido ao antagonismo estético
e formal com a decoração (figuras 1 e
2), ao risco de alteração do equilíbrio
das condições ambientais interiores e
à necessidade de acesso às instalações,
para a realização de operações de conservação e manutenção.
O papel do projecto de restauro
A instalação de novas infra-estruturas
deve ser trabalhada exaustivamente
desde as fases iniciais do projecto de
restauro, elaborado este a partir do
conhecimento do imóvel e dos resultados do processo de investigação e
análise.
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O trabalho de recolha de informação
prévio à elaboração do projecto, no
qual se inclui o levantamento morfológico e compositivo, torna-se assim
essencial enquanto método de análise
e diagnóstico, pois permite conhecer
as regras de composição do elemento
estucado, ao nível da simetria, da repetição e da forma, entre outros (figura 3), matéria fundamental para enquadrar a instalação das infra-estruturas na decoração e nos processos de
reintegração de lacunas.

Composição sem
simetria e repetição
de módulos

CONSEQUÊNCIAS DIRECTAS DA
INSTALAÇÃO INADEQUADA DE
EQUIPAMENTOS

A instalação de novos equipamentos
pode ter sobre o estuque efeitos negativos devido, por um lado, às condições físicas, designadamente a alteração do nível de humidade, à presença de poeiras e fumos e à introdução de cargas sobre as estruturas de
suporte, por outro, ao desequilíbrio estético com as composições decorativas. Em determinadas situações, podem surgir graves anomalias de difícil
identificação e com incidência considerável.
O facto de o estuque ser um material
poroso e com uma elevada higroscopicidade propicia a ocorrência de elevadas trocas de vapor de água entre
este e o ar, propriedades responsáveis
pelo aparecimento de sujidade, em
grande medida resultante da deposição de pó e outras partículas em locais com deficiente isolamento térmico, devido à condensação.
Como exemplo do impacte estético negativo, salientam-se os novos equipamentos eléctricos e de climatização,
geralmente instalados aleatoriamente. Estes últimos são ainda responsáveis pela alteração das condições higrotérmicas e pela deslocação de partículas microscópicas de poeira e fumo, promovendo a sua deposição sobre os ornatos, com prejuízo das policromias, devido ao aparecimento de
um certo embaciamento.
Os detectores de incêndio iónicos são
outro exemplo de equipamentos inadequados aos edifícios antigos e res-

Composições simétricas: diagramas 1, 3, 4 e 5.
Composições modulares: diagramas 6, 7 e 8.
Composição assimétrica e sem repetição de módulos: diagrama 2

Figura 3. Diagramas de composição de tectos estucados.

ponsáveis pela deposição de fumo e
poeira (figuras 4 e 5).

ALGUNS ASPECTOS A OBSERVAR
NA INSTALAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

Finalmente, um efeito a não desprezar,
são as eventuais deformações resultantes da introdução de novas cargas
sobre as estruturas de suporte, que até
aí se encontravam em equilíbrio, devido à colocação de novos equipamentos ou cabos e condutas, podendo
mesmo originar fissuração.

O coordenador do projecto de restauro
tem um papel fundamental na instalação das diversas redes técnicas e apenas um conhecimento alargado das
mesmas lhe permite uma coordenação
eficaz, minimizando os danos ou o impacte estético sobre um estuque decorativo, pois um compartimento inteira-
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Figura 4. Sujidade provocada por detector de incêndio. Palácio do Marquês de
Tomar. Lisboa.

mente decorado não comporta instalações técnicas visíveis, ou no mínimo,
esteticamente inadequadas.
Equipamentos como grelhas difusoras,
armaduras de iluminação, detectores
de incêndio e outros, necessitam, porém, de ficar aparentes, podendo entrar
em conflito com a decoração existente.
É, assim, fundamental que, durante a
elaboração do projecto de restauro, se
adoptem os seguintes procedimentos:
a) estudo exaustivo das soluções disponíveis no mercado;
b) coordenação eficaz dos projectos das
especialidades;
c) pormenorização rigorosa da compatibilização com a decoração existente.
Independentemente da rede técnica e respectivos equipamentos, da sua localização,
das diferenças de temperatura, do nível
de iluminação e de outros factores, devem
observar-se alguns princípios gerais:
a) respeitar a morfologia das composições decorativas, quer sejam em tectos ou paredes;
b) instalar novos equipamentos, de modo a evitar conflitos físicos ou formais
com a decoração do tecto;
c) instalar novos equipamentos técnicos
de forma coerente e adequada ao uso
previsto para esse local, sem desequilibrar ou impor-se ao estuque existente;
d) instalar as redes técnicas em locais
onde seja possível aceder-lhes, para fins
de manutenção e reparação;
e) não instalar equipamentos que interfiram volumétrica e visualmente com o

Figura 5. Sujidade provocada por detector de incêndio. Palácio do Marquês de
Tomar. Lisboa.

espaço no seu todo, afectando o seu
equilíbrio e autenticidade;
f) não instalar redes técnicas sobre as estruturas pré-existentes, de forma a evitar
a introdução de cargas sobre os elementos até aí em equilíbrio, devendo criar-se
novos apoios, através de estruturas complementares de suporte, não confundíveis com as antigas (Faria, 2003).
Por último, importa referir que, em determinadas situações, após a instalação das
infra-estruturas, os trabalhos finais de reabilitação dos estuques podem envolver
operações de reintegração dos elementos
decorativos com alguma expressão.
No entanto, este tipo de intervenção não
deve adoptar-se como regra geral, mas
apenas quando estiverem esgotadas
quaisquer outras soluções. Deste modo, opções que envolvam a destruição
de grandes áreas de elementos decorativos, em boas condições de conservação, devem ser ponderadas e adoptadas apenas como último recurso, de
acordo, aliás, com os princípios da conservação estabelecidos pela Carta de
Cracóvia (2000), sendo aconselhável as
soluções que permitam restabelecer a
imagem pré-existente com recurso a reparações pontuais e reintegrações de lacunas mínimas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A valorização de um edifício necessita
de novas utilizações para os seus espaços, segundo uma lógica racional e
após uma operação de reabilitação que

não lhe destrua as características responsáveis pela atenção que é prestada
pela comunidade onde se insere. É,
assim, essencial a melhoria da sua capacidade de resposta às exigências de uso
contemporâneas, designadamente a renovação ou instalação de equipamentos, sem, contudo, entrar em conflito
com as suas características decorativas.
Neste contexto, o projecto de restauro
é um elemento fundamental de diagnóstico e decisão, pois permite um estudo exaustivo das diversas soluções
que se podem adoptar, em confronto
com a decoração específica e segundo
as necessidades do local em apreço.
NOTAS
(1) CABRITA, António Reis; AGUIAR, José; APPLETON, João - Manual de apoio à reabilitação dos edifícios do
Bairro Alto. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1992, p. 203.
(2) Carta de Cracóvia 2000: Princípios para a conservação e
o restauro do património construído, Trad. da versão oficial castelhana de Elísio Summavielle e José Manuel
da Silva Passos, Lisboa: DGEMN, 2000, p. 4.
(3) COTRIM, Hélder Coelho - Reabilitação de estuques
antigos. Lisboa: [s.n.] Dissertação de Mestrado em
Construção, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2004, p. 218.
(4) FARIA, José Amorim - “Reabilitação de estruturas
de madeira em edifícios históricos”. Estudos / Património, n.º 3, Lisboa: IPPAR, 2002, pp. 8-13.

HÉLDER COELHO COTRIM,
Arquitecto, Mestre em Construção pelo IST
MARIA DO ROSÁRIO VEIGA,
Eng.ª Civil, Investigadora Principal do LNEC
JORGE DE BRITO,
Eng.º Civil, Professor Associado do IST
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Contributo da Oz na reabilitação do Coliseu Micaelense

Recolha da informação de suporte
à elaboração do projecto
da intervenção estrutural
No início do ano, procedeu-se à reabertura das portas daquela que foi a primeira sala de espectáculos dos Açores e a segunda do País – Coliseu Micaelense (Figuras 1 e 2), imóvel de elevado valor
patrimonial, edificado no ano de 1917, em Ponta Delgada. A sua recuperação, com projecto da autoria do Arq.º Rogério Cavaca, pautou-se pela preservação do aspecto, mas dotando a sala de tecnologias e funcionalidades de acordo com os níveis actuais de exigência de conforto e segurança.

Figura 1 – Vista do Circo antes da intervenção de
reabilitação

Figura 2 – Vista do Circo após a intervenção de reabilitação

Figura 3 – Estrutura sob o palco constituída por pilares
e vigas de madeira. Pormenor das fundações de basalto

À Oz, a pedido da Câmara Municipal
de Ponta Delgada, coube a honra de
contribuir para a elaboração do projecto de recuperação, numa fase inicial,
através da realização do estudo preliminar sobre o estado de conservação
do edifício, baseado na inspecção visual e nos ensaios simples de diagnóstico, seguida doutra fase de aprofundamento do estudo, a que reporta o
presente artigo, com metodologia definida em conjunto com o gabinete projectista Afassociados, recorrendo a ensaios não destrutivos ou pouco intrusivos in situ e em laboratório para caracterização das estruturas e dos mecanismos de deterioração em presença.

madeira. As suas dimensões ocupam
uma área em planta de cerca de 1.900
m2 e uma altura de cerca de 25 m.
As asnas metálicas treliçadas da cobertura do Circo são de secção variável e
encontram-se dispostas radialmente
em planta, com travamento perimetral. As asnas encontram-se ligadas no
centro da cobertura a uma substrutura
metálica tridimensional, tendo como
apoio intermédio colunas metálicas.

dades importantes, imediatamente
abaixo do estrato rochoso detectado,
foi realizada a sua furação a uma profundidade máxima de 2,40 m.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ESTRUTURAS DO IMÓVEL

O Coliseu Micaelense foi construído
com paredes resistentes de alvenaria
de pedra da região (basalto), pavimentos dos pisos em madeira e coberturas
constituídas por asnas metálicas e de

METODOLOGIA

Levantamento das características das
fundações e reconhecimento geotécnico do solo
Procedeu-se à abertura de poços de reconhecimento para caracterizar o tipo
de fundação das paredes estruturais,
nomeadamente em termos geométricos e em termos da sua constituição. Os
poços de reconhecimento permitiram,
ainda, a identificação e caracterização
do maciço de fundação. No sentido de
se detectarem eventuais descontinui-
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Levantamento estrutural e construtivo do imóvel
Foi levada a cabo a caracterização dos elementos estruturais (Figura 3) e, consequentemente, não estruturais, em termos
da sua disposição no imóvel, da sua geometria e das propriedades mecânicas dos
materiais constituintes da cobertura metálica e das paredes resistentes.
O levantamento da implantação da estrutura metálica da cobertura do Circo
foi feito através da tomada de pontos
com apoio topográfico, tendo sido utilizada uma estação total, distanciómetro laser, prisma, bastão e fita métrica.
Numa segunda fase, foi feito o levantamento topográfico rigoroso de pontos de referência das asnas tipo e o levantamento geométrico da secção dos
elementos que as constituem.

PROJECTOS & ESTALEIROS

Figura 4 – Levantamento estrutural de asna metálica da cobertura do Circo

O levantamento estrutural ou construtivo do imóvel foi representado sobre
os desenhos de arquitectura existentes, em suporte CAD, tendo sido identificados os elementos estruturais e as
suas características físicas e geométricas (Figura 4).
Levantamento das anomalias
Foi feita a caracterização e identificação
das anomalias visíveis (Figura 5), em particular as de índole estrutural e o levantamento da sua disposição e extensão nos
elementos da construção, através de referenciação sobre desenhos de arquitectura existentes, em suporte CAD.
Para uma melhor caracterização da estrutura resistente dos pavimentos de
madeira e do seu estado aparente, foram
realizadas observações boroscópicas,
através de furos e pequenas sondagens
no soalho e no revestimento de tectos.
Ensaios não destrutivos ou pouco intrusivos
A caracterização mecânica dos materiais estruturais, nomeadamente a avaliação do módulo de deformabilidade

Figura 5 – Ataque de formiga branca em viga de
madeira

e da resistência da alvenaria das paredes resistentes, foi obtida in situ através da realização de ensaios com macacos planos de pequena área de formato semioval, que permitem, também, a determinação do estado de
tensão da alvenaria.
Foram realizados ensaios de resistografia e ensaios ultra-sónicos in situ
(Figura 6) nos elementos estruturais de
madeira, para detecção de zonas da
secção das peças com variações anormais de densidade, como, por exemplo, perdas de secção, que passam,
muitas vezes, despercebidas, sem alteração do seu aspecto exterior.
Para a aferição da resistência do aço
utilizado na estrutura da cobertura, foi
extraída uma amostra, tendo sido, posteriormente, preparada de modo a se
obter um provete válido, para ensaio
de rotura à tracção em laboratório.
CONCLUSÕES

As principais conclusões do estudo, relacionadas com as estruturas do imóvel, listam-se a seguir:
- As paredes inspeccionadas, com
função estrutural, são constituídas por
alvenaria de pedra da região (basalto),
regular e aparelhada, argamassada
com ligante argiloso;
- Uma sondagem mais profunda permitiu verificar que as paredes são constituídas por dois panos exteriores e um
interior, como núcleo central, constituído, também, por alvenaria de pedra
da região, neste caso irregular, argamassada com ligante argiloso;
- As paredes resistentes encontram-se
fundadas em estratos de basalto em
bom estado de conservação, sem danos significativos, mantendo, assim, as
suas aptidões estruturais;
- As fundações dessas paredes, a partir
de determinada cota, são constituídas
por blocos de basalto arrumados de
forma irregular, permitindo a presença
de vazios de dimensões consideráveis;
- As estruturas de madeira inspeccionadas aparentam, na generalidade,
bom estado de conservação, à excepção
dos elementos da cobertura adjacente à
galeria e pavimentos sob o palco, onde
foram detectados indícios de ataques
de insectos xilófagos com perdas signi-

Figura 6 – Esquema da disposição dos pontos de
contacto dos transdutores nos pilares de madeira

ficativas da secção resistente, podridão,
lacunas, deformações aparentes e ruína de partes da estrutura;
- A estrutura da cobertura do Circo é
constituída por asnas metálicas treliçadas com cantoneiras de secção em “L”
de abas iguais, dispostas radialmente e
travadas por outras treliças e por perfis
com secção em “I”;
- Detectaram-se delaminações e perda
de material dos perfis metálicos das asnas, localizadas, preferencialmente,
junto das entregas, sendo devidas a fenómenos de corrosão;
- O pavimento dos camarotes e da galeria é constituído por uma estrutura
mista de perfis metálicos com secção
em “I” e por vigamentos de madeira;
- Os ensaios ultra-sónicos e de resistografia, realizados nos elementos da
estrutura de madeira, evidenciaram
uma diminuição da capacidade resistente nas zonas com indícios de ataque
de insectos xilófagos;
- Os valores obtidos para o módulo de
elasticidade da alvenaria resistente ensaiada são relativamente baixos, traduzindo a fraca resistência do material
de preenchimento das juntas;
- Os resultados da tensão de cedência
superior e do módulo de elasticidade
do aço da estrutura metálica da cobertura, obtidos através de ensaio de rotura à tracção de um provete, foram, respectivamente, 358 MPa e 202 GPa.
Tendo por base as conclusões atrás, foram, ainda, apresentadas recomendações
de medidas correctivas possíveis.
CARLOS MESQUITA,
Eng.º Civil, Director Técnico da Oz, Ld.ª
PEDRO LANÇA,
Eng.º Civil, UM
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Com diamante ...

Furar ou cortar betão ou alvenaria é banal?! Habitual talvez, mas com grande potencial para melhorar:
o pó, o ruído, a vibração excessiva, o desperdício, os riscos para a saúde dos trabalhadores, etc. Com
diamante é um termo utilizado de forma muito lata para intervenções em betão armado que permitem
realizar um trabalho rápido, com rigor geométrico e sem necessidade de remates, respondendo muito
positivamente a todos os problemas acima enumerados das tecnologias tradicionais.
A tecnologia de corte e furação com
diamante deve ser utilizada e
aplicada com discernimento. Cada
obra tem necessidades específicas e
distintas. A simplicidade de abrir
um roço numa obra de habitação
obriga à utilização de uma máquina
apropriada, sob pena de complicar
o que é simples. Por outro lado,
cortar o tabuleiro de uma ponte por
cima de uma auto-estrada aberta ao
trânsito, ou executar um furo a seco
com 20 metros de profundidade na
parede de um castelo milenar,
nunca é fácil, mas não tem de ser
complicado.
Se a escolha de cortar e furar com
diamante é óbvia para as empresas

especializadas nesta área por toda a
Europa, o mesmo já não se poderá
dizer o mercado das empresas de
construção e reabilitação. É necessário avaliar e escolher a solução
mais eficiente e adequada a cada
tipo de trabalho.
No mercado nacional apresentam-se algumas marcas pioneiras, com
investimento em investigação, com
centros de competência que reportam experiência de muitos anos no
terreno. A Tyrolit e a sua associada
Hydrostress são, há mais de 30
anos, a escolha das empresas especializadas em trabalhos de corte e
furação com diamante, em território europeu.

Em Portugal, a Tyrolit/Hydrostress
está representada através da Blau,
Ld.ª. A capacidade dos seus profissionais com larga experiência nas
marcas mais representativas no
mercado permitiu o seu reconhecimento pela Tyrolit/ Hydrostress
como único parceiro para o
mercado dos clientes profissionais
em Portugal. Mais do que uma
honra, é uma oportunidade de
trazer para Portugal o maior e mais
vasto leque de soluções para fazer
bem com diamante.
BLAU, Ld.a
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Em Portugal desde 1989

Onduline Technical Support

A Onduline Portugal, através dos seus departamentos, põe à disposição dos seus Clientes um conjunto de serviços concebidos para os acompanhar em função das suas necessidades.

Linha Directa
A Onduline dispõe de técnicos devidamente qualificados que, via telefone,
fax ou e-mail, esclarecem de forma
totalmente personalizada todo o tipo
de questões relacionadas com o seu
projecto ou obra. Uma Linha Directa
com os Serviços Técnicos é a forma mais
rápida de resolver qualquer dúvida.

Onduline na rede
Apágina Web da Onduline é muito prática. Aí poderá encontrar, de forma rápida e objectiva, toda a informação relacionada com os produtos e serviços. Colocamos à sua disposição:
• Manuais de Aplicação;
• Fichas Técnicas;
• Pormenores Cad;
• Programas de Cálculo;
• Cadernos de Encargos, etc.
Através dos formulários ou dos endereços de e-mail específicos, pode enviar
os seus pedidos de informação ou solicitar a colaboração da Onduline. A
“rede” é a forma mais fácil e prática de
obter todo o tipo de informação e uma
assessoria personalizada. Visite-nos em
www.onduline.pt.
Formar e Informar
A função da Equipa Técnica é dar a conhecer os sistemas e produtos Onduline,

formando e informando os profissionais
do sector. Para este efeito, realizam-se:
• Seminários Técnicos;
• Visitas personalizadas a gabinetes
e construtoras;
• Formação e acompanhamento de
obra, etc.
O conhecimento dos Sistemas e das
suas vantagens é o primeiro passo para
a sua correcta utilização.

Promover e Comunicar
Comunicar as vantagens na utilização
dos produtos é uma preocupação da
Onduline, que para o efeito utiliza diversos canais, tais como: rádio, televisão, publicações profissionais, feiras
especializadas, etc.
A comunicação é o meio mais rápido
para dar a conhecer os produtos e sistemas aos profissionais e aos particulares.
Compromisso e Garantia
Aactual equipa da Onduline é composta
por pessoal jovem e dinâmico de elevada
formação técnica e académica. Trata-se
de uma Empresa activa e pronta para o
serviço aos seus Clientes. A Certificação
de Qualidade segundo a ISO9001 veio
materializar a política já implementada
na Empresa de colocar ao dispor dos seus
Clientes serviços destinados a responder
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aos seus requisitos e exigências.Na fabricação dos produtos existe uma grande
preocupação e um compromisso com as
questões ambientais. Todos os produtos
Onduline são originais e garantidos.
Na Onduline garantimos a fabricação e a
comercialização de produtos de qualidade.

Investigação e Inovação
A Onduline faz um grande esforço na
área da Investigação, com vista à
criação de produtos que ofereçam soluções novas que se adaptem às necessidades e evolução do mercado da
Construção Civil.
Sem adaptação às solicitações do mercado, seria impossível mantermo-nos
como Líderes do Mercado.
Serviço e Experiência
AOnduline tem uma experiência superior a 60 anos no mercado das Placas Asfálticas, tendo realizado mais de 100 000 000
m de coberturas em todo o mundo, o que
a torna na principal referência do sector.
Aexperiência é a melhor garantia na fabricação de produtos de qualidade.
2

CARLOS FERREIRA, Engenheiro
Director de Marketing e Qualidade
MIGUEL SILVA, Engenheiro
Director Técnico-Comercial
OnduPortugal, S. A.
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Poder/dever de reclamação do
empreiteiro de obras públicas

O DL 59/99, de 02 de Março, que aprovou o Regime Jurídico
das Empreitadas de Obras Públicas (RJEOP), consagra um poder/dever genérico de reclamação (art.º 256) e vários (muitos)
poderes/deveres especiais, consoante a fase procedimental em
que nos encontramos.
O empreiteiro de obras públicas pode/deve reclamar, sob pena de:
1. Não interromper/suspender a contagem do prazo de execução da obra,
e ser afinal causticado com multas e
pedidos de responsabilidade;
2. Não poder imputar danos emergentes e/ou, consoante os casos, os lucros cessantes (aquilo a que vulgarmente se chama de sobrecustos).
Assim, temos que:
1. No acto público de abertura das
propostas (art.os 49 e ss. RJEOP):
O concorrente deverá reclamar no
próprio acto para a acta se, ilegalmente, a Comissão o excluir ou não excluir
concorrentes seus quando o devia ter
feito. O concorrente pode também reclamar contra os termos da acta, por
entender que nela constam factos que
não se passaram ou são omitidos outros que tiveram lugar no acto público,
ou que os factos descritos não se passaram da forma relatada. Em ambos
os casos, a Comissão decide da reclamação ditando a resposta para a acta.
Da decisão da Comissão cabe recurso
hierárquico apresentado também no

próprio acto público. Não é necessário fundamentar logo as razões do recurso, tão-só manifestar com clareza
a sua intenção de recorrer. Esses fundamentos serão apresentados à entidade que preside ao concurso no prazo de cinco dias úteis contados do acto público ou, se igualmente tiver requerido certidão da acta (o que devem fazer), no prazo de cinco dias
úteis contados do momento em que
essa certidão lhe é entregue. O recurso hierárquico e tutelar considera-se
indeferido se o recorrente não for notificado da decisão no prazo de dez
dias após a sua apresentação. O recurso contencioso traduzido numa
acção administrativa especial deve
ser intentado no prazo de um mês a
contar da notificação da decisão da
entidade administrativa ou do seu
conhecimento pelo interessado (art.os
46 e ss. e 101 do CPA).
2. No acto da consignação (art.os 150 e
ss. do RJEOP):
No prazo de 22 dias úteis a contar da
assinatura do contrato, deve haver lugar à consignação da obra (art.º 152).
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Com a consignação inicia-se a contagem do prazo de execução dos trabalhos. Então e se: a) a entidade administrativa não tiver a posse de parte
ou totalidade dos locais?; b) se faltarem, por exemplo, os estudos geológico ou geotécnico do terreno, ou de
impacto das obras nas edificações vizinhas?; c) se faltarem elementos do
projecto necessários à execução dos
trabalhos? Nestas situações, o empreiteiro deve reclamar por escrito no
acto da consignação, sendo a reclamação lavrada no respectivo auto.
Pode apenas enunciar o objecto da reclamação e apresentar os respectivos
fundamentos por escrito no prazo de
oito dias úteis à entidade consignante
(art.º 155, n.º 1 e) e 157, n.º 1), por forma a interromper o prazo de execução dos trabalhos e poder imputar
sobrecustos.
3. Dos erros e omissões do projecto
(art.os 14, 15, 31, 35 e 157 do RJEOP)
Nos termos do disposto no n.º 1 do
art.º 63, as peças do projecto a exibir
no concurso devem ser suficientes
para definir a obra, incluindo a sua lo-
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calização, a natureza e o volume dos
trabalhos, o valor para efeito do concurso, a caracterização do terreno, o
traçado geral e os pormenores construtivos. Nos termos do n.º 2 do art.º
157, o empreiteiro, após a consignação, tem ainda a possibilidade de
reclamar contra os erros ou omissões
do projecto. Igualmente, verificando
o empreiteiro que tais elementos não
lhe foram fornecidos, deve reclamar
por escrito a sua entrega logo que dê
pela sua falta. A reclamação contará
para a suspensão do prazo de execução e para efeitos indemnizatórios.
4. Contra decisões da fiscalização
(art.os 178 e ss. do RJEOP):
A fiscalização deverá processar-se
sempre de modo a não perturbar o andamento normal dos trabalhos e sem
diminuir a iniciativa e correlativa res-

ponsabilidade do empreiteiro. Se o
empreiteiro reputar ilegal, contrária
ao contrato ou perturbadora dos trabalhos qualquer ordem recebida, deverá apresentar ao fiscal da obra, no
prazo de cinco dias, a sua reclamação,
em cujo duplicado será passado recibo. Quando a reclamação for indeferida, será o empreiteiro obrigado a
cumprir prontamente a ordem, tendo
direito a ser indemnizado do prejuízo
e do aumento de encargos que suporte, se vier a ser reconhecida a procedência da sua reclamação.
5. Das decisões do dono da obra
(art.º 256 do RJEOP):
O cumprimento ou acatamento pelo
empreiteiro de qualquer decisão tomada pelo dono da obra ou pelos seus
representantes não se considera aceitação tácita da decisão acatada. No

entanto, se no prazo de oito dias a
contar do conhecimento da decisão, o
empreiteiro não reclamar ou não formular reserva dos seus direitos, a decisão tem-se por aceite. O indeferimento de reclamações, formuladas
oportunamente pelo empreiteiro ao
dono da obra, não inibe o empreiteiro
de discutir a matéria dessas reclamações, em acção para o efeito proposta, em tribunal administrativo (ou
tribunal arbitral, se as partes nisso
acordarem), no prazo de 132 dias contados desde a data da notificação ao
empreiteiro da decisão ou deliberação do órgão competente para praticar actos definitivos.
A. JAIME MARTINS, Advogado-Sócio
de ATMJ, Sociedade de Advogados, RL
Docente universitário
a.jaimemartins@atmj.pt

Soc. Construções José Moreira
Av. Manuel Alpedrinha 15 • 2720 - 352 Amadora, PORTUGAL
Tel: +351 21 496 1270 • Dct: +351 21 499 8655 • Mob: +351 91 7230 635 • Fax: +351 21 495 9780
josemoreira@josemoreira.com • csantos@josemoreira.com • www.josemoreira.com
Capital Social € 750.000, CRC Amadora 4482, Alvará Construção 2294, NIF 501337300
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Teatro Capitólio, no Parque Mayer,

um dos cem monumentos mais ameaçados do mundo

O Teatro Capitólio, no Parque
Mayer, o primeiro grande edifício do Movimento Moderno em
Portugal, foi seleccionado para a
lista World Monuments Watch –
100 Most Endangered Sites de
2006. A lista foi anunciada publicamente em Nova Iorque, no dia
21 de Junho de 2005.
A World Monuments Fund
(WMF) é a mais importante organização privada, sem fins lucrativos, dedicada à preservação de
lugares da herança cultural de
todo o mundo. Através da sua lista bienal World Monuments
Watch – 100 Most Endangered
Sites, a WMF (www.wmf.org)
chama atenção internacional para
os perigos que ameaçam os lugares com significado histórico,
artístico e arquitectónico. A presença na lista World
Monuments Watch estimula autoridades locais e comunidades a tomarem um papel activo na protecção do seu
património cultural e, quando necessário, ajuda também a angariar fundos para a sua salvaguarda. Os monumentos são seleccionados, de entre as várias candidaturas apresentadas, por um painel de peritos mundiais,
incluindo representantes da UNESCO e do ICOMOS.
O Capitólio abriu ao público em 1931, no Parque Mayer,
um antigo recinto de diversões no centro de Lisboa. O
edifício – um teatro, music-hall e cinema – foi um manifesto sem precedente em Portugal do espírito do mundo
moderno. O inovador local de espectáculos, projectado
pelo arquitecto Luís Cristino da Silva (1896-1976), combinava um grande salão com um terraço para espectáculos ao ar livre. O reconhecido pioneirismo da sua arquitectura funcionalista faz do Capitólio um exemplo
notável do princípio do Movimento Moderno na
Europa. O edifício está classificado pelo Estado
Português ("Imóvel de Interesse Público", 1983) e registado no Docomomo Ibérico (1996). Actualmente, o
Capitólio encontra-se abandonado e no centro de um
projecto de intervenção para o Parque Mayer que propõe
a sua demolição.
A candidatura do Capitólio para a WMF foi submetida,
38

em Novembro de 2004, pelo grupo
de trabalho Cidadãos pelo Capitólio, apoiada pelo Professor Doutor
José Manuel Fernandes, Museu
Nacional do Teatro, Cinemateca
Portuguesa – Museu do Cinema e
pela organização Docomomo International ("Conservation and Documentation of the Modern Movement", Paris).
O grupo de trabalho Cidadãos pelo
Capitólio, formado em 2003, tem
como objectivo assegurar a sobrevivência do Capitólio. Com a ajuda
da WMF e de outras organizações
nacionais e internacionais, Cidadãos pelo Capitólio trabalhará no
sentido de inverter os perigos que
ameaçam o Capitólio. O grupo
defende o restauro deste importante ícone da arquitectura portuguesa
e a sua utilização enquanto espaço cultural para as futuras gerações.

Para mais informações,
contactar Fernando Jorge, representante do grupo
de trabalho Cidadãos pelo Capitólio:
Cidadãos pelo Capitólio
LISBOA - PORTUGAL
capitolio_lx@hotmail.com
Tel. + 96 859 03 36
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Conferência Internacional
250.o Aniversário
do Terramoto de 1755

1 a 4 Novembro 2005, Lisboa (Centro
Cultural de Belém, Reitoria da Universidade de Lisboa)
250anosapósoterramotode1755,aoportunidade de reunir, cientistas, engenheiros, historiadores, filósofos, urbanistas,
economistas, governantes permite criar
uma visão integrada da nossa percepção
global de desastres naturais e da forma
como a sociedade deve enfrentá-los.
Temas: Impacto sócio-económico nas
comunidades expostas a terramotos e
tsunamis; Planeamento urbano para
enfrentar catástrofes naturais, informações e avisos; Propagação e efeitos
locais devido a destruição sísmica;
Como construir edifícios anti-sísmicos;
Como construir edifícios anti-sísmicos
sob constrangimentos geológicos ambientais; Novas perspectivas sobre a
génese sísmica do terramoto de 1755;
Resposta global a terramotos de grande
intensidade.
Comissão Executiva: IPPAR, APMG,
FEUP, IGIDL, IM, IST,LNEC, SPES, UL
Informações: MUNDICONVENIUS
Rua do Embaixador, 13 - 2 – 1300-215 Lisboa
Tel.: 213 649 498; Fax: 213 649 523;
E-mail: info@mundiconvenius.pt
URL: www.lisbon1755.org.

Encontros Portugal
eoMundo da Expansão

O Arquipélago
da Madeira
como primeira
experiência
atlântica
12 a 15
de Novembro,
Funchal
(Madeira)
Organização:
Associação Amigos do Oriente
Secretariado:
Top Atlântico - Isabel Andrade

Av. das Comunidades Madeirenses, 15, 2.º andar
9000-054 Funchal – Madeira
Tel.: 291 206 219 Fax: 291 206 201
Madeira.groups.incentives@topatlantico.pt

Seminário CONCRETA / GECoRPA:

“Conhecer antes de intervir: Inspecções e ensaios
com vista à reabilitação estrutural de edifícios antigos”
29 de Outubro, 10h00 - 13h00, Centro de Congressos da Exponor

As intervenções de manutenção e reabilitação estrutural de edifícios e outras construções pressupõem um trabalho preparatório de recolha da informação necessária
à definição da estratégia de intervenção, envolvendo a inspecção dessas construções
e a realização de levantamentos, inspecções e ensaios de natureza diversa, tendo em
vista a caracterização da construção, da sua estrutura, dos materiais que a constituem e das anomalias eventualmente existentes.
Destinatários: Técnicos envolvidos na concepção, execução e controlo de intervenções de reabilitação e conservação de edifícios antigos.
Inscrições: Entrada livre, com inscrição obrigatória até dia 14 de Outubro através
dos seguintes contactos: E-mail: info@gecorpa.pt e sofiacosta@exponor.pt .
Fax: 213 157 996; 229 957 499
Documentação: Estará disponível documentação especializada que será entregue
mediante o pagamento de € 15 à ordem do GECoRPA.

“Selecção e aplicação dos materiais
para a reabilitação de edifícios”

2.º Seminário sobre reabilitação, organizado conjuntamente
pelo GECoRPA e pela Ordem dos Engenheiros
26 de Outubro, 08h30 - 18h30, Auditório da Ordem dos Engenheiros

A especificação de produtos adequados é uma condição essencial para que uma
intervenção de reabilitação seja bem sucedida. Esta condição não é, todavia, suficiente, porque, além de correctamente seleccionado, o produto tem de ser bem
aplicado. Ao limite, o produto utilizado nas intervenções, que deveria ser parte
da solução, pode chegar a constituir parte do problema.
Temas: A química dos produtos de reabilitação; fabrico e distribuição de produtos para a reabilitação; produtos avançados para a reabilitação do envelope do
edifício; produtos avançados para a reabilitação estrutural de edifícios recentes
e antigos; prevenção e combate à corrosão das estruturas de betão armado; produtos utilizados na conservação e restauro dos edifícios históricos; qualidade;
normalização e certificação dos produtos; a qualificação dos profissionais e das
empresas como forma de garantir a qualidade na aplicação.
Oradores: João Bordado (IST), Dario Rossignoli (Tecnocrete/Tecnochem), Vasco
Pereira (Weber-Cimenfix), António Costa (IST), Amélia Dionísio (IST), Esteves
Ferreira (LNEC), V. Cóias e Silva (GECoRPA).
Informações: Ordem dos Engenheiros – Secretariado dos Colégios
Tel.: 213 132 663/4; Fax: 213 132 672; E-mail: colégios@cdn.ordeng.pt

15.ª Assembleia Geral
e Simpósio Internacional do ICOMOS

De 17 a 21 de Outubro de 2005, em Xi’an (China) ocorrerá a trienal assembleia geral do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios. O tema "Monumentos e Sítios no seu enquadramento: conservar o património cultural de paisagens urbanas e naturais em mudança" debruça-se particularmente sobre as
questões da construção em altura nos centros urbanos antigos e nas suas periferias imediatas.
Informações: www.international.icomos.org
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EU-ARTECH – Access Research
and Technology for the Conservation
of the European Cultural Heritage
O projecto EU-ARTECH disponibiliza
duas infra-estruturas de investigação
únicas para uso da comunidade científica europeia, sem custos para o utilizador. A infra-estrutura AGLAE pertence
ao C2RMF – Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France – e
está localizado junto ao Museu do
Louvre, em Paris (C2RMF). É constituído por um acelerador de partículas onde
podem ser realizadas análises não-destrutivas sobre peças (ou amostras) que
possam ser deslocadas até ao equipamento. Entre outras, podem ser realizadas análises por Particle-Induced X-ray
Emission (PIXE), Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) e Nuclear
Reaction Analysis (NRA) com uma subcategoria designada PIGE (ParticleInduced Gamma-ray Emission), frequentemente associada com o PIXE.
Recentemente, uma nova técnica foi adicionada, a ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis).
Esta infra-estrutura disponibilizará
230 “pessoas/mês” de acesso durante os

cinco anos do projecto. A infra-estrutura
MOLAB é constituída por um conjunto
único de equipamentos móveis que pode
ser transportado para utilização em qualquer ponto da Europa. Permitem realizar
ensaios in situ, não-destrutivos, de diversos tipos, sob orientação de especialistas
que acompanham os equipamentos na
deslocação ao objecto a ser estudado. É
constituído por dez equipamentos:
• Espectrofotómetro FT-IR de fibra
óptica;
• Espectroscopia Micro-Raman;
•Fluorescência UV-VIS por fibra óptica;
• Espectroscopia VIS-NIR por fibra
óptica;
• Reflectografia Infravermelho de
varrimento;
• Microprofilómetro Laser;
• Fluorescência de raios X ;
• Equipamento portátil de fluorescência;
• Ressonância magnética nuclear com o
equipamento EUREKA-NMR Mouse®;
• Resistência à furação com berbequim
de precisão.

Esta infra-estrutura disponibiliza 220
dias de utilização durante a duração do
projecto.
Os objectos de estudo deverão ser
peças do património cultural europeu e o tema deve abordar aspectos
relevantes para a preservação dos
objectos.
As deslocações e estadas em Paris
serão suportadas pelo projecto, bem
como as deslocações do equipamento e pessoal do MOLAB aos locais do
estudo.
As candidaturas deverão ser submetidas ao coordenador do projecto e
são avaliadas por painel de especialistas exteriores ao projecto.
Para mais pormenores, convidamos
os interessados a visitar o site do projecto: http://www.eu-artech.org/.
Esclarecimentos adicionais poderão
ser solicitados ao parceiro português
do projecto – o Laboratório Nacional
de Engenharia Civil.
Contacto: J. Delgado Rodrigues (delgado@lnec.pt).

Reabilitação Urbana 01
A igreja do Menino Deus
Lançada no passado dia 8 de Julho, esta nova publicação da
Câmara Municipal de Lisboa aborda a intervenção feita
pela autarquia na Igreja do Menino Deus, no âmbito da conservação e restauro do património artístico integrado no
monumento. Areferida publicação, sobre a história do templo e os trabalhos nele desenvolvidos, inclui-se numa política de reabilitação urbana que tem vindo a ser levada a cabo
pela edilidade de há três anos e meio a esta parte.
A igreja do Menino Deus, classificada como Monumento
Nacional desde 1918, é uma das maiores jóias arquitectóni-
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cas que o grande terramoto
poupou e constitui um caso
raro de sobrevivência às mais
variadas vicissitudes históricas. A edição desta monografia, a primeira de uma série
que a Câmara Municipal quer
levar a efeito, sobre os monumentos intervencionados, pretende dar a conhecer um pouco mais da história que esta
igreja encerra.
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“Domitianus –
Livraria do Restauro”
Uma nova livraria promete fazer as
delícias dos bibliófilos do património!
Abriu em Lisboa a Livraria Domitianus, que é especialista em obras sobre
conservação e restauro do património
cultural. Situada numa zona histórica
encantadora, esta Livraria do Restauro
é um espaço agradável e acolhedor

onde se podem encontrar e folhear livros portugueses, espanhóis, italianos,
ingleses, entre outros, muitos dos quais
inexistentes nas prateleiras de livrarias
generalistas. É na Rua da Esperança,
n.º 93 (Tel.: 213 908 131), e em
www.domitianus.com.
MBC

“Aobra de Raul Lino em
Cascais”
Cascais assinalou o Dia Internacional
dos Museus (18 de Maio) com a abertura ao público de uma das mais emblemáticas obras de Raul Lino (1879 - 1974),
a Casa de Santa Maria. Mandada construir por Jorge O’Neill em 1902, a Casa
de Santa Maria foi ampliada em 1914,
tendo sido adquirida por José Lino
Júnior, irmão do arquitecto, em 1917.
José Lino ampliou novamente a Casa
em 1918 e vendeu-a a Manuel do
Espírito Santo Silva dez anos depois.
Situada à entrada da baía de Cascais,
actualmente frente à Marina, a Casa é
uma notável simbiose de elementos da
arquitectura tradicional portuguesa e
de inspiracão árabe, com interiores de
grande requinte em que se destacam
painéis de azulejos e tectos pintados.
Comprada pelo município em Outubro
de 2004, a Casa de Santa Maria acolhe
até ao final deste ano uma exposição
sobre esta e outras cinco casas de veraneio projectadas por Raul Lino no concelho de Cascais: Montsalvat, Casa
Silva Gomes, Vila Tânger, Torre de S.
Patrício (actual Museu da Música
Portuguesa) e Casa Vítor Shalk. No
futuro a Casa de Santa Maria funcionará como espaço de memória consagrado à vida e obra de Raul Lino e de outros

arquitectos seus contemporâneos, acolhendo simultaneamente eventos culturais diversos. Aberta de terça-feira a
domingo, das 10h00 às 13h00, e das
14h00 às 17h00.
MBC

Conferência 30.º
Aniversário APPC:
Uma reflexão
sobre o impacte
da concorrência
desleal exercida
por organizações
não empresariais
Na última Conferência-Debate promovida pela APPC, com o tema “O
Sector de Consultoria e Projecto como
Factor de Desenvolvimento”, foi
levantada a questão da concorrência
desleal pelas organizações não empresariais.
O papel destas entidades, nomeadamente as universidades, de reconhecido e fundamental mérito, só é questionável quando se trata da oferta de
serviços que concorrem com os do sector empresarial, beneficiando de condições privilegiadas e de difícil alcance pelas PME. A este problema, cujos
efeitos são claramente nefastos para o
sector, não tem sido dada a devida
importância e as universidades continuam a prestar serviços que exigem
grandes avanços tecnológicos, impedindo deste modo a aposta das empresas nestas áreas.
O Arq.º Gastão da Cunha Ferreira chegou a referir que parte da responsabilidade se deve à Administração
Pública que mantém acordos e protocolos que permitem, posteriormente,
a contratação destes serviços às
Universidades, Centros de Investigação e Associações ambientalistas.
Por seu lado, estas organizações não
empresariais vêem nestes serviços a
possibilidade de compensar as deficiências do financiamento prestado
pelo Governo.
FONTE:
Boletim Informativo – Empresas de Projecto e Consultoria,
n.º 27, Lisboa: APPC, Março de 2005
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VIDA ASSOCIATIVA

Placas de Latão
“Associado GECoRPA”

Destinadas à certificação das empresas como associadas do Grémio, as
Placas de Latão foram criadas para distinguir a qualidade das intervenções
dos sócios no Património Arquitectónico e Construções Antigas.
Mantendo-se como propriedade da
Associação, as Placas podem ser alugadas aos sócios que as requeiram.
Será seleccionada a placa correspondente ao ano de ingresso, que poderá
ser colocada na sua empresa como elemento de distinção na defesa dos prin-

cípios de excelência na salvaguarda do
Património Arquitectónico. Para mais
informações, contacte o GECoRPA.

Novo Associado GECoRPA

A candidatura da Betar, Ld.ª a sócia
do GECoRPA foi aprovada pela
Direcção, no passado mês de Junho, e
integrada no Grupo I – Projecto,
Fiscalização e Consultoria.
Fundada em 1973, a Betar – Estudos e
Projectos de Estabilidade, Ld.ª tem
como actividade principal a prestação de serviços para o sector da
Construção Civil e Obras Públicas.

Dos seus trinta e dois anos de actividade, destaca-se a experiência comprovada em projectos de Fundações e
Estruturas de Edifícios, que tem
merecido numerosos primeiros lugares em concursos públicos e privados,
bem como intervenções em prémios
Valmor e Secil. Recentemente, tem a
sua actuação diversificada em outros
projectos e especialidades de engenharia e em novos produtos de consultoria, incluindo a gestão e coordenação de projectos. Diversidade,
eficácia e qualidade são fruto de uma
estrutura organizativa dinâmica e da
utilização das mais modernas ferramentas e tecnologias.

Palacete
dos Maristas

Visita Estaleiro-Aberto
Classificado como Imóvel de
Interesse Público, o Palacete dos
Maristas, no Porto, foi objecto de uma
Visita Estaleiro-Aberto GECoRPA. A
visita esteve a cargo do Eng.º Miguel
Figueiredo da empresa sócia A.
Ludgero Castro, Ld.ª, que introduziu
o contexto histórico-artístico do edifício e expôs os trabalhos de conservação e restauro.
Mandado construir pelo conselheiro
Boaventura Rodrigues Sousa, no
final do século XIX, o edifício integra
um notável acervo de estuque artístico, pintura mural, de cavalete e decorativa (marmoreados e fingidos), que
constituiu o cerne da intervenção da
A. Ludgero Castro. O decaimento
estrutural do edifício e a manutenção
incorrecta ao longo do tempo teve
por consequência uma impositiva
acção de reabilitação do património
integrado. Foi, então, possível aos
participantes da visita observar in
loco as operações de conservação e
restauro, que se pautaram por métodos, técnicas e produtos compatíveis,
de carácter reversível e de envelhecimento devidamente estudado para o
fim a que se destinavam.

Ordem dos Engenheiros e GECoRPA associam-se
num Ciclo de Seminários sobre Reabilitação de Edifícios

No passado dia 21 de Junho, no LNEC, decorreu o primeiro
seminário, de um ciclo de dois, dedicado ao tema geral da
“Reabilitação de Edifícios”. Co-organizado pela Ordem dos
Engenheiros e o GECoRPA e patrocinado pela empresa
BEL, S. A., este seminário promoveu abordagens variadas
sobre a Reabilitação, desde a inspecção e projecto e utilização de argamassas de cal às questões específicas da reabilitação sísmica e de estruturas. Para um universo de cerca

de 300 inscritos, entre engenheiros, arquitectos e outros
especialistas, foram oradores o Eng.º João Appleton (A2P,
Ld.ª), Eng.º José Delgado Rodrigues (LNEC), Eng.ª Rosário
Veiga (LNEC), Prof. Jorge Bastos (ESBAL), Eng.ª Ema
Coelho (LNEC) e Eng.ª Rita Mouta (BEL, S. A.). O próximo
seminário está programado para o dia 26 de Outubro com o
tema “Selecção e aplicação dos materiais para a reabilitação
de edifícios”. Para mais informações, ver secção “Agenda”.
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PERFIL DE EMPRESA

A MIU – Gabinete Técnico de Engenharia, Ld.ª, fundada em 1984, foi inicialmente dirigida para a
execução de projectos. Por motivação da maior parte dos seus colaboradores, tem ao longo do seu
percurso desviado o seu propósito inicial para a área de reabilitação, restauro e conservação do
património arquitectónico, na qual a MIU se posiciona já com grande relevo, não descurando o
sector da construção nova.
Prova disso são as obras já executadas, nomeadamente a do imóvel situado na Av. Visconde Valmor,
n.º 28, em Lisboa, à qual foi atribuído o 3.º Prémio RECRIA 2000, que foi integralmente executada
por operários especializados da empresa, com o rigor da execução à época da sua construção.
A MIU tem como objectivo a consolidação do seu nome no mercado de obras de recuperação e
restauro, não esquecendo a componente de obras novas, melhorando a qualidade dos trabalhos.
Também é nossa intenção alargar a nossa zona de intervenção para outras áreas geográficas,
nomeadamente o Alto Alentejo, onde já estamos a concluir as infra-estruturas necessárias em Avis
para apoio às diversas obras nesta zona.
Foi criado, mais recentemente, o Departamento de Marcenaria e Restauro de Mobiliário, tendo já
executado diversas obras, nomeadamente o restauro dos cadeirais da Sinagoga “Shaaré Tikvá”, em
Lisboa, altares laterais da Igreja de S. Bartolomeu do Beato, em Lisboa, Convento de Santa Clara,
em Portalegre e Casa Verdades de Faria - Museu da Música Portuguesa, no Monte Estoril – Cascais.

Escritório: R. do Vale de Santo António, 46, 2º Dt.º, 1170-381 Lisboa • Telefone: 218 161 620 • Fax: 218 161 629 • www.miu.pt • E-mail: info@miu.pt
Dep. de Marcenaria e Restauro de Mobiliário: Rua de Campolide, 195 – Pátio do Gaspar – Porta 2, 1070-029 Lisboa Tel./Fax: 213 883 054
Associado da AECOPS n.º 6915 • Associado do GECoRPA n.º 19
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Reabilitar bem pressupõe qualificação de
Ao longo de vários anos de actividade, no serviço onde
exerço a minha profissão, tenho sido confrontado, ao
promover obras de reabilitação de edifícios, com insuficiências graves por parte dos fornecedores de diversos
serviços, em particular dos projectistas e dos empreiteiros, resultantes, normalmente, de um desconhecimento
das particularidades da reabilitação. Como fazer para seleccionar estes fornecedores, para que o resultado final
seja o desejado?
Há muitos anos que, em Portugal, proliferam
os construtores, muitas vezes autopromovidos, sem disporem da mínima capacidade técnica e estruturação. Faz parte das convicções
do nosso país que a construção “dá sempre” e
que está ao alcance de qualquer um. Por outro
lado, tem havido, por parte da autoridade a quem compete
regular o sector e das câmaras municipais, uma grande
complacência em relação ao exercício desta actividade,
agravada por uma muito deficiente fiscalização.
Quando isto se passa no domínio da construção nova, em
que os projectos são feitos utilizando directamente os conhecimentos adquiridos nas escolas de arquitectura e engenharia e que as obras se baseiam na tecnologia do betão
armado, há muito assimilada entre nós, os edifícios, que
brotam do chão nos subúrbios das cidades, lá vão ficando
de pé, embora as falhas e os defeitos comecem a aparecer ao
fim de pouco tempo.
Acontece que a reabilitação de construções existentes, em
particular dos edifícios antigos, é muito mais complicada
que a construção nova, quer em termos metodológicos,
quer em termos tecnológicos, requerendo dos agentes envolvidos, em especial dos projectistas e dos empreiteiros,
muito mais conhecimentos e competências. Seria, portanto,
desejável que os donos de obra pudessem dispor de informação que lhes permitisse seleccionar, com segurança, os
fornecedores deste tipo de serviço. Isto é, tivessem a possibilidade de encontrar facilmente os fornecedores com a qualificação adequada às obras de reabilitação que pretendem
lançar. Seria isto que se esperaria do IMOPPI.
Infelizmente, as alterações introduzidas no princípio do
ano passado na “Lei dos Alvarás” (Dec. Lei 12/2004 de 9
de Janeiro), em lugar de adaptarem a legislação à maior
importância que a reabilitação vai tendo no sector da
construção, eliminaram a categoria que englobava as empresas com aptidão para a conservação do património
construído protegido, justamente o segmento de maior
exigência dentro da reabilitação. Pretendeu-se, claramente, abrir o mercado da reabilitação às empresas que se dedicam à construção nova, sem mais restrições que tivessem em conta a maior complexidade acima referida, evidente mesmo para os leigos. De facto, as intervenções e
construções existentes apenas aparecem referenciadas
em três subcategorias:

• A 10.ª subcategoria da 1.ª categoria, para os trabalhos de
restauro de bens imóveis histórico-artísticos;
• A 5.ª subcategoria da 5.ª categoria, para as reparações de
elementos estruturais de betão;
• A 8.ª subcategoria da 5.ª categoria, para as reparações em
estruturas metálicas.
Tal é, obviamente, insuficiente e em resultado, na prática,
com a actual legislação, todo o construtor pode fazer obras de
reabilitação, desde as mais simples às mais complicadas. Repare-se que a única classificação que existe no actual sistema
de “empreiteiro geral” de trabalhos de reabilitação exige, como “subcategorias determinantes”, as alvenarias e rebocos e
os estuques e pinturas... Isto dá bem a ideia da importância
atribuída pelo actual sistema de alvarás à reabilitação...
A agravar este quadro, acontece que o sistema de qualificação só se preocupa com os empreiteiros, deixando de fora
outros grupos de fornecedores, como os projectistas. No
Reino Unido, por exemplo, o sistema de classificação
“Constructionline” (www.constructionline.co.uk) classifica empreiteiros e projectistas. Em resultado da ausência de
um sistema de classificação, entre nós todo o projectista pode projectar o que quiser, incluindo obras de reabilitação,
desde as mais simples às mais complicadas.
Esta é, obviamente, uma dupla receita para o desastre.
Resta aos donos de obras, de cada vez que lançam uma obra,
repetir, mais uma vez, todo o processo de selecção, quer do
gabinete projectista, quer de empreiteiro, aplicando cada
um o seu critério e incorrendo em perdas de tempo e custos
processuais pesadíssimos.
O GECoRPA tem vindo a fazer diversas diligências que visam corrigir esta situação e tem duas propostas alternativas
de classificação, uma mais completa e outra mais simplifica-

“Reabilitação” num centro histórico: a alvenaria foi substituida por betão armado e blocos de cimento...
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projectistas e empreiteiros

As intervenções de reabilitação são particularmente exigentes no que respeita às
instalações e sistemas dos edifícios

da, que permitiriam responder à maior exigência dos trabalhos de reabilitação do edificado e de conservação do património arquitectónico. Essas propostas estão patentes no site
do GECoRPAe foram publicadas na Pedra & Cal, n.os 21 e 22.
Com essas propostas, a associação pretende dar contributos que permitam adequar o “sistema dos alvarás” aos requisitos da reabilitação das construções existentes e, sobretudo, aos da conservação do património arquitectónico. No
primeiro desses artigos, propõe-se a criação de um sistema
de qualificação específico para os empreiteiros que se considerem vocacionados para estes segmentos de actividade,
com uma estrutura idêntica à do sistema dos alvarás, mas
com três categorias:
• Categoria 1 – Conservação e restauro do património arquitectónico;
• Categoria 2 – Reabilitação, recuperação e renovação de
construções antigas;
• Categoria 3 – Instalações especiais em património arquitectónico e construções antigas.

Nessa altura, o GECoRPA disponibilizou-se para incorporar
uma entidade certificadora para este segmento de actividade.
Na segunda proposta, o GECoRPA apresenta uma alternativa de classificação mais simplificada.
Nos termos dessa proposta, a 1.ª categoria do sistema vigente passaria a designar-se “Construção nova e reabilitação de edifícios recentes” e seriam criadas subcategorias
complementares para distinguir as empresas com competência para trabalhos de reabilitação de natureza estrutural.
Paralelamente, propõe-se a criação da categoria “Reabilitação de edifícios antigos”, com subcategorias segundo o tipo
de trabalho e o tipo de material, destacando as competências exigíveis para a conservação do património arquitectónico. No âmbito desta nova categoria, propõe-se a criação
de dois estatutos de “Empreiteiro Geral”: um para a reabilitação e manutenção de edifícios antigos e outro para a conservação do património arquitectónico.
As empresas que aderem ao GECoRPA são classificadas segundo os critérios acima, encontrando-se a classificação
atribuída e outras informações sobre as empresas disponíveis no sítio Internet da associação.
Além do recurso à classificação do GECoRPA, a insuficiência do actual sistema de classificação das empresas de construção pode ser colmatada através da exigência de implementação, nas empresas, de sistemas de gestão da qualidade, devidamente certificados. Esta exigência é particularmente justificada em intervenções que envolvam património arquitectónico importante, a utilização de tecnologias
emergentes, ou elevado risco para pessoas e bens. Nestes
casos, é necessário o dono de obra assegurar-se de que o
âmbito do sistema da qualidade da empresa inclui os tipos
de trabalhos que pretende executar.

Vítor Cóias e Silva,
GECoRPA (área estrutural)

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.º • 1050-170 Lisboa • info@gecorpa.pt • Fax: 213 157 996
N o t a : As respostas devem ser enviadas directamente via e-mail e, posteriormente, serão publicadas na Pedra & Cal e no site.
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LIVRARIA

NOVIDADES
Património Estudos 7
Este número da Património Estudos
trata do património menos conhecido em Portugal, não enquadrável
nas categorias clássicas. Extensos e
diversificados conjuntos temáticos
que não têm tido o necessário reconhecimento do seu valor histórico-patrimonial e que, por essa razão, se
encontram desprotegidos, abarcam,
assim, a arquitectura de veraneio, as
termas, os faróis, as construções murárias, as estradas e os
caminhos-de-ferro. Continuam as rubricas habituais da revista "Salvaguarda", "Memória" e "Intervenções", onde
cabem inúmeros artigos ligados à acção do IPPAR.
Edição: IPPAR
Preço: € 12.00
Código: IP.PP.6

Sísmica 2004 - 6.º Congresso
Nacional de Sismologia
eEngenharia Sísmica
Coordenação: Paulo B. Lourenço,
Joaquim O. Barros, Daniel V. Oliveira
Os conhecimentos adquiridos
na última década permitem
reduzir a vulnerabilidade sísmica e, simultaneamente, definir soluções técnicas mais arrojadas e mais económicas. Esta
publicação reúne contribuições
dos especialistas nacionais e internacionais que se têm salientado nas áreas da sismologia e da engenharia sísmica. Apublicação contém ainda um conjunto de contribuições no âmbito
de uma reunião internacional sobre “Paredes de Alvenaria e
os Sismos”. Efectivamente, persiste a ideia falsa de que as
construções em alvenaria não devem ser utilizadas em zonas
sísmicas. O congresso inclui ainda a apresentação pública em
Portugal das Recomendações do ICOMOS sobre a análise e
intervenção em estruturas do património arquitectónico.
Edição: Universidade do Minho
Preço: € 40.00
Código: UM.A.3

A Sé Patriarcal de Lisboa.
História e Património
Autor: Eduardo Sucena
Primeiro livro da Colecção Vozdenós, que a Sete Caminhos vem
trazendo à estampa, este estudo
debruça-se sobre um dos mais emblemáticos símbolos de Lisboa,
nomeadamente no que diz respeito à sua história, património artístico e carácter simbólico no imaginário da cidade de Lisboa. Ilustrada, esta monografia dispõe ainda de uma extensa bibliografia
e resumo em inglês.
Edição: Sete Caminhos
Preço: € 13.50
Código: ST.E.1

Tectos Barrocos em Évora
Autor: Magno Moraes Mello
Nas palavras do autor, “só se poderá
avaliar a cultura artística em Portugal quando houver um conhecimento completo da catalogação da pintura, da escultura, da arquitectura, enfim de toda a manifestação da “forma artística” no país”. Neste livro,
procura-se associar todos os tectos
barrocos do centro histórico da
cidade de Évora numa rápida interpretação; avaliar a sua
produção; os possíveis modelos de criação; os seus aspectos
técnicos e, finalmente, a sua mensagem cultural, ou seja,
procurar conhcer o seu significado no tempo e no espaço.
Edição: Casa do Sul
Preço: € 8.00
Código: CS.E.1

Das Cercas dos Conventos
Capuchos

Palácio da Mitra
Autor: Maria João Martins
Integra-se na Colecção Vozdenós,
esta obra constitui-se como a
primeira monografia sobre o palácio do patriarcado. O Palácio da
Mitra, um dos edifícios barrocos
mais relevantes de Lisboa, terá sido construído sob o risco do arquitecto italiano Giacomo Canevari no início do séc. XVIII.
Este livro faz-nos percorrer a história do Palácio e do sítio urbano onde se implantou, bem como a sua arquitectura e interiores, deixando pistas para a sua compreensão mais alargada.
Edição: Sete Caminhos
Preço: € 14.00
Código: ST.E.2

Autor: António Manuel Xavier
Resultado do trabalho de fim de
curso em Arquitectura Paisagista, esta obra procura estabelecer uma identidade tipológica
entre as várias cercas estudadas,
a relação destas com o topus onde
se inscrevem e com o universo de
espiritualidade que representam.
No deserto editorial sobre a temática da paisagem em
Portugal, este livro constitui-se como uma possibilidade de reflexão sobre a teoria e a construção da Paisagem.
Edição: Casa do Sul
Preço: € 8.00
Código: CS.E.2
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“Instalar ou desinstalar,
Em Fevereiro de 1996, estive em Londres, para entrevistar o arquitecto
Jon Greenfield, do ateliê Pentagram
Design Ltd., responsável pelo projecto do Globe Theatre, uma réplica exacta do teatro construído em 1599 no
mesmo local (no Bankside, na margem do rio Tamisa, ao lado da nova
Tate Modern), onde William Shakespeare trabalhou e escreveu algumas das suas mais famosas peças
(www.shakespeares-globe.org). O
novo Globe, inaugurado em Junho de
1997, tornou-se no primeiro edifício
com telhado de colmo, construído
em Londres após o grande incêndio
de 1666, material proibido desde
então devido ao risco de incêndio.
Aqui entra o nosso tema de capa, as
instalações especiais em edifícios históricos, uma vez que uma das principais preocupações da equipa de Jon
Greenfield foi, precisamente, responder à segurança contra o fogo da nova estrutura de madeira, mantendo a
autenticidade construtiva sob a responsabilidade de Peter McCurdy
(nem um prego foi utilizado na estrutura, totalmente construída com técnicas tradicionais do século XVI). Para detalhes, visite o site www.mccurdyco.com. Importa referir que o
teatro original ardeu completamente

eis a questão…”

em 1613, na sequência de uma fagulha de um canhão disparado durante
uma peça de teatro... Quem se lembra do filme Shakespear in Love (1998),
com Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes, vencedor de sete Óscares em
Hollywood? Este filme foi rodado no
Globe Theatre.
Por falar em condições de segurança
em edifícios históricos, o ar condicionado pode ser um forte aliado na conservação do ambiente interior, caso
da Capela Sistina, cujas visitas turísticas geram um volume de condensação na atmosfera interior, apenas
controlado por um potente e especial
sistema de climatização, uma prestigious installation como vem referida
no site do fabricante Carrier,
em www.residential.carrier.com.
De resto, neste capítulo figuram vários outros exemplos conhecidos, como Mount Vernon, a casa de George
Washington.
Nem só de instalações especiais se
trata, quando lidamos com edifícios
históricos: por vezes, vítimas de
erros do passado, temos que proceder a desinstalações especiais, como
é o caso do asbesto, também conhecido por amianto, muito utilizado como isolante térmico e protecção contra incêndio durante anos, actual-
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mente considerado um material tóxico (devido à inalação de fibras de
amianto), cuja exposição prolongada
potencia o risco de doenças cancerígenas (ver o site www.resol.com.br/
curiosidades para uma descrição
do material e sua utilização). Em
www.cr.nps.gov/hps/tps/roofingexhibit/introduction.htm, o site do National Parks Service americano (Heritage Preservation Services), pode
conhecer um pouco sobre este material. No site inglês do Council for the
Care of Churches, em www.churchcare.co.uk, encontra algumas recomendações para a remoção deste material em igrejas inglesas (muitas delas património arquitectónico). O organismo responsável pelo património canadiano, o Parcs Canada, em
www.pc.gc.ca/progs/beefp-fhbro,
tem algumas recomendações sobre
substâncias perigosas (entre as quais
o asbesto) no Code of Practice do Federal Heritage Building Review Office.

JOSÉ MARIA LOBO DE CARVALHO,
Arquitecto, MA in Conservation Studies
(York), desenvolve o Doutoramento
no IST, com o apoio da FCT
zeloca@hotmail.com

ASSOCIADOS GECoRPA

GRUPO I
Projecto,
fiscalização
e consultoria

LEB - Projectistas, Designers
e Consultores em Reabilitação
de Construções, Ld.ª
Projecto, consultoria e fiscalização
na área da reabilitação
do património construído.

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

Betar - Estudos e Projectos
de Estabilidade, Ld.a
Projectos de estruturas e fundações
para reabilitação, recuperação
e renovação de construções
antigas e conservação e restauro
do património arquitectónico.

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.

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.

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 reabilitação de
edifícios. Cantarias e alvenarias.
Pinturas. Carpintarias.

BEL – Engenharia e Reabilitação
de Estruturas, S. A.
Conservação e restauro do PA.
Reabilitação, recuperação
e renovação de CA. Instalações
especiais em PA e CA.

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

GRUPO II
Levantamentos,
inspecções
e ensaios

GRUPO III
Execução
dos trabalhos
Empreiteiros
e Subempreiteiros

AMADOR, Ld.ª
Conservação , restauro e reabilitação
do património construído e
instalações especiais.
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Cruzeta – Escultura e Cantarias,
Restauro, Ld.ª
Conservação e reabilitação de
construções antigas. Limpeza e
restauro de cantarias, alvenarias e
estruturas.

Brera - Sociedade de Construções
e Representações, Ld.ª
Construção, conservação
reabilitação de edifícios.

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.

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

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 - Construção Civil
e Obras Públicas, S.A.
Construção e reabilitação de
edifícios.

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.

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.

Tecnasol FGE – Fundações
e Geotecnia, S. A.
Fundações e Geotecnia. Conservação
e restauro do património
arquitectónico. Conservação e
reabilitação de construções antigas.
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GRUPO IV
Fabrico e/ou
distribuição
de produtos
e materiais

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

BLAU, Ld.ª
Distribuição de produtos e materiais
vocacionados para o Património
Arquitectónico e 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 .

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

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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Gabinetes Técnicos Locais

Além da reabilitação,
o desenvolvimento sustentável

O III Encontro Regional de GTLs, organizado pela CCDR do Centro e pela Câmara Municipal do Fundão, ficou a assinalar uma viragem da maior importância na actividade daqueles organismos. Efectivamente, sob o título
“Desenvolvimento Sustentável: Que
Futuro?”, o Encontro, realizado a 14 e
15 de Junho, ao dar a conhecer numerosos exemplos de trabalhos feitos no terreno, mostrou, não só a consolidação
duma prática bem alicerçada em numerosas e diversificadas intervenções,
mas também a abertura de novos horizontes, com base numa estratégia visando “o crescimento económico, a
qualidade ambiental, a coesão e o progresso social e a intensificação da cidadania activa à escala local” – de acordo
com os objectivos constantes do respectivo programa.
Além da apresentação de intervenções
mostrando a actividade dos GTL do
Fundão, Sabugal, Pampilhosa da Serra,
Oliveira de Frades e Aldeias da Gardunha, estiveram expostos muitos trabalhos de outros Gabinetes da Região
Centro, documentando o empenhamento dos respectivos responsáveis e
também dos agentes no terreno, no desenvolvimento duma estratégia visando efeitos multiplicadores.
Efectivamente, além da reabilitação do
edificado, resgatando a identidade do
lugar (objectivo inicial dos GTL), o que
este Encontro veio mostrar foi uma
visão mais abrangente, integrada e
dinâmica das intervenções, virada para a sustentabilidade do território. Tratou-se, assim, duma eloquente demonstração de que, a partir da defesa
do património, bem assente no concreto de cada lugar e atenta às aspirações e
necessidades das pessoas, se torna possível rasgar horizontes mais amplos,
mercê duma visão aberta aos sinais dos

“Requalificação Urbana da Frente da Ria” na Praia da Costa Nova, concelho de Ílhavo. Desenhos de Paulo Anes

tempos. É esta atitude que hoje se exige
aos responsáveis e autores, quando o
tema da reabilitação urbana está finalmente na ordem do dia.
O envolvimento de múltiplas entidades presentes no Encontro, além das
promotoras, como a Ordem dos Arquitectos, o IPPAR, a Universidade da Beira Interior, a DGOTU, e ainda a participação de docentes de Lisboa, Salamanca e Valladolid e, até, do secretário de
Estado Prof. João Ferrão, proporcionaram um quadro extremamente favorável ao alargamento da iniciativa e à divulgação e problematização dos temas
em debate.
Ficou em suspenso uma questão da
maior relevância para a perspectivação
desta alargada acção dos GTL: o prazo
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extremamente curto (dois ou três anos)
que a lei concede ao respectivo funcionamento. Apesar deste limite, uma boa
parte das equipas presentes, além da
elaboração obrigatória de um instrumento de planeamento, foi capaz de
concretizar, em obra, significativas intervenções, mercê do entusiasmo e empenhamento no respectivo trabalho e
do apoio das entidades responsáveis. E
que aponta, ao fim e ao cabo, de acordo
com a Agenda 21 Local (tema central
do Encontro), para o desenvolvimento
sustentável do território do futuro.
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA,
Arquitecto
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