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Patrim6nio Arquitect6nico 
e Constru~oes Antigas. S6. 

S endo o patrim6nio obra 
dos antigos construtores, 

sao os construtores de hqje, 
organizados em empresas 
devidamente estruturadas, 

quem estd melhor posicionado 
para realiza1J em obra, 

as intervenroes necessdrias 
para a sua conservarao 

e restauro. 
Estas actividades nao podem, 

no entanto, ser abordadas 
pelos metodos actualmente 
vulgarizados da ConstrurJo 
Civzl e Obras Public~ antes 
fazem apelo a um cor!Junto 

especiftco de disciplinas 
e a uma postura 

substancialmente diferente, 
envolvendo maior contenrJo, 

rigor e responsabilidade. 

D eclara<;ao de prindpios 
do GECoRPA, 
Janeiro de 1998 
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-EDITORIAL 

Intervindo nas funda~Oes 
dos monumentos 

e edificios hist6ricos 
Uma das primeiras preocupa<;5es da conserva<;ao de wn bern cultural- no caso, wn edificio ou wna constru<;ao com 
valor enquanto patrim6nio arquitect6nico- e a manuten<;ao da sua apresenta1:iio, is toe, da forma como ele se revela 
a quem o observa ou dele desfruta. Uma interven<;ao de conserva<;ao nao deve perturbar a leitura ou interpreta9iio que 
os observadores ou usufrutuarios podem fazer do bern cultural. 

Face a estes requisitos, poder-se-ia pensar que, nos trabalhos de consolida<;ao ou refor<;o de funda<;6es, seria possi
vel operar com toda a liberdade, dado que, ficando a interven<;ao oculta no subsolo, o seu impacto na apresenta<;ao 
do monwnento ou edilicio hist6rico seria nulo. 

Esta l6gica nao resiste, no en tanto, a wna reflexao mais profunda. Desde logo porque uma interven<;ao desajustada 
nas fw1da<;6es pode levar a cria<;ao de desequiliorios na forma como as cargas da superstrutura sao transmitidas ao 
terreno, o que, mesmo que seja a prazo, pode dar origem a les5es estruturais no bern a conservar. 

Em segw1do Iugar, ha que ter em conta que o bern cultural nao e apenas a sua parte visivel: para alem dos seus ele
mentos de funda<;ao- maci<;os, ab6badas, estacas- que dele sao parte integrante, ha uma envolvente estrutural que 
engloba a parte do terreno que o suporta e que com ele interage. Qualquer interven<;ao naqueles elementos ou nes
ta envolvente interfere com a" autenticidade tecnol6gica" da constru<;ao. 

Em terceiro Iugar, ha que ter em conta os riscos para o patrirn6nio arqueol6gico que, frequentemente, subjaz ao edi
ficio hist6rico, patrirn6nio esse que pode ser destruido atraves da utiliza<;ao de tecnicas demasiadamente agressivas 
de engenharia de funda<;5es. 

Esta problematica foi ventilada no ambito da Sociedade Internacional de Mecanica dos Solos e Engenharia Geotec
nica (ISSMGE), designadamente na conferencia de Osaka, o ano passado. Mais recentemente, na rew1iao de Nico
sia da Comissao Cientifica Internacional para a Analise eo Restauro das Estruturas do Patrirn6nio.Arquitect6nico 
(ISCARSAH), do ICOMOS, ficou patente a necessidade da concep<;ao e da execu<;ao de interven<;5es em fw1da<;5es 
de monwnentos e edificios hist6ricos serem encaradas com a mesma prudencia e respeitando requisitos identicos 
aos das interven<;5es na sua parte visfvel. 

Porque se trata de materia pouco divulgada no nosso meio tecnico ligado a conserva<;ao do patrim6nio hist6rico
-arquitect6nico, e procurando contribuir para wna maior qualidade das interven<;5es, a Pedra & Cal dedica o seu 
31.0 nllm.ero a esta tematica. 

Vi tor C6ias 
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Conserva~io 

e Restauro 

do Patrim6nio 
Arquitectonico, Lda. 

Diagnostico, 
Levantamento 
e Controlo de Qualidade 
em Estruturas 
e Funda~oes, Lda. 

fi!~IBEIRO 
CONSTRU<;:OES Lda 

Do numero apreciavel de empresas que tern manifestado interesse na conservac;ao do patrim6nio 

arquitect6nico portuguese nas actividades do GECoRPA, foi seleccionado um grupo restrito de 

patrocinadores da revista Pedra & Cal. 

Para distinguir essas empresas, particulannente empenhadas no sucesso da revista, foi criado o 

presente Quadro de Honra. 

A Direcc;ao doGECoRPA 
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- EMANALISE 
Terna de Capa 

Refor~o de Funda~oes de Edificios 

Necessidade e Solu~Oes 
A primeira fase de urn processo 

de reforc;o de fundac;oes deve 

passar pela analise da possibi

lidade de nao se fazer esse 

reforc;o, ou seja, a melhor forma 

de abordar o problema do re

forc;o e evitar a sua necessidade, 

assim tal seja possivel. 

0 Moinho de Mares do Montijo 

e os Teatros S. Luiz e Mario 

Viegas e o Palacio Pombal sao 

exemplos distintos em analise 

que retratam as diferentes mo

tivac;oes para a realizac;ao de 

reforc;o de fundac;oes. 

DA NECESSIDADE DE REFOR<;O 
DE FUNDA<;OES 
A necessidade de refon;o de fun
dac;oes coloca-se frequenternente ern 
operac;oes de reabilitac;ao, quer quem
do se esta confrontado corn patolo
gias que tern por causa a insuficiencia 
das fundac;oes existentes, quer quan
do as pr6prias intervenc;oes irnplicarn 
alterac;oes das condic;oes de carga nas 
fundac;oes existentes, para as quais 
estas nao se revelarn suficientes. 

o prirneiro caso, o reforc;o de fun
dac;oes coloca-se pela necessidade de 
irnpedir a progressao das patologias 
a estas associaveis, as quais, pela sua 
gravidade, estao frequenternente na 
origem de situac;oes extrernas de 
colapso de edificios antigos, ou rnes
rno quando este nao seja o cenario, o 
reforc;o destina-se a evitar que prossi
ga a degradac;ao das condic;oes de 

Moinilo de Manis do Montijo. Fase de execu~iio de funda~oes da facilada principal do moinho, co1n 
reconstru~iio do embasamento de pedra 

seguranc;a de toda a estrutura e a per
da de funcionalidade global por 
envelhecirnento excessivo de partes 
irnportantes do edificio. 
No segundo caso, o reforc;o de fun-

dac;oes pode tornar-se irnperativo por 
se alterarern local ou globalrnente as 
condic;oes e a intensidade das forc;as 
transmitidas pela superstrutura ao solo 
de fundac;ao, ern circunstancias rnuito 

---======~:III•••••n Pedra & Cal n.0 31 Julho. Agosto. Setembro 2006 



EM ANALISE =-~~------------------------------------------~~~~~~1111 
TemadeCapa 

Moinho de Mares do Montijo. Fases de execu~iio de funda~oes da fachada principal do moinho, com 
reconstru~iio do embasamen to de pedra 

diversas, como seja o aumento do por
te dos edificios existentes, a substi
tui<;:ao de pavimentos leves de madeira 
por pisos pesados de betao, a supressao 
parcial ou total de paredes e outros ele-

mentos resistentes, a altera<;:ao funcio
nal com aumento das sobrecargas nos 
pavimentos, etc.. 
Na analise dos problemas que podem 
conduzir a necessidade de refor<;:o de 

funda<;:6es deve ter-se em conta, em 
particular: 
• as funda<;:6es sao, por defini<;:ao, a 

base e o primeiro garante da segu
ran<;:a de toda a estrutura; 

• as fw1da<;:6es estabelecem o contacto 
entre a estrutura do edificio e a estru
tura geotecnica que e 0 solo de fun
da<;:ao, sobre o qual existe frequente
mente insuficiente conhecimento; 

• as opera<;:6es de refor<;:o de funda<;:6es 
sao de execu<;:ao delicada, compor
tando riscos especfficos durante a 
sua realiza<;:ao, os quais devem ser 
cautelosamente equacionados ere
solvidos desde a fase de projecto; 

• as opera<;:6es de refor<;:o de fun
da<;:6es sao tarefas dispendiosas e, 
por isso, a sua adop<;:ao deve ser 
precedida de estudos que gar an tam 
primeiro a sua imprescindibilida
de, depois que as optimizem. 

Nestas condi<;:6es, a primeira questao 
que tern de colocar-se e a da efectiva 
necessidade de refor<;:o de funda<;:6es, 
devendo, em cada caso, fazer-se a ana
lise da possibilidade de dispensar este 
tipo de trabalho, atraves da adop<;:ao 
de medidas simples e racionais que tal 
possibilitem. 
U m exemplo de tal tipo de pre-analise 
tern a ver com a verifica<;:ao da possi
bilidade de reduzir as cargas aplica
das ou de fazer a sua redistribui<;:ao, 
de modo a" aliviar" as funda<;:6es mais 
solicitadas; outra possibilidade e a de 
nao adoptar solu<;:6es a base de pavi
mentos pesados de betao a substituir 
pisos de madeira ou mesmo a de 
suprimir solu<;:6es pesadas indevida
mente introduzidas, repondo as 
solu<;:6es leves pre-existentes; o mes
mo se podera dizer em rela<;:ao aos 
tipos de paredes de compartimen
ta<;:ao, nao estruturais, para as quais se 
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- EMANALISE 

deve privilegiar o recurso a solw;oes 
leves, desde que tal nao comprometa 
funcionalidades e desempenhos con
siderados indispensaveis. 
Quer is to dizer que a primeira fase de 
um processo de refon;o de funda<;6es 
deve passar pela analise da possibili
dade de nao se fazer esse refor<;o, ou 
seja, a melhor forma de abordar o pro
blema do refor<;o e evitar a sua neces
sidade, assim tal seja possivel. 

SOLU~OESCORRENTES 
DE REFOR~O DE FUNDA~OES 
Os engenheiros dis poem hoje de uma 
vasta gama de tecnologias e de meto
dos de abordagem do refor<;o de fun
da<;6es, desde as que sao, de facto, 
processos de refor<;o ou de substi
tui<;ao do solo de funda<;ao, ate aos 
processos de refor<;o de funda<;6es, 
passivos ou activos; nao se pretende 
aqui fazer uma abordagem sistemati
ca destas quest6es, cuja vastidao 
supera o objectivo pretendido, nem 
mesmo fazer uma descri<;ao e uma 
analise dos fundamentos te6ricos que 
estao subjacentes a cada uma das 
possiveis solu<;6es, pretendendo-se 
somente apresentar algumas das tec
nicas que mais frequentemente se 
podem usar para fazer o refor<;o de 
funda<;6es, apresentadas e descritas 
na 6ptica de um engenheiro de estru
turas, utilizador dessas mesmas tec
nologias. 

Interven~,;ao no solo de funda~,;ao 
As solu<;6es mais vulgarmente utili
zadas sao as que correspondem ao 
refor<;o das caracteristicas mecanicas 
do solo de funda<;ao, como e o caso 
das injec<;6es consolidantes com cal
das e argamassas de base cimenticia 
ou outra e as solu<;6es de substitui<;ao 
em que os solos de funda<;ao sao 

TemadeCapa 

Teatros de S. Luiz e Mririo Viegas. Recal falllento dos pi/ares que suportam a teia e n cobertura 

Teatros de S. Luiz e Mririo Viegas. Fases do recn/ fa/1/ellfo de pnredes CO lli previa execufiio de co rtinas 
de 111icroes tacas 

removidos e substituidos por mate
riais mais resistentes, como e o caso 
de bet6es pobres; ainda neste grupo 
se podem considerar incluidas as 

solu<;6es a base de execu<;ao de dre
nagens do solo de funda<;ao, por 
exemplo a custa de estacas de brita, 
deste modo se garantindo a melhoria 
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do seu desempenho mec.inico. 
As solw:;6es de compacta<;:ao directa 
do solo de funda<;:ao sao na pratica 
inviaveis ou muito dificeis no caso de 
funda<;:6es de edificios exis tentes; a 
consolida<;:ao indirecta do solo, atra
ves da execu<;:ao de microestacas 
injectadas ou de colunas de jet-grou
ting, representa uma interessante 
possibilidade que, entretanto, pode 
ser abordada no grupo das tecnicas 
de refor<;:o de funda<;:6es . 

Reforc;o de fundac;oes 
As solu<;:6es mais comuns de refor<;:o 
de funda<;:6es directas consistem em 
fazer o seu alargamento e/ ou o seu 
recal<;:amento, podendo qualquer 
destas tipologias corresponder a 
solu<;:6es passivas ou activas, sendo 
que no primeiro caso o refor<;:o de fun
da<;:6es s6 e mobilizado para novas 
solicita<;:6es a que a estrutura seja sub
metida, enquanto os refor<;:os activos 
podem ser mobilizados, atraves da 
adop<;:ao de medidas especificas, para 
a totalidade das cargas em presen<;:a. 
0 alargamento de funda<;:6es e uma 
solu<;:ao interessante quando se esteja 
perante urn terreno de funda<;:ao ade
quado e caso se pretenda fazer face a 
novos aumentos de cargas verticais 
(provenientes de substitui<;:ao de pa
vimentos por outros mais pesados, 
aumento do numero de pisos do edi
ficio, aumento de sobrecargas nos 
pisos, etc.) ou melhorar o desempenho 
das funda<;:6es para a ac<;:ao sismica. 
Em qualquer caso, o alargamento, sem 
recal<;:amento, pressup6e, para que 
seja eficiente, que seja garantida a 
correcta e eficaz liga<;:ao mec.inica 
entre a funda<;:ao existente, frequente
mente de alvenaria ordinaria de 
pedra, eo elemento que forma a sobre
largura da funda<;:ao, geralmente de 

betao simples ou armado; a forma 
mais simples de alca11<;:ar este resulta
do consis te em executar liga<;:6es 
mecanicas entre o elemento novo e o 
velho atraves de conectores geralmen
te constituidos por chumbadouros 
compostos por var6es de a<;:o fixados 
ao elemento proginal e "mergulha
dos" no elemento de refor<;:o. 
Deste modo, as novas cargas que 
sejam transmitidas as funda<;:6es, 
ap6s o seu alargame11to, mobilizarao 
todo o conjunto da funda<;:ao, incluin
do os refor<;:os; a analise do comporta
mento da funda<;:ao e do solo de fun
da<;:ao devera fazer-se atraves da 
avalia<;:ao da sobreposi<;:ao de estados 
de tensao, a partir da considera<;:ao 
das cargas actuantes antes e ap6s o 
refor<;:o, na sua liga<;:ao com as carac
teristicas da funda<;:ao, tambem antes 
e ap6s o refor<;:o. 
0 recal<;:amento de funda<;:6es e uma 
solu<;:ao l6gica quando se constata a 
inadequa<;:ao da camada superficial do 
solo de funda<;:ao, nao estando em cau
sa o aumento de cargas nas mesmas, o 
que permitira que 0 recal<;amento 
corresponda praticamente a uma 
substitui<;:ao do solo fraco por betao, 
simples ou armado, ate uma cota tal 
que se encontre o solo com aptidao 
suficiente; e portanto uma solu<;:ao 
caracteristica de casos de reabilita<;:ao 
estrutural associada a elimina<;ao de 
anomalias devidas a assentamentos 
de funda<;:6es e os casos mais tipicos 
em que tern sido aplicada correspon
dem a situa<;:6es em que os estratos de 
funda<;:ao sofreram altera<;:6es geol6gi
cas e mecarucas relevantes ao longo do 
tempo, frequentemente com base em 
problemas associaveis a circula<;:ao de 
agua subterranea, originando meteo
riza<;:ao de solos (em calcarios e grani
tos, por exemplo ), ou arrastamento de 

finos (em solos de matrizes areno-argi
losas). 
0 recal<;:amento e geralmente assumi
do como uma solu<;:ao passiva, isto e, 
o elemento que faz o recal<;:amento 
nao e inicialmente activado, ou seja, 
nao suportara cargas, sendo mobili
zado ap6s execu<;:ao a medida que vai 
ocorrendo a aplica<;:ao de novas car
gas e/ ou de novas deforma<;:6es da 
estrutura ou do solo. A activa<;:ao do 
recal<;:amento pode ser feita de modo 
simples, total ou parcialmente, atra
ves da aplica<;:ao de escoramentos 
para os quais, transi toriamente, se 
fa<;:a a transferencia das cargas aplica
das ao elemento estrutural cuja fun
da<;:ao esteja a ser recal<;:ada. 
Naturalmente, havera si tua<;:6es em 
que se combinara o recal<;:amento com 
o alargamento das funda<;:6es, o que 
sucedera quando se cons tate a inade
qua<;:ao das camadas superficiais do 
solo de funda<;ao associada ao 
aumento de esfor<;:os nas funda<;:6es. 
Tal como se referiu a prop6sito do 
recal<;:amento simples, tambem neste 
caso e possivel optar por solu<;:6es 
passivas ou activas; vale a pena cha
mar a aten<;:ao para os riscos associa
dos a mobiliza<;:ao dos refor<;:os de 
funda<;:6es atraves da aplica<;:ao de 
escoramentos que podem par em 
causa a estabilidade e a seguran<;:a dos 
elementos estruturais envolvidos, 
geralmente colunas ou paredes de 
alvenaria, integradas em estruturas 
de defini<;ao e analise complexas. 

Alterac;ao do tipo de fundac;oes 
Este tipo de interven<;:ao ocorrera 
quando o recal<;:amento ou o alarga
mento das funda<;:6es, solu<;:6es tecni
camente simples embora muito delica
das e exigentes em termos executivos, 
se revel am de dificil concretiza<;:ao, face 
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aos problemas colocados pelas carac
teristicas do solo, ern particular quan
do o solo corn aptidao se encontra a 3 
ou rnais metros de profundidade, 
aconselhando o recurso a altera<;6es do 
tipo de funda<;ao, passando das fun
da<;6es directas para funda<;6es indi
rectas ou serni-directas. 
A escolha das funda<;6es serni-direc
tas, por po<;os ou peg6es, e interes
sante quando as carnadas de solo corn 
aptidao para funda<;6es se situarn 
entre cerca de 3m a 6rn de profundi
dade; as sapatas continuas, caracte
risticas das funda<;6es de alvenaria, 
sao entao substituidas por urn siste
ma descontinuo corn po<;os afastados 
geralrnente de cerca de 4rn ligados 
entre si atraves de vigas ou arcos de 
betao simples ou armada. 
Este tipo de solu<;ao nao difere rnuito 
do recal<;arnento antes referido, ernbo
ra as tecnologias usadas sejarn rnuito 
diferentes, atendendo ao facto de a exe
cu<;ao de po<;os irnplicar o recurso a tec
nicas especificas de escava<;ao entiva
da, cuja razao de ser se explica pelos 
riscos associados a escava<;6es irnpor
tantes sob estruturas rnuito pesadas; a 
activa<;ao destes refor<;os apresenta os 
problemas ja antes rnencionados mas, 
ao contrario do que sucede corn os 
recal<;arnentos simples, a propria natu
reza dos solos superficiais de rna quali
dade ern profundidade significativa 
recornenda que se procure a irnediata 
rnobiliza<;ao da solu<;ao de refon;o. 
Alern do previa escoramento das 
estruturas a recal<;ar por este proces
so, e possivel adrnitir a integra<;ao de 
sistemas de rnacacos hidniulicos 
entre a base das funda<;6es a recal<;ar 
e os po<;os de refor<;o, de modo a 
garantir que as cargas provenientes 
das paredes sejarn irnediatarnente 
transrnitidas aos po<;os de funda<;ao, 

logo que sejarn desactivados os esco
rarnentos estruturais. 
Outra solu<;ao correspondente a urna 
altera<;ao do tipo de funda<;ao tern por 
base o recurso a execu<;ao de rnicroes
tacas, ern grupos ou ern cortinas, rea
lizadas de modo a que as cargas nas 
funda<;6es existentes possarn trans
rnitir-se a carnadas profundas do 
solo; no caso das cortinas de rnicroes
tacas, a distancia entre estes elemen
tos e geralrnente inferior a 0,5rn o que 
perrnite fazer o seu simples encabe<;a
rnento atraves de rnaci<;os de betao 
armada que geralrnente assurnern a 
forma de urna viga continua de enca
be<;arnento, cuja unica fun<;ao e ser 
elernento de liga<;ao entre as rnicroes
tacas e os elementos de alvenaria. 
No caso de grupos de rnicroestacas, a 
solu<;ao e sernelhante a que foi descri
ta para os po<;os de funda<;ao, ern que 
os grupos de estacas, devidarnente 
encabe<;ados, distanciados de cerca 
de 4rn entre si, sao interligados por 
vigas de funda<;ao de betao armada 
que deverao receber e transrnitir as 
estacas as for<;as provenientes da 
superstrutura. 
Consoantes as condi<;6es geornetricas e 
arquitect6nicas que s6 poderao ser co
nhecidas obra a obra, as rnicroestacas 
serao executadas na vertical ou corn 
inclina<;ao (geralrnente varia vel entre 5 
e 15 graus); o recurso a estacas inclina
das deve-se a irnpossibilidade de ocu
par espa<;os exteriores as paredes e, 
caso se adopte tal solu<;ao, deve ter-se 
ern conta a necessidade de equilibrar os 
irnpulsos horizontais que se irao gerar. 
Anote-se que o recurso a este tipo de 
solu<;ao perrnite, de facto, beneficiar 
dos efeitos combinadas que resultarn, 
por urn !ado, da cornpacta<;ao do solo 
sob as funda<;6es existentes por efeito 
da injec<;ao das rnicroestacas e da sua 
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Pa!ticio P0111bal. Fases de exec11~iio do refor~o de ju11da~oes da parede da Jachada posterior do Palacio co111 
microestacas 

parcial substitui<;ao por elementos de 
maior resistencia medinica. Tal faz 
com que este tipo de solu<;ao seja tam
bern muito interessante como uma 
tecnica de pre-consolida<;ao de fun
da<;oes, a adoptar em casas de reali
za<;ao de escava<;6es na imedia<;ao 
das funda<;6es a refor<;ar. 

CAS OS 
Os casas que se ilustram ao longo des
te texto correspond em a situa<;6es dis
tintas e a diferentes motiva<;6es para a 
realiza<;ao de refor<;o de funda<;6es. 
No caso do Moinho de Mares do 
Montijo, tratava-se de uma edifica<;ao 
cuja longa hist6ria e marcada pelos 
sucessivos problemas como compor
tamento das funda<;6es das paredes 
do Moinho, constituidas por sapatas 
continuas de alvenaria hidraulica 
com blocos de pedra de grande 
dimensao, as quais sofriam continua
mente como arrastamento de areias 
que eram o estrato de funda<;ao, 
levando ao descal<;amento das fun
da<;6es das paredes, a fractura destas 
e ao colapso de partes do edificio. 
Aop<;ao por criar, na fachada principal 
do Moinho, aquela que mais solicitada 
e pelo efeito das mares e das correntes 
associadas, uma cortina de rnicroesta
cas, baseou-se na inten<;ao de colocar 
essa parede e as suas funda<;6es ao 
abrigo das altera<;6es que o solo super
ficial possa sofrer, mobilizando estra
tos mais profundos, mais resistentes e 
nao sensiveis as altera<;oes que os solos 
superficiais possam sofrer. 
Esta decisao justificava-se ainda mais 
pelo facto de a interven<;ao no 
Moinho ser, em boa medida, urn tra
balho de reconstru<;ao, pelo que, sen
do a execu<;ao das rnicroestacas a pri
meira tarefa dessa reconstru<;ao, as 
mesmas foram mobilizadas a medida 
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que a reconstruc;ao das paredes, dos 
canais e dos pavimentos ia prosse
guindo, garantindo-se desde o inicio 
a transferencia de cargas da estrutura 
para estratos profundos. 
Este trabalho teve duas particularida
des que se entende interessante salien
tar: a execuc;ao de uma obra no rio 
implicou a necessidade de executar 
uma ensecadeira que permitisse tra
balhar a seco; as microestacas foram 
executadas de modo a" trespassarem" 
os blocos de pedra constituintes da 
parede e da sua fundac;ao cujo des
monte nao foi considerado necessaria 
e, deste modo, as rnicroestacas acabam 
por constituir elementos de pregagem 
vertical entre blocos de pedra. 
0 segundo caso que interessa apre
sentar diz respeito a obra dos Teatros 
S. Luiz e Mario Viegas, em que se pro
cedeu ao recalc;amento de fundac;oes, 
come sem previa execuc;ao de micro
estacas. Foram duas as razoes que 
cond uziram a necessidade de se fazer 
o reforc;o de fundac;oes por recalc;a
mento: no caso do bloco dos cama
rins, o recalc;amento das fundac;oes 
dos pilares existentes impunha-se 
porque as cargas totais transmitidas 
as fundac;oes aumentavam de forma 
significativa, em func;ao do aumento 
do porte do referido corpo e da cons
truc;ao de lajes mais pesadas do que 
as originais (embora estas fossem ja 
de betao armada); no caso do bloco 
de instalac;oes sanitarias sob o atrio 
de entrada do S. Luiz, do sub-sub-pal
co e da sub-plateia do mesmo teatro 
e de toda a envolvente do Mario 
Viegas, o recalc;amento impunha-se 
pela necessidade de se fazerem esca
vac;oes abaixo da cota da fundac;ao 
das paredes interessadas. 

o primeiro caso, assinala-se a forma 
faseada como se processou o trabalho 

de recalc;amento, de modo a garantir
-se sempre as adequadas condic;oes 
de fundac;ao da estrutura existente; 
no segundo caso distinguem-se situa
c;oes em que se procedeu a urn 
recalc;amento simples, executado por 
fases, como sucedeu com as paredes 
perimetrais da sub-plateia e do sub
-sub-palco, sem alargamento da fun
dac;ao existente, ja que nao estava em 
causa o aumento de cargas nas fun
dac;oes existentes, e outras, como 
sucedeu nas escavac;oes sob o a trio de 
entrada do S. Luiz e sob as paredes do 
Mario Viegas, em que a altura de 
recalc;amento aconselhou, por consi
derac;oes de seguranc;a em fase de 
construc;ao, a previa execuc;ao de 
microestacas como medida cautelar 
de pre-consolidac;ao das fundac;oes 
existentes. 
Uma terceira situac;ao que se enten
deu destacar diz respeito a inter
venc;ao de consolidac;ao das funda
c;oes da parede da fachada posterior 
do Palacio Pombal, em Lisboa; neste 
caso, tratava-se de urn ediffcio cujas 
fundac;oes, a tardoz, apresentavam 
problemas de comportamento que se 
tinham traduzido, ao longo do tem
po, em assentamentos verticais e 
rotac;oes da parede de tardoz do 
Palacio, comfracturas muito acentua
das nessas paredes, nas pare des mes
tras interiores e nas ab6badas do piso 
terreo, com intensidade tal que se 
colocava urn cenario de possivel 
colapso parcial do ediffcio. 
A intenc;ao da operac;ao de reforc;o de 
fundac;oes era aqui a de travar o pro
cesso patol6gico de degradac;ao 
da estrutura do ediffcio, que ocorria 
por disfuncionamento de fundac;oes; 
dado que tal disfuncionamento era 
relaciona vel com as deficientes carac
teristicas das camadas superficiais do 
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solo de fundac;ao (presumivelmente 
devidas ao efeito da percolac;ao de 
aguas subterraneas), entendeu-se 
como adequada uma soluc;ao a base 
de miocroestacas, ligeiramente incli
nadas, executadas de ambos os lados 
da parede de tardoz do Palacio. 
As rnicroestacas foram localizadas, em 
grupos de tres ou mais, em corres
pondencia com as pilastras dessa pare
de, ou seja, sob as zonas mais carrega
das desta, e foram encabec;adas por 
vigas de betao armada que recalc;avam 
as fundac;oes existentes, construidas 
interior e exteriormente a parede e ao 
longo de todo o seu comprimento; 
dado que a inclinac;ao das microesta
cas da origem a forc;as horizontais, 
garantiu-se o equilibria destas atraves 
da interligac;ao entre as vigas de enca
bec;amento, a custa de varoes de ac;o 
inoxidavel ancorados em ambas as 
vigas de encabec;amento. 
Tratou-se de uma operac;ao de reforc;o 
passivo de fundac;oes, ja que nada se 
fez para alterar a distribuic;ao de 
esforc;os na estrutura a data da reali
zac;ao do trabalho; no entanto, garan
tiu-se a mobilizac;ao efectiva do 
reforc;o atraves da execuc;ao de prega
gens entre as paredes de tardoz e as 
que lhe sao ortogonais, e fazendo a 
injecc;ao de todas as fendas e fractu
ras existentes nas paredes e nas ab6-
badas, o que perrnite assegurar a acti
vac;ao das fundac;oes reforc;adas para 
quaisquer novos esforc;os na parede 
de tardoz e para os efeitos de movi
mentos de deformac;ao do solo de 
fundac;ao. · 

JOA.O APPLETON, 
Engenheiro Civil, A2P, Ld. ' 



EM ANALISE =---~=-------------------------------------------------------~====~~==~~111111 
Tema deCapa 

Funda Oes em Edificios Anti OS 

Diagn6stico e concep~ao de solu~oes de refor~o 
lfl.,. $,)(1 JOJ~ 

'ito"''ll<'f 

SB 1 
(1379) 

LEGEND A 
LITOLOGIA 

~ 0.AlERROISOlOS Sl.R:fFICIAIS 
~ '-.:../ OESLOCAOOS 

[=:::J 0 
........ t. - ~LOEAGUA 

1 -Ait:lii.FINot.AMt:OIA .... 

AMAFElADA/ACINZENTAilf. ZO NAS GEOTECNICAS 

r=::::=::::===: Q.. ARGilA FOR\'E:l:S SlLTOSA 
~~ OUARENOSA r-----1 L_____j ](,1 - N :5 20 

~ ::; ::: ;: ::IE)·AfE I'. Mf:OI.I.A G~SSA COMARE.lO 

[=:J~-20 <N:!£40 

c::::::J [E!) . 40 < N 

1.::. ~ :.: ::- 10·SILifARGII..OS)0UAREN09:> 

~@-Aft:NITOCALcMIO 
---D -UMfTE OE ZONA GfOlECNICA 

Fig. 2- Clznj11riz d'E/ Rei, Aljlllllll. Edificios vizinhos 

3-3 

Fig. 1- Clznj11riz d'El Rei, Aljlllllll. 
Corte geo tecnico 

As intervenc;oes de conservac;ao 

e de reabilitac;ao do patrim6nio 

edificado implicam urn conhe

cimento profunda das soluc;oes 

construtivas, das caracteristicas 

dos materiais empregues, dos 

terrenos de fundac;ao e da com

preensao dos mecanismos de 

deteriorac;ao. 

As causas mais frequentes para a 
ocorrencia de fendilhaqao em estrutu
ras de al venaria sao os movimentos de 
fundac;ao. Aconstruc;ao de edilicios so
bre formac;oes pouco competentes do 
ponto de vista geomecaruco e a ausen
cia de tecnologia adequada implicaram 
a adopc;ao de soluc;oes de fundac;ao ali
geiradas e improvisadas, que em al
guns casos conduziram a urn deficien
te comportamento estrutural. 
Aconcepc;ao da soluc;ao de reabilitac;ao 
de construc;oes de alvenaria com defi
ciencias de comportamento de fun
dac;oes, devera ser precedida da reali
zac;ao de campanhas de prospecc;ao 
geotecnica, tendo por objectivo a sua 
caracterizac;ao estrutural/ construtiva 
e a avaliac;ao das condic;oes de segu
ranc;a das construc;oes. 
Apresenta-se, sumariamente, a meto
dologia adoptada em intervenc;oes de 
reabilitac;ao de fundac;oes de edificios 
antigos, ilustrando com alguns casos 
praticos de inspecc;ao estrutural, dia
gn6stico e concepc;ao de soluc;oes de re
forc;o de fundac;oes. 
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Fig. 3 - Pnliicio dos Con des dn Lousii, Dn111nin. Escora111ento dn pnrede de suporte de terras interior 

fECNIC AS DE lN'iPEU:,AO 
c ., ·o 

A analise do comportamento estrutu
ral e funcional de uma constrw;ao em 
alvenaria requer uma adequada ins
peo;ao previa do local, como objectivo 
de caracterizar a estrutura e respectivas 
condi<;5es de funcionamento, na qual 
sao identificadas as principais anoma
lias visiveis. 
Com base nos elementos recolhidos de
senvolve-se urn diagn6stico prelimi
nar, que poderc'i incluir varias hip6teses 
causa-efeito, com base no qual se elabo
ra urn plano de inspec<;ao estrutural, 
como objectivo de confirmar ou nao as 
hip6teses colocadas no diagn6stico 
prelirninar. 

Levantamento estrutural 
Defini<;ao geometrica da constru<;ao 
existente, recorrendo a elementos exis
tentes complementados por levanta
mentos topograficos ou fotogrametri
cos. 0 levantamento topografico per
mite ainda detectar eventuais desapru
mos das paredes. 

Levantamento de anomalias 
As anomalias observadas sao localiza
das em pe<;as desenhadas - Mapea
mento de Anomalia - e descritas no re
lat6rio de inspec<;ao, sendo acompa
nhadas de nota descritiva e de suporte 
fotografico. 
E realizado urn levantamento dos lo
cais em que ocorram fissuras nos ele
mentos estruturais, com medi<;ao de 
aberturas e da respectiva extensao, sen
do efectuado o registo emficha, assina
lando o local do inicio e firn da mesma 
e a sua abertura. 

Prospeq;ao geotecnica 
Sempre que existam suspeitas de defi
ciente comportamento das funda<;5es, 
devera optar-se pela realiza<;ao de uma 
campanha de prospec<;ao geotecnica, 
com o objectivo de caracterizar as con
di<;6es de funda<;ao da estrutura. 
Para a determina<;ao das caracteristicas 
dos solos interessados, realizam-se 
sondagens de reconhecirnento que per
mitem obter urn perfil geotecnico. Ao 
longo das fura<;6es sao executados en-
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saios de penetra<;ao dinfunica com son
da normalizada SPT - Terzaghi. 
No interior da constru<;ao, podera op
tar-se pela execu<;ao de po<;os de pros
pec<;ao escavados manualmente e enti
vados, para defini<;ao dos terrenos atra
vessados e caracteriza<;ao das fun
da<;6es dos elementos estruturais. Na 
base desses po<;os sao muitas vezes exe
cutados ensaios com penetr6metro 
dinfunico ligeiro (PDL). 

Ensaios com macacos pianos (in situ) 
Trata-se de uma tecnica inicialmente 
desenvolvida para a caracteriza<;ao de 
maci<;os rochosos, como objectivo de 
conhecer o estado de tensao a que estes 
se encontram sujeitos e que foi ada pta
do para as constru<;6es em alvenaria, 
com o objectivo de determinar as ten
s6es de compressao instaladas. 
Consiste na abertura de urn rasgo su
perficial, no qual e colocado urn maca
co plano, por intermedio do qual se 
a plica uma pressao uniforme contra as 
paredes da ranhura por forma a anular 
as deforma<;5es ocorridas na vizi-
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0 reforc;o de estruturas de alvenaria 
tern par objective a preservac;ao de 
constrw;:6es, muitas vezes com eleva
do valor hist6rico e patrimonial, me
lhorando o seu comportamento face 
as acc;6es estaticas e dinamicas a que 
irao estar sujeitas. 
A reabilitac;ao de uma construc;ao an
cestral deve privilegiar a utilizac;ao de 
tecnicas e materiais tradicionais, sirnila
res e/ ou compativeis com as utilizadas 
na estrutura original. No entanto, as 
exigencias estruturais nem sempre sao 
compativeis com a capacidade resisten
te dessas disposic;6es construtivas, pelo 
que se to rna necessaria recorrer a tecno
logias diferentes das originais. 

Fig. 4- Palacio dos Con des da Lou sa. Refor~o do muro de suporte exterior. Escoramento provis6rio Estruturas do Chafariz d'El Rei e edi
ficios vizinhos, em Alfama - Inspec
~ao estrutural e reconhecimento geo
tecnico 

ALCADO LATERAL ESOUEROO 

1' FASE 2' FASE 

----{> X 

Escormnen to 
provis6rio 

+ 

Contrafortes 
ancorados 

nhanc;a do rasgo, devido a abertura. A 
pressao de restituic;ao e tomada como a 
tensao normal que actua nas superfi
cies paralelas ao plano do rasgo. 

Ensaios de compressao (laboratorial) 
Para a determinac;ao da resistencia a 
compressao simples das alvenarias, 
pode optar-se par realizar ensaios de 

compressao sabre amostras de alvena
ria com uma constituic;ao - pedra/ ar
gamassa- representativa da estrutura. 
As amostras de alvenaria sao retiradas 
par carotagem da estrutura. Nem sem
pre e possfvel realizar estes ensaios, no
meadamente nas situac;6es em que nao 
e possfvel recolher amostras "intactas" 
da alvenaria. 

Par solicitac;ao do gabinete A2P, como 
objective de averiguar os problemas 
de fundac;6es verificados na Cisterna 
do Chafariz d ' El Rei e ediffcios vizi
nhos, procedeu-se a uma campanha 
alargada de sondagens, poc;os de re
conhecimento das fundac;6es e a insta
lac;ao de calhas inclinometricas e de 
fissur6metros, para avaliar a evoluc;ao 
do fen6meno. 
Para a caracterizac;ao geotecnica dos 
terrenos de fundac;ao foram realizadas 
13 sondagens de prospecc;ao geotecni
ca, com profundidades variaveis de 
16.0m a29.0m, acompanhados dareali
zac;ao de ensaios de penetrac;ao dina
mica (SPT). 
0 reconhecimento revelou a ocorren
cia de formac;6es miocenicas mais des
comprimidas do que em regra se en
contra para este tipo de formac;6es nou
tros pontos da cidade, o que podera es
tar relacionado como facto de se tratar 
de uma zona de vertente. Verificou-se 
ainda a existencia de uma importante 
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Mnci~o de en cnbe~m11ento dns 111icroes tncns Execu ~iio dn furn~iio dns microestncns 

MACI<;OS M 1, M2 E M3 

CORTE TIPO 

-- - - - --

PlAR TPO 

~1Uutlll5 ::120CIU(.,. 

N..su.::.o&o:c.~ 
:W...C:..C. <I.II:.!r.DX... 

000 

~~ 
000 

. . Md:_ ~ t.-
-J ~ 

R 2 - -~ ~- 2 
0 'V - ~ r-:- ~ ~-v-= "' 

' ' ' 
MACI 

_I 

M ICRO.STACA 

-- --

Fig. 5 - Pilnres dn Prn~n do Giraldo, Evorn 

faixa do macic;o que apresenta compa
cidade anormalmente baixa, o que pa
rece estar associado a caracterfsticas es
peciais de permea bilidade e drenagem. 
Como objectivo de definir as condic;oes 
de fundac;ao de alguns edificios, foram 
executados poc;os de prospecc;ao elipti
cos, escavados por processo manual e 
entivados com aros metalicos e pran
chas de madeira. Na base dos poc;os, 
procedeu-se a realizac;ao de ensaios 
com penetr6metro dinfunico ligeiro. 
Os resultados obtidos i.ndicam que, na 
maioria dos casos, as alvenarias dos ca-

v . .... 

"'IE'f.J.oOELINPEZA 

I _ 

MICIIO-ESTACA 

-- --

boucos sao de qualidade inferior as da 
parede que suportam e encontram-se 
apoiadas em terrenos com fracas carac
teristicas resistentes e eventualmente 
ate aterros (fig. 1). 

Palacio dos Con des da Lousa, 
na Damaia- refor\o estrutural 
das estruturas de suporte de terras 
Atendendo as condic;oes de estabilida
de precaria em que parede e o muro de 
suporte existente se encontravam, op
tou-se por proceder a uma prirneira in
tervenc;ao de escoramento provis6rio, 
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nas zonas em que se verificam as maio
res deformac;oes, de forma a possibili
tar a execuc;ao dos trabalhos em con
dic;oes de seguranc;a (fig. 3). 
Pelomesmo motivo optou-se ainda por 
substituir a soluc;ao de reforc;o de fun
dac;oes, que inicialmente estava previs
ta com microestacas, por pegoes execu
tados por escavac;ao manual entivada, 
para evitar a introduc;ao de vibrac;oes 
noterreno. 
No muro de suporte exterior, a soluc;ao 
adoptada consistiu no reforc;o atraves 
da execuc;ao de urn revestirnento geral 
com betao projectado, armado com 
malhasol, com uma espessura total de 
O.lOm, sendo a estabilidade face a 
acc;oes horizontais assegurada por an
coragens pre-esforc;adas dispostas em 
dois niveis, aplicadas sobre contrafor
tes em betao armado com O.Sm x 0.8m, 
afastados de 4.0m (fig. 4). 
Na parede de suporte de terras interior, 
a soluc;ao adoptada consistiu na exe
cuc;ao de urn revestimento geral com 
argamassa de cal, armada com malha 
de fibra de vidro, com uma espessura 
total de O.lOm, sendo a estabilidade fa
ce a acc;oes horizontais assegurada por 
urn nivel de ancoragens pre-esforc;a
das, aplicadas sobre perfis verticais 
HEB200 (2 perfis por ancoragem). 
Em am bas as soluc;oes de reforc;o, para 
a fundac;ao dos contrafortes em betao 
armado e dos perfis metalicos verticais, 
foram adoptados pegoes em betao ar
mado, com secc;ao eliptica de 1.90m x 
1.10m e 3m de profundidade. 

Pilares da Arcada da Pra\a do Giraldo, 
em Evora - refor\O de funda\6es 
A intervenc;ao consistiu no reforc;o de 
fundac;ao de pilares da arcada da Prac;a 
do Giraldo, que sofreram assentamen
tos de fundac;oes motivados pela pre
cariedade das caracteristicas mecani
cas dos solos e por escavac;oes efectua
das na proximidade, para colocac;ao de 
instalac;oes tecnicas enterradas. 
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CORTE 1 -1 , .. 

PORM. OA MICRO-ESTACA 

CO RT E 2 · 2 ' 

Fig. 6- Ennida de S. Miguel, Buraco. Refon;o de fund a roes com microes tncas e ancoragens. Furariio para 
execuriio dns microestacas 

Para o refon;:o de funda<;6es dos pila
res, optou-se pela execu<;ao de quatro 
microestacas injectadas a alta pressao. 
As microestacas encontram-se ligadas 
atraves de um maci<;o de encabe<;a
mento em betao armado que "abra<;a" 
o pilar ao nivel da funda<;ao, sendo a 
solidariza<;ao entre os dois elementos 
estruturais assegurada por conectores. 

Ermida de S. Miguel no Bu~aco 
- refor~o de funda~6es 
Trata-se de uma constru<;ao em a! vena
ria de pedra localizada em zona plana, 
proxima de um talude de grande incli
na<;ao contido porum muro de supor
te, localizado nope do talude. 
0 muro de suporte colapsou parcial
mente, dando origem ao abatimento 
dos terrenos por ele contidos, provo
cando assentamentos significativos 
das funda<;6es das paredes, que seen
contravam muito fendilhadas e com 
uma situa<;ao de desmoronamento lo
calizado. 
A solu<;ao adoptada consistiu no re
for<;o das fw1da<;6es das paredes atra-

ves de micro-estacas, distribuidas ao 
longo do perimetro do edificio e solida
rizadas as paredes, para permitir a 
transmissao de cargas, par via indirec
ta, a camadas de solo com maior capa
cidade resistente. 
Para contrariar o efeito dos impulsos 
instabilizantes, gerados pela existencia 
de um talude de grande inclina<;ao na 
proxirnidade do edificio, optou-se pela 
execu<;ao de ancoragens definitivas 
pre-esfor<;adas, com uma inclina<;ao 
varia vel de 25° a 30° (fig. 6). 
Para transmissao das cargas do edificio 
as microestacas e distribui<;ao do es
for<;o das ancoragens, foi efectuado um 
maci<;o de encabe<;amento em beta a ar
mado enterrado, em todo o perimetro 
do edificio, solidarizado as paredes 
atraves de conectores. 

Coloca~ao de microestacas em carga 
Num edificio em Lisboa procedeu-se 
ao refor<;o de fw1da<;6es com microes
tacas efectuadas atraves das sapatas 
existentes, seguindo-se as opera<;6es de 
coloca<;ao dos novas elementos de fun-

Fig. 7- Es lru lura meliilica para colocariio das 
microes tacas em cargo 

da<;ao em carga e a solidariza<;ao as sa
patas existentes. 
A coloca<;ao das microestacas em carga 
foi conseguida pela ac<;ao combinada 
de macacos hidraulicos de reac<;ao in
vertida, contra a estrutura do 1.0 piso 
junto ao topo do pilar (fig. 7). 
Para garantir a uniformiza<;ao de car
gas, foi prevista a coloca<;ao de um ma
caco hidraulico sabre cada wna das mi
croestacas. A carga total a aplicar foi 
equivalente a reac<;ao total do pilar a 
data da interven<;ao. 
As opera<;6es de transferencia de cargas 
introduzem altera<;6es no estado de 
tens6es da estrutura, podendo originar 
o aparecirnento de fissura<;ao, pelo que a 
aplica<;ao de carga foi efectuada de uma 
forma incremental e commonitoriza<;ao 
continua da estrutura. II 

RITA MOURA, Engenheira Civil, 
Directora de Projecto da Bel, S. A. 
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Funda~oes de constru~oes hist6ricas 

I. A valiar sem interferir 
As intervenc;oes envolvendo as fundac;oes de eonstruc;oes hist6rieas devem respeitar exigeneias 

espedfieas, desde logo no que toea aos metodos de levantamento, inspeec;ao, ensaio e observac;ao 
utilizados nas fases inieiais do proeesso. Sem prejuizo da utilidade dos metodos deste ambito tradi

eionalmente usados em geoteenia e meeanieas dos solos, aquelas intervenc;oes requerem informac;ao 

de outra natureza e sao mais exigentes no que toea a intrusividade dos metodos utilizados. 

Apresentam-se alguns metodos eomplementares de levantamento, inspeec;ao, ensaio e observac;ao, 

a utilizar a montante das intervenc;oes de reforc;o ou eonsolidac;ao das fundac;oes de edificios hist6-

ricos, que reunem condic;oes para corresponder aqueles dois requisitos. 

1. INTRODU<;AO 

Como e sabido, as interven<;oes em 
constrw;:oes existentes seguem uma 
metodologia muito diferente da cons
tru<;ao nova, sobretudo no que se re
fere a recolha de informa<;ao que e ne
cessaria fazer, a necessidade de ava
liar o estado em que a constru<;ao se 
encontra e diagnosticar as anomalias 
que ela apresenta. 

Estas tarefas, que e necessaria realizar a 
montante de urn projecto, distribuem
-se, normalmente, por duas fases: uma 
de exame preliminar, que inclui a 
recolha documental, o inquerito aos 
utentes, a analise da regulamenta<;ao 
aplicavel e os ensaios preliminares; 
outra de exame pormenorizado e dia
gn6stico, que inclui ensaios comple
mentares, o levantamento e caracteri
za<;ao da constru<;ao, da sua envolvente 
e anomalias apresentadas e, finalmen
te, a modela<;ao do comportamento. 

Dada a frequente escassez de infor
ma<;ao sobre as funda<;6es da cons
tru<;ao, a determina<;ao da geometria 
dos elementos de funda<;ao e da cons
titui<;ao e caracteristicas relevantes 
das forma<;6es que constituem o ter
reno subjacente revestem-se de gran
de importancia. A maneira mais sim-

pies de fazer essa determina<;ao e 
"abrir para ver", ou seja, executar 
po<;os de sondagem que permitam a 
observa<;ao directa. A morosidade e, 
sobretudo, a intrusividade desta 
abordagem estimularam o desenvol
vimento de metodos nao destrutivos 
de inspec<;ao, ensaio e observa<;ao, ate 
porque, neste como noutros domi
nios, regra geral, quanta menos intru
sive for 0 metoda utilizado maior e a 
fiabilidade da informa<;ao recolhida. 

A geotecnia e a mecanica dos solos 
estao, por inerencia e tradi<;ao, familia
rizadas com diversos metodos de son
dagem, ensaio e observa<;ao, vocacio
nados, sobretudo, para a recolha da in
forma<;ao exigida pela promo<;ao de 
novas constru<;6es e para a monitori
za<;ao do comportamento de cons
tru<;6es existentes. Assim, dentre os 
primeiros, para alem dos diversos me
todos de recolha de amostras de solo 
para ensaio laboratorial, referem-se os 
metodos de caracteriza<;ao dos solos in 
situ, como os ensaios de penetra<;ao es
tatica ou dinamica (por exemplo, o 
conhecido SPT, "standard penetration 
tes t"), para determinar a resistencia a 
compressao do solo, e os ensaios "va
ne", para determinar a resistencia ao 
corte. Estas observa<;6es, de caracter 
descontinuo e pontual, podem ser 
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completadas com outras de caracter 
mais integra do, como sejam os ensaios 
sismicos, baseados na analise da pro
paga<;ao no solo de ondas elasticas cria
das artificialmente. Dentre os segun
dos, refere-se a utiliza<;ao de celulas de 
carga, capazes de acompanhar a evo
lu<;ao das tensoes instaladas e dedi
versos tipos de extens6metros e incli
n6metros, destinados a monitorizar, 
respectivamente, extensoes e incli
na<;6es no interior de maci<;os terrosos. 

2. INTERVEN\=OES EM 
FUNDA\=OES EXISTENTES 

Quando se trata de intervir nas fun
da<;6es de constru<;6es existentes, a 
quantidade de informa<;ao necessaria 
aumenta. Sem dispensar os metodos 
"tradicionais" atras referidos, torna
-se, designadamente, necessaria re
correr a metodos mais sofisticados 
para recolher dados sobre: 

• Eventual presen<;a de altera<;6es, des
continuidades, maci<;os, galerias ou 
instala<;6es (tubos, cabos) no substrata, 
em particular de forma<;6es ou objectos 
com valor arqueol6gico (fig. 1 ); 

• Geometria dos maci<;os de fun
da<;ao, em particular da sua profun
didade (figs. 2 e 3); 



~~~--------------------------------~M~ET~O~D~O~LO~G~IA~S~ .... 
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"'0 
0 

sinal 

Fig. 1- 0 radar de penetra~iio no solo penni tea detec~iio de heterogeneidades - fu nda~oes anti gas ou de ou tras forma~oes ou objectos com valor arqueol6gico- anali
sando a forma como se rejlectem as ondas electromagneticas (Foto do projecto "Onsitefonnasonry") 

• Comprimento de estacas de fun
dac;ao existentes; 

• Qualidade de operac;oes de reabili
tac;ao (estacas de reforc;o, injecc;6es). 

Paralelamente, tratando-se de bens 
culturais, a intrusividade tolenivel 
nas actividades de recolha de infor
mac;ao reduz-se. 

Os metodos complementares de ins
pecc;ao e ensaio que podem ser usa
dos na preparac;ao de intervenc;oes de 
reabilitac;ao de fundac;oes recorrem, 
fundamentalmente, a analise da pro
pagac;ao de ondas electromagneticas 
ou de ondas elasticas no elemento e 
no terreno. 

3. METODOS BASEADOS NA 
PROPAGA<:;Ao DA RADIA<:;AO 
ELECTROMAGNETICA 

Como e sabido, a radiac;ao electro
magnetica pode ser originada natu
ral ou artificialmente de variadissi
mas maneiras, sendo caracterizada, 
basicamente, pela sua frequencia, 
comprimento de onda ou energia 
transportada. 

A radiac;ao que incide sobre urn corpo 
solido pode, em parte, atravessa-lo e, 
em parte, ser por ele reflectida. Num 
e noutro caso, as caracteristicas da ra
diac;ao incidente sao alteradas em 
func;ao das propriedades do solido. 
As modalidades de propagac;ao das 
ondas electromagneticas estao estri
tamente ligadas as caracteristicas di
electricas dos materiais. 

A tecnologia de radar usada na cons
truc;ao utiliza a banda de frequencias 
dos 100 MHz aos 2 GHz, trabalhando, 
basicamente, na modalidade de re
flexao. Ao diminuir a frequencia, au
menta a penetrac;ao, mas diminui o 
pormenor. Ainvestigac;ao radarestrati
grafica pertence ao grupo das metodo
logias denominadas prospecc;ao geofi
sica. Uma antena emissora transmite, 
por impulsos electromagneticos suces
sivos, umfeixe de radiac;ao divergente, 
que e reflectido pelas interfaces exis
tentes no interior do solido observado 
com diferentes caracteristicas dielec
tricas. Os impulsos reflectidos sao cap
tados numa antena receptora situada 
junto da emissora, sendo as duas liga
das a urn regis tad or grafico. Esta tecni
ca permite indagar a natureza eo esta-

do de elementos localizados sob uma 
superficie visivel. Em estruturas hori
zontais e possivellevantar a presenc;a 
de construc;oes enterradas, cavidades, 
antigas fundac;oes, estratigrafia de pa
vimentos, a espessura do enchimento 
e da parte resistente (fig. 1). Em estru
turas verticais permite detectar tuba
gens, canalizac;oes, estratigrafia, humi
dade, etc., ou, no caso das fundac;oes, 
a respectiva profundidade (fig. 2). A 
energia e reflectida nas sucessivas in
terfaces. Em simultaneo como movi
mento das antenas, o registador grafi
co produz urn registo continuo es
pac;o/tempo, no qual aparecem os 
trac;os das diversas reflex6es, ou seja, 
das anomalias da resposta. Os registos 
efectuados sao designados por secc;ao 
radarestratigrafica. A interpretac;ao e 
facilitada pelo tratamento das imagens 
obtidas, incluindo a elaborac;ao de per
fis tridimensionais. 

4. METODOS BASEADOS 
NA PROPAGA<:;AO DE 
ONDAS ELASTICAS 

Os ensaios deste grupo baseiam-se na 
detecc;ao, medic;ao ou analise das vi
brac;oes das construc;oes, dos seus ele-
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mentos, ou do terreno onde se 
encontram implantadas, ava
liando a fonna como as vi
bra~6es neles se propagam. 

Dos edificios e das forma~6es 
que os suportam fazem parte 
elementos de diferentes mate
riais, constituindo geralmen
te, cada urn destes urn meio 
continuo, onde a massa, a elas
ticidade e o amortecimento se 
encontram "misturados" entre 
si e distribuidos pelo volume 
ocupado pelo material. 

Ana!isador de sinal 

Furo 

( Frente de onda de radartransmittda 

) Frente de onda de radar reflectida 

Ondas de radar 

Superstrutura 

Funda~ao profunda 
ou encontro 

TemadeCapa 

Anallsador 
de sinal 

Tube tamponade e cheio de agua para o 
hidrofone, ou furo revestido para o geofone 

Dado que a maioria das solici
ta~6es dinamicas chega as 
constru~6es atraves das fun
da~6es, reveste-se de particu
lar interesse o es tudo da sua 

Fig. 2- A profimdidade de fundar;oes antigas tambbn 
pode ser determinada utilizando o radar (Federal Lands 
Highway Program) . Nestecaso, as duasantenas - em is
sora e receptora- sfio colocadas den tro de fu ros verticais 
proximo desses elementos 

Fig. 3 - A deten11inar;fio da projundidade de jundar;oes exis
tentes tambem pode serfeita at raves do ensaio sismica para
lela (Olson), baseado na anrilise da propagar;iio, no macir;o 
de fundar;fio e 110 terreno, de 011das elris ticas provocadas par 
uma pancada co111 um martelo 

· propaga~ao nos solos. Quan-
do sea plica subitamente uma pressao 
proximo da superficie de urn meio so
lido, gera-se uma perturba~ao que se 
propaga no seu interior por ondas de 
tensao e deforma~ao de diferentes 
formas: 

• Ondas p: ondas de compressao, lon
gitudinais. 

• Ondas s: ondas de corte, transversais. 

• Ondas de Rayleigh (R): de superfi
cie,longitudinais (semelhantes as on
das da praia). 

• Ondas de Love: de superficie, trans
versais. 

Para aplicar esta tecnica usa-se, geral
mente, urn analisador do sinal conti
do numa unidade de leitura e regis to, 
urn transdutor emissor e urn ou mais 
transdutores receptores (geofones ou 
hidrofones). 
Numa tecnica de aplica~ao, as carac
teristicas de dispersao das ondas de 
superficie permitem determinar as 

varia~6es de velocidade de propa
ga~ao (rigidez), de sistemas constitui
dos por camadas, como, por exemplo, 
o terreno de funda~ao. A partir de cur
vas experimentais de dispersao obti
das por esta tecnica, tra~am-se os per
fis de velocidade de propaga~ao, a 
partir dos quais se podem calcular as 
caracteristicas de deformabilidade 
dos materiais em presen~a . 

Noutra tecnica, designada por ensaio 
sismico paralelo (fig. 3), o transdutor re
ceptor e colocado no interior de urn fu
ro executado no terreno. Sao produzi
dos impactos com urn martelo, percu
tindo zonas da estrutura que, para tal, 
deverao ser tomadas acessiveis. 0 furo 
onde e colocado 0 transdutor receptor e 
executado a menos de 1.5 m de distan
cia da funda~ao e prolonga-se 3 a 5 m 
abaixo da sua cota inferior. No caso da 
utiliza~ao dum hidrofone, 0 tubo ere
vestido e tarnponado no £undo e cheio 
de agua. No caso de se utilizar urn geo
fone, o furo e entubado com urn revesti
mento selado, para evitar o desmorona
mento do terreno durante o ensaio. 
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5. CONSIDERA<;OES FINAlS 

Os metodos descritos tern, actual
mente, graus de divulga~ao variaveis, 
sendo as aplica~6es do radar na de
tec~ao de heterogeneidades no subso
lo as mais vulgarizadas. Todos estes 
metodos tern em comum uma a pre
cia vel dificuldade de interpreta~ao 
dos resultados. Exigem, dos operado
res, conhecimentos profundos dos 
principios fisicos utilizados e da for
ma como eles sao aplicados nesta area, 
e alem disso, bons conhecimentos de 
funda~6es, em particular de cons
tru~6es antigas. Os operadores de
vem, portanto, ser adequadamente 
qualificados, e devem exercer a sua 
actividade integrados em organi
za~6es estruturadas, em particular do 
ponto de vista da gestao da qualida
de. lll 

VITOR COlAS, 

Engenheiro Civil, Oz, Ld. • 
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CONSTRU<;AO E REABILITA<;AO DE EDIFICIOS 

A par de um curriculum significa
tivo em obras, algumas de gran
de complexidade, da area hos
pitalar, a empresa orgulha-se de 
uma interven<;:ao crescente em 
recupera<;:ao e reabilita<;:ao de 
patrim6nio com um cunho de 
rigor, qualidade e profissionalis
mo. 

A Empresa LNRibeiro Constru~oes 
Lda, fundada em 1989, tem 
desenvolvido a sua actividade 
de constru<;:ao civil e obras publi
cas preferencialmente no area 
da reabilita<;:ao, remodela<;:ao. 

Os nossos operarios, tecnicos e 
responsaveis fazem reabilita<;:ao 
por op<;:ao e gosto. 
A reabilita<;:ao exige particular 
sensibilidade, total disponibilida
de na procura das melhores 
solu<;:oes para coda coso e um 
grande respeito pelo patrim6nio 
arquitect6nico. 

RUA PAULO RENATO, 3 R/C, C-D 2799-561 LINDA A VELHA 
TEL: 214153520, FAX:214153528, E-MAIL:LNRIBEIRO@LNRIBEIRO.PT 



- REFLEXOES 
TemadeCapa 

0 Principio Geral 
da Autenticidade 

e as Funda~oes dos Monumentos 

Em geral, a autenticidade nas tecnicas de restauro apenas tern sido tomada em considera<;ao para as 

superstruturas de monumentos hist6ricos e nao para as suas funda<;6es. Contudo, em alguns casos, 

o proprio tipo de funda<;ao constitui em si mesmo urn monumento hist6rico. Nestes casos, pode pre

ferir-se manter as originalidades do tipo de funda<;ao. Assim, quando comparamos diversos meto

dos de tratamento do sistema de funda<;ao para conserva<;ao de estruturas hist6ricas, recomenda

mos a inclusao do argumento da autenticidade, como tambem o do custo, fiabilidade e dificuldade 

tecnica. 

Palavras-chave: Anastilose, autenticidade, fundar;oes e monumentos. 

INTRODU<;Ao 
No seu Relat6rio Geral da Sessao Tec
nica 4c: Preserva<;ao de Sitios His tori
cos da 16.a ICSMGE', Iwasaki (1) escre
veu "Os monumentos hist6ricos de ge
ra<;6es mantem-se ate ao presente co
mo testemunho vivo das suas tra
di<;oes ancestrais. As pessoas estao a 
tornar-se cada vez mais conscientes da 
unidade dos val ores humanos e veem 
os monumentos como urn patrim6nio 
com urn. E reconhecida a responsabili
dade comum de os preservar para as 
gera<;6es vindouras. E nosso dever en
trega-los na plenitude da riqueza da 
sua autenticidade" . Os principios da 
conserva<;ao e restauro dos monumen
tos hist6ricos foram inicialmente esta
belecidos nos 1.0 e 2.° Congressos Inter
nacionais de Arquitectos e Tecnicos de 
Monumentos Hist6ricos, que se reali
zaram em Atenas (1931) e em Veneza 
(1964), respectivamente, onde se adop
taram as denominadas "Carta de Ate
nas" e "Carta de Veneza" . 
A " Carta de Atenas" define "anastilo
se" como o metodo de conserva<;ao que 
pretende manter a autenticidade dos 
monwnentos: "Quando se trata de rui
nas, impoe-se uma conserva<;ao escru-

pulosa, recolocando no seu lugar os ele
mentos originais encontrados (anasti
lose), sempre que as circunstancias o 
permitirem; os novos materiais neces
sarios para este fun deverao ser sempre 
reconheciveis", enquanto na "Carta de 
Veneza" se declara que "0 restauro e 
uma opera<;ao altamente especializa
da. 0 seu objectivo e a preserva<;ao dos 
valores esteticos e hist6ricos do monu
mento, baseando-se no respeito pelos 
materiais originais e pela documen
ta<;ao autentica ( ... )Quando as tecnicas 
tradicionais se revelarem inadequadas, 
a consolida<;ao de um monumento po
de ser efectuada pela utiliza<;ao de to
das as tecnicas modernas de conser
va<;ao e constru<;ao cuja eficacia tenha 
sido demonstrada por dados cientifi
cos e comprovada pela experiencia". 
Por outras palavras, a anastilose nao e 
mais do que voltar a montar as partes 
"existentes" mas "desmembradas", 
que pod em ser montadas, desde que o 
material utilizado para a integra<;ao se
ja sempre identificavel. Alem disso, "o 
seu uso deve ser o minima necessaria 
para assegurar a conserva<;ao de urn 
monumento eo restabelecimento da 
sua forma" (2). 
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Balanos, seguido depois pelo seu alu
no Orlandos, ambos engenheiros civis 
gregos (Orlandos dedicou-se mais tar
de aoestudo daArquitectura e Arqueo
logia), foi o primeiro a aplicar a teoria 
da anastilose; Balanos no restauro dos 
monumentos da Acr6pole de Atenas 
(Partenon, etc.) e Orlandos no do Tem
plo de Poseidon no Cabo Sounio. 
0 principia da autenticidade foi defi
nido no "Documento de Nara sobre a 
Autenticidade", elaborado pelos par
ticipantes da Conferencia de Nara so
bre a Autenticidade no quadro da 
Conven<;ao do Patrim6nio Mundial, 
que se realizou em Nara, no Japao, en
tre 1 e 6 de Novembro de 1994. Segun
do este documento, a autenticidade 
deve ser determinada de modo a res
peitar a diversidade cultural e patri
monial, incluindo todas as varia<;6es 
na tradi<;ao regional de conserva<;ao 
do patrim6nio. 
De acordo com a "Carta de Atenas", a 
"Carta de Veneza" e o "Documento de 
Nara sabre a Autenticidade", a recons
tru<;ao deve ser "afastada a priori". Con
tudo, a reconstru<;ao e muitissimo utili
zada no" restauro" de monumentos an
tigos em algumas partes do mundo. 
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Fig. 1 - Estacas de 111adeim depois das escava~iies arqueologicas 110 s{tio do povoado 
Neolftico de Dispilio no Lago Kastoria, Macedonia Ocidental, Grecia 

Fig. 2- Reconsfnt (:iio de parte do povoado Neolftico de Dispilio no Lago Kastoria, 
Macedonia Ocidental, Grecia 

AUTENTICIDADE DAS FUNDA<;OES 
De modo geral, tem-se discutido a 
questa ada autenticidade em rela<;ao as 
superstruturas dos monumentos his
toricos e nao em rela<;ao as suas fun
da<;6es. Habitualmente, as interven
<;6es sabre as funda<;6es nao tern sido 
consideradas necessarias, ao mesmo 
tempo que, par vezes, as funda<;6es nao 
tern sido consideradas como urn dos 
elementos constitutivos dos manu
mentes historicos. Contudo, ha muitos 
exemplos em que o tipo de funda<;ao 
foi desenvolvido de algum modo espe
cial, de acordo com as caracterfsticas re
gionais, ou em que a propria funda<;ao 
constitui patrimonio historico. Nestes 
casas, pode ser preferfvel manter a ori
ginalidade desse tipo de funda<;ao. 
Foi no Verao de 1932 que, depois de 
uma esta<;ao muito seca, a descida do 
nfvel das aguas do Lago Kastoria, na 
Macedonia Ocidental, Grecia, revelou 
a existencia de urn grande numero de 
estacas de madeira na sua margem sul. 
Escava<;6es arqueologicas alargadas re
velaram cerca de 2 000 estacas (fig. 1), 
cravadas no solo, a uma profundidade 
que variava entre 0,20 e mais de 2 m, 
que formavarn as funda<;6es de urn po
voadoneolftico do6.0 rnilenioa.C. (3). E 
obvio que estas funda<;6es constituem, 
por si proprias, patrimonio historico e 
que qualquer interven<;ao deve ter em 

conta os materiais de constru<;ao dope
rf ado original de constru<;ao. A fig. 2 
mostra a reconstru<;ao (nao a anastilo
se) de parte do povoado. 
Com base no principia da autenticida
de e da anastilose, e possfvel argumen
tar que, tambem no caso das fun
da<;6es, apenas e permitida a recolo
ca<;ao de todo o material original du
rante o restauro dos monumentos, 
mesmo que diminutos em tamanho, 
aos quais apenas deve ser adicionado, 
quando absolutamente necessaria a 
opera<;ao, urn numero limitado de 
pe<;as novas, sempre identificaveis. 
Contudo, no decurso da vida do mo
numento, agentes perturbadores in
troduzem altera<;6es nas condi<;6es 
geotecnicas prevalecentes do local. 
"Agentes naturais como chuvas tar
renciais, inunda<;6es ou terramotos, 
ate mesmo tsunamis nas areas costei
ras, pod em red uzir a res is ten cia ao cor
te ou aumentar a solicita<;ao aplicada, 
conduzindo a falhas na capacidade de 
carga. Os agentes antropogenicos po
dem ser igualmente perturbadores e 
estao principalmente relacionados 
com altera<;6es induzidas pelo homem 
no tear em agua nos maci<;os do solo, 
tais como fugas em cisternas, redes de 
abastecimento de agua e esgotos, cons
tru<;ao de barragens ou canais, ou, en
tre outras, escava<;6es nos locais cir-

cundantes, constru<;ao de ediffcios nas 
proxirnidades ou de tUneis de baixo do 
monumento" (4). Par isso, a conformi
dade total como principia da autenti
cidade e da anastilose nem sempre e 
possfvel e e necessaria proceder a in
terven<;6es importantes no sentido de 
refor<;ar as funda<;6es do monumento. 
Uma das principais tarefas do Comite 
Tecnico CT19, Preserva<;ao de Sitios 
Historicos, do ISSMGP, e o desenvol
vimento de urn conjunto de directrizes 
sabre os Aspectos Geotecnicos da Pre
serva<;ao de Monumentos e Sftios His
toricos. 
No seu projecto de Directriz do CT19 
- Princfpios Gerais de Interven<;ao, 
D' Agostino (5) apresenta, de modo ex
cepcional, os procedimentos necessa
ries para as interven<;6es nas funda<;6es 
dos monumentos, tendo em conside
ra<;ao o principia da autenticidade e da 
anastilose. Declara este au tor: " ... e ne
cessaria analisar a estabilidade global 
da unidade solo-estrutura e da zona 
imediatarnente envolvente. Caso os re
sultados nao sejam satisfatorios, de
vern tomar-se medidas de estabili
za<;ao. No entanto, essas medidas nao 
devem modificar a rela<;ao solo-estru
tura e devem respeitar todos os acha
dos arqueologicos presentes. 
As interven<;6es nas funda<;6es devem 
procurar ser unifonnes par toda a area 
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com capacidade de carga, sendo dada 
preferencia a conserva<;ao das estrutu
ras das funda<;6es ja existentes. Demo
do geral, tendo em vista a melhor rela
<;ao possivel solo-estrutura e asswnin
do que nao existem achados arqueolo
gicos, e preferivel proceder a consoli
da<;ao do sistema de funda<;6es apli
cando metodos modernos de engenha
ria geotecnica de analises e tecnicas. 
0 uso de estacas ou rnicroestacas deve 
ser evitado, uma vez que estas alteram 
de modo significativo o projecto de 
constru<;ao e o estado de tensao da es
trutura de recal<;amento, exigindo a in
trodu<;ao de estruturas estranhas para 
a distribui<;ao de cargas nas anti gases
truturas. Alem disso, e induzido urn 
comportamento diferente entre as zo
nas de recal<;amento e aquelas onde as 
fw1da<;6es antigas foram conservadas, 
o que, frequentemente, se comprovou 
como a causa de futuros demos estru
turais. E, por ultimo, o uso de estacas 
altera de modo definitivo o proprio lo
cal onde se encontra irnplantado o edi
ficio e esconde para sempre qualquer 
achado a.rqueologico que possa existir. 
Onde houver objectos arqueologicos e 
as funda<;6es estiverem a necessitar de 
suporte ( ou refor<;o ), as estruturas exis
tentes devem ser recal<;adas. E necessa
ria muito cuidado na identifica<;ao exac
ta das por<;6es que devem ser recal<;a
das e na execu<;ao das escava<;6es." 
As medidas de estabiliza<;ao relativas 
quer ao subsolo, quer a funda<;ao do 
monumento, podemser realizadas por 
meio de urn dos seguintes metodos ( ou 
sua combina<;ao) (6): 
• refor<;o do corpo da funda<;ao; 
• aumento da area de capacidade de 

carga das funda<;6es; 
• aumento do nivel da sapata das fun

da<;6es; 
• coloca<;ao de uma laje por baixo do 

monumento ou de uma funda<;ao do 
tipo caixa na area por baixo do mo
numento; 

• coloca<;ao de suportes adicionais; 
• recal<;amento3 da funda<;ao por meio 

de estacas oscilantes; 
• recal<;amento da fw1da<;ao por meio 

de estacas de madeira construidas 
atraves do corpo da funda<;ao; 

• melhoria do subsolo (cimenta<;ao, si
licatiza<;ao, refor<;o quimico e electro
quirnico, injec<;ao de alta pressao ca.
paz de estabilizar a massa do solo, 
mistura de solo profunda, etc.). 

Alem das medidas de refor<;o anterior
mente enunciadas, as medidas adicio
nais de estabiliza<;ao pod em incluir: 
• subescava<;ao (como nos casos da 

Torre de Pisa e da Catedral da Cida
de do Mexico); 

• altera<;6es induzidas as press6es de 
agua intersticial pela injec<;ao local 
de agua ou por electro-osmose; 

• valas de isolamento ou separa<;ao. 
Dos metodos anteriores apenas os de 
refor<;o do corpo da funda<;ao, aumen
to da area de capacidade de carga, au
mento do nivel da sapata, a subesca
va<;ao e o isolamento ou a separa<;ao 
de trincheiras parecem estar confor
mes como principia da autenticidade 
e da anastilose. Os restantes, de urn 
modo ou de outro, alteram quer as 
condi<;6es do solo, quer o sistema so
lo-estrutura original. Iwasaki (1) apre
senta alguns exemplos da aplica<;ao do 
principio de anastilose no restauro de 
monumentos (Borobudur, Angkor, 
Torre de Pisa, Sa.ntuario de Itsukushi
ma em Hiroshima); assim como ou
tros, onde 0 principio nao foi levado 
emconta. 
De qualquer modo, no tratamento das 
fw1da<;6es dos monumentos e aconse
lhavel seguir as recomenda<;6es gerais 
fornecidas pela "Carta do ISCAR
SAH" (Comite Cientifico Internacio
nal para a Analise e Restauro de Estru
turas do Patrimonio Arquitectonico) 
do ICOMOS (Conselho Internacional 
de Monumentos e Sitios) (7) : 
• Cada interven<;ao deve ser propor

cional aos objectivos de seguran<;a 
estabelecidos, mantendo assim a in
terven<;ao no minimo necessaria, ga
rantindo deste modo a seguran<;a e a 
durabilidade,lesando o menos pos
sivel os va.lores pa trirnonia.is. 

• 0 projecto da interven<;ao deve base
ar-se num claro entendirnento dos ti
pos de ac<;6es que causam danos e 
degrada<;ao, assim como os que sao 
tornados em considera<;ao para ana
lise da estrutura apos a interven<;ao; 
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uma vez que o projecto depende das 
mesmas. 

• A escolha entre as tecnicas "tradicio
nais" e "inovadoras" deve ser pon
derada caso a caso e ser dada pre
ferencia aquelas que se revelem me
nos invasivas e mais compativeis 
com os valores patrimoniais, tendo 
em conta os requisitos de seguran<;a 
e durabilidade. 

• Cada interven<;ao deve, na medida 
do possivel, respeitar o conceito, as 
tecnicas eo valor historico do estado 
original ou anterior da estrutura e 
deixar provas que possam ser reco
nhecidas no futuro. 

• A interven<;ao deve ser o resultado 
de urn plano integrado global que 
confira o devido peso aos aspectos 
arquitectonicos, estruturais, insta
la<;6es e funcionalidade. 

0 principia da autenticidade pode ser, 
de uma maneira ou de outra, violado 
no caso de medidas correctivas provi
s6rias ou temporarias. Por exemplo, o 
contra peso aplicado em certas zonas 
num monwnento ou proximo domes
mo, de modo a introduzir urn assenta
mento correctivo para compensar in
clina<;6es, e concebido como uma so
lu<;ao temporaria (por exemplo: na 
Torre de Pisa e em diversos edificios na 
Cidade do Mexico) (3). 
Por ultimo, Iwasaki (1), na apresen
ta<;ao das comunica<;6es referentes a 
Sessao Tecnica 4c da XVI ICSMGE, 
considera os seguintes factores na ava
lia<;ao da interven<;ao proposta: 
• Custo 
• Facilidade 
• Fiabilidade 
• Autenticidade 
No caso do edificio antigo na Univer
sidade de Tartu, na Estonia, a compa
ra<;ao entre OS metodos de inter
ven<;6es disponiveis mostra que o re
cal<;amento com estacas cravadas hi
draulicamente e preferivel por diver
sas raz6es, incluindo a disponibilida
de de mao-de-obra, a simplicidade, 
bern como o custo. Contudo, no que 
diz respeito a autenticidade, a recons
tru<;ao da funda<;ao rnista com estacas 
de madeira e 0 melhor metodo de pre
servar o tipo tradicional de funda<;ao . 
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No caso da Biblioteca Norte, do Tem
plo Bayon emAngkorThom, o melhor 
metoda de interven<;ao era construir 
uma parede de suporte em betao den
tro da funda<;ao. Contudo, com base no 
principia de autenticidade, a melhor 
solu<;ao e a cria<;ao de urn aterro. A fia
bilidade do aterro e duvidosa, por cau
sa do angulo muito acentuado com a 
altura elevada do aterro de 5 m. 0 solo 
melhorado com cal apagada e quimi
camente mais estavel do que o solo 
misturado com cimento. Mantendo a 
autenticidade do enchimento feito pe
lo homem, escolheu-se o solo Inistura
do com cal apagada como metoda de 
reconstru<;ao do aterro da funda<;ao. 

CONCLUSAO 
Quando se compararn diversos meto
dos de tratamento do sistema de fun
da<;6es de modo a conservar urn monu
mento, recomenda-se fortemente que 

~ 
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seja considerado o criteria da autentici
dade do metoda a usar, para alem dos 
criterios 6bvios relacionados como cus
to, fiabilidade e diliculdade tecnica. 
Alem disso, na selec<;ao da tecnica ade
quada de interven<;ao deve ter-se em 
conta que uma interven<;ao mal conce
bida, onde o principia da autenticida
de e anastilose nao seja respeitado, po
de alterar completarnente o com porta
menta do sistema solo-estrutura, o 
que origina, frequentemente, danos es
truturais futuros . • 
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Bairros do Castelo e Alfama 

Reabilitar funda~Oes 
em edificios antigos 

Fig. 1 - Trofo de recal fmnento da funda fiio 

As fundac;oes sao os elementos estru
turais que asseguram a transmissao 
das cargas dos edificios ao terreno que 
lhes serve de suporte. 
Nos edificios antigos, o estado de con
servac;ao das fundac;oes existentes e, 
muitas vezes, urn dos factores deter
minantes no tipo de intervenc;ao a rea
lizar em todo o edificado. 
A grande dificuldade de definic;ao da 
intervenc;ao ao nivel das fundac;oes em 

operac;oes de reabilitac;ao urbana re
sulta, basicamente, da normal im
possibilidade de promover ensaios 
que nos permitam caracterizar os solos 
e as fundac;oes existentes para, de uma 
forma mais exacta, poder estruturar a 
soluc;ao a implementar. 
Estas insuficiencias de caracterizac;ao 
resultam do facto dos edificios se 
encontrarem habitados ou em elevado 
estado de degradac;ao, inviabilizando 
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deste modo a instalac;ao e movimen
tac;ao dos meios necessarios a execuc;ao 
dos ensaios, para alem do factor des
trutivo associado ao ensaio. 
Como presente artigo pretende-se par
tilhar a experiencia dos autores em 
diversas intervenc;oes feitas ao longo 
dos ultimos anos neste tipo de edifi
cios, com especial destaque para as 
intervenc;oes nos bairros do Castelo e 
Alfama. 

CARACTERIZA<;AO DO TIPO 

DE EDIFICIOS E FUNDA<;OES 
Trata-se na generalidade de edificios 
de habitac;ao, com numero de pisos 
varia vel entre 1 e 5, com coberturas e 
pavimentos em estruturas de madei
ra, apoiados em paredes principais de 
alvenaria de pedra, ou paredes de 
frontal. 
Estas paredes apoiam em fundac;oes 
superficiais de alvenaria de pedra, as
sente com argamassa de cal e areia, 
com dimens6es no minima iguais a pa
rede que apoia, sendo frequente que 
excedam a largura dessa parede em 10 
a 20 em. A altura da fundac;ao e varia
vel com a altura do edificio, situando
-se normalmente entre 0,50 e 1,00 m. 

ANOMALIAS EM FUNDA<;OES 
DEAL VENARIA DE PEDRA 
De acordo como Prof. Joao Appleton, 
(Reabilitar;iio de Edificios Antigos, Edi
c;oes Orion,2003), as principais anoma-
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lias verificadas neste tipo de funda<;oes 
estao relacionadas com urn conjunto 
de factores que podem actuar sobre 
elas de forma isolada ou combinadas 
entre si, traduzindo-se em assenta
mentos, dos quais destacamos: 
• fundar as sapatas em estratos deter

reno que nao tern a capacidade de 
carga necessaria; 

• problemas com terrenos de funda<;ao 
associados a presen<;a de agua no so
lo, resultante de niveis freaticos, ro
turas de infra-estruturas de aguas e 
esgotos e infiltra<;5es de aguas das 
chuvas; 

• execu<;ao de escava<;5es em zonas 
adjacentes, que podem descompri
mir o terreno; 

• problemas que originam a redu<;ao 
da sec<;ao de contacto entre a fun-

da<;ao e o solo, ou a redu<;ao das ca
racteristicas mecfulicas da funda<;ao; 

• deficiente dimensionamento. 

METODOLOGIA DE INTERVEN<;Ao 
- CASO PRA.TICO 
No caso da interven<;ao levada a cabo 
pela Edifer Reabilita<;ao no Quarteirao 
B emAlfama, para a Camara Munici
pal de Lisboa, a experiencia da equipe 
projectista A2P permitiu-lhe inventa
riar as patologias e definir uma meto
dologia de interven<;ao com elevado 
grau de rigor. 
As solu<;5es preconizadas pelo projec
tista diferenciavam-se em fun<;ao do 
elemento a consolidar, do seu estado 
de degrada<;ao e da nova organiza<;ao 
espacial, tendo sido previsto o recurso 
a recal<;amento da funda<;ao, alarga-

Fig. 2- Alargmnento d11 jund11~iio 1111s p11redes l11temis 
Fig. 3- Ens11io SPT 110 interior do edificio 
Fig. 4 - Siste11111 "00 " co111 dais tubas 
Fig. 5 - Execu ~iio de 111icroes t11ca 
Fig. 6- Estaca a e11s11i11r e qu11tro es l11c11s de re11c~iio 

Fig. 7- Estru tu ra de e11s11io 

mento da funda<;ao existente e, ainda, 
o recurso ao recal<;amento de funda<;ao 
atraves da utiliza<;ao de microestacas. 
Ap6s a picagem dos elementos resis
tentes de alvenaria de pedra foi possi
vel observar com maior rigor as pato
logias existentes, permitindo deste 
modo aferir as insuficiencias de com
portamento da funda<;ao. Foram ainda 
executados po<;os de sondagem para 
avaliar oreal estado da funda<;ao. 
Constatou-se no local, como alias ja era 
referido no projecto, a existencia de as
sentamentos diferenciais da funda<;ao 
(continua<;ao da parede resistente 
abaixo do solo), provocadas por aflo
ramentos rochosos irregulares que nao 
permitiam uma fronteira continua da 
area de contacto inferior da funda<;ao 
com solo resistente. 
Nestas situa<;5es foi adoptada a so
lu<;ao de reconstru<;ao da funda<;ao em 
betao cicl6pico, ap6s a retirada e lim
peza dos solos existentes, ate ao estra
to competente, conferindo-lhe assim 
uma coerencia de contacto na zona de 
transmissao de esfor<;os. 
Esta reconstru<;ao foi efectuada por 
tro<;os (fig. 1) de forma a aproveitar o 
efeito de arco, tendo a extensao dos 
mesmos sido definida no local em 
fun<;ao do elemento suportado. De re
ferir que, no presente caso, as paredes 
resistentes do edificio ja tinham sido 
consolidadas e refor<;adas com uma la
mina de betao armada num processo 
de top down. 
Nos casas em que se verificava urn as
sentamento continuo, a solu<;ao preco-
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Fig. 8- Oeflecl6melros nplicndos 110 mncnco 

nizada e executada passou pelo alar
gamento da funda<;ao existente (fig. 2), 
conferindo-lhe uma maior area de con
tacto fw1da<;ao I solo. 
A sua execu<;ao consistia na cons
tru<;ao de urn elemento em betao en
costado a funda<;ao existente, garan
tindo a sua mobiliza<;ao atraves do im
bricamento com a alvenaria de pedra 
e a pregagem de var6es de a<;o no ele
mento pre-existente, refor<;ando ali
ga<;ao entre o novo elemento e a fun
da<;ao antiga. 
Nas situa<;6es mais graves, em que as 
solu<;6es anteriores nao garantiam as 
cargas de servi<;o, o metoda utilizado 
foi o recal<;amento da funda<;ao exis
tente atraves de microestacas. 
A solu<;ao de projecto previa a exe
cu<;ao de microestacas injectadas, de 
modo a garantir uma resistencia efecti
va unitaria de 250 KN, devendo o seu 
dimensionamento ser aferido em obra 
atraves de ensaios SPT. 
Dos ensaios realizados no interior dos 
edilicios (fig. 3) resultou a necessidade 
de executar microestacas com 18 ml de 
comprimento e respective bolbo de se-

Fig. 9- Extens6melros nplicndos nn microes lncn 

lagem com 4,0 ml situando-se em for
ma<;6es constitufdas, essencialmente, 
por areis de grao medio a grosseiro, sil
tosas de cor acastanhada e com urn nu
mero de pancadas do ensaio SPT igual 
60, correspondendo assirn a forma<;6es 
com horizonte de funda<;ao. 
0 metoda de execu<;ao das microesta
cas foi o sistema "OD" (fig. 4), que in
clui 0 entubamento coni. fura<;ao a ro
ta<;ao de 125 mm, tendo sido aplicado 
urn tubo de microestaca TM-80 (Diam 
88,9 mm) com espessura de parede de 
6,5 mm, recorrendo ao sistema de in
jec<;ao multivcilvulas com recurso a tu
bo manchete anti-retorno, com pressao 
~2MPa. 

As microestacas (fig. 5) foram executa
das com 2 ml de afastamento entre si, 
no mesmo plano da parede, sendo des
fasadas entre cada urn dos lados da 
funda<;ao a recal<;ar. 
Para garantir a transmissao dos es
for<;os entre a parede de alvenaria de 
pedra e as microestacas foi executada 
uma viga de funda<;ao em betao arma
da sob toda a extensao da parede a re
cal<;ar, sendo a mesma unida ao ele-
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men to transversal de betao que fazia o 
encabe<;amento da microestaca. 

ENSAIO PREVIO DE TRAC<::AO 
EMMICROESTACAS 
Como objective de verificar o dirnen
sionamento das estacas, estabelecer o 
processo construtivo e avaliar a quali
dade das estacas executadas, foi efec
tuado em obra pela Tecnasol-FGE urn 
ensaio previa a trac<;ao de microestacas. 
A carga maxima de ensaio foi de 600 
KN, aplicada por recurso a urn macaco 
hidraulico que reagia contra uma es
trutura metalica de ensaio suportada 
por quatro microestacas de reac<;ao 
(fig. 6), tendo os ciclos de carga sido de
finidos de acordo com a EN 1537:2000 
(fig. 7). 
A for<;a foi directamente aplicada a urn 
cabo de pre-esfor<;o selado em todo o 
comprimento interior do tubo da mi
croestaca, admitindo-se, por isso, uma 
compatibiliza<;ao das defonna<;6es en
tre este cabo eo referido tubo. 
As deforma<;6es axiais da microestaca 
de ensaio foram medidas atraves de 
oito deflect6metros aplicados aos pares 
no topo da microestaca, na estrutura de 
ensaio e no macaco (fig. 8) e quatro ex
tens6metros colocados na microestaca 
(coroamento, no inicio, a meia altura 
(fig. 9) e na base do tro<;o corresponden
te ao comprirnento de selagem). 
Os extens6metros permitiram-nos 
quantificar a varia<;ao da deforma<;ao 
axial e da carga transmitida ao terreno 
ao longo do respective comprimento 
de selagem pela microestaca, sendo 
que, atraves dos deflect6metros, foi 
possfvel quantificar a resposta da mi
croestaca ensaiada, do terreno, assim 
como da estrutura de reac<;ao. II 

JOSE ANTONIO PAULO, 
Edifer Constru~oes, S. A. 
JOAQUIM BRANCO, 
Edifer Reabilita~ao, S. A. 
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Do Pinhal de Leiria a actualidade 

A floresta portuguesa e o fogo 
No seculo XII, o Mediterraneo Ociden
tal europeu, Peninsula Iberica incluida, 
estava parcialmente desarborizado. 
No seculo XIII, D. Afonso III deu inicio 
a planta<;ao dos pinheiros do famoso 
pinhal de Leiria. No entanto, e com D. 
Dinis, entre 1279 e 1325, que a cultura e 
intensificada. Conceberam-se enormes 
sementeiras para que as dunas da costa 
nao se degradassem. Serviu este pinhal 
tambem para a constru<;ao naval em 
nome dos interesses comerciais e mari
timos do reino. Nos seculos seguintes, 
a pressao sobre as florestas aumentou 
consideravelmente. 
Desde o seculo XIII ate ao seculo XVI, 
a pecuaria e a transumancia criaram 
uma paisa gem praticamente sem flo
resta no interior de Portugal. As arvo
res do genero Quercus, como a azi
nheira (Quercus rotundifolia) eo sobrei
ro (Quercus suber), eram utilizadas co
mo lenha ou como habitat para o por
co, em detrimento do carneiro e da la 
da transumancia. Os montados foram 
historicamente sistemas agricolas di
reccionados para a pecuaria. Mais re
centemente, estes sisten1as contein
plaram em grande escala a produ<;ao 
de corti<;a, mantendo-se concomitan
temente a cria<;ao de porco com maior 
relevancia no Alentejo. 
A agricultura extensiva, atraves da 
cria<;ao de enormes estepes cerealife
ras, determinou uma nova organi
za<;ao geografica do Alentejo. 
No inicio da industrializa<;ao, a flores
ta densa continua no nosso pais era di
minuta. Ja no passado foi necessario 
importar madeira e a constru<;ao na
val era feita principalmente no Brasil e 
na India. No entanto, existiam vastas 
areas de incultos que serviam de pas
tagem e eram queimadas com alguma 
frequencia. Este predominio da agri
cultura nos conceitos e na politica ex-

Afloresta, patrim6nio natural possuidor de elevada biodiversidade 

e riqueza, exige a definitiva aplica<_;ao pratica do bin6mio "desen

volvimento sustentavel". 

lncendio no concelho dn Pa111pi/lwsn da Serra - 2005 

plicam, em parte, a £alta de tradi<;ao 
florestal no nosso pais. 
Face a £alta de madeira, em finais do 
sec. XIX, deu-se uma viragemna politi
ca florestal com a publica<;ao, em 1888, 
dos regulamentos de arboriza<;ao das 
serras da Estrela e Geres. Pela primei
ra vez, o Estado, cuja ac<;ao ate entao 
se tinha limitado quase em exclusivo a 
arboriza<;ao das dunas do litoral, sen
tiu a necessidade de arborizar as ser
ras do interior. Com a regulamenta<;ao 
do Regime Florestal em 1903, deu-se 
inicio a um processo de fomento flo
restal que alterou radicalmente a pai
sagem florestal do pais e se estendeu 
ate finais do sec. XX. 
Aarboriza<;ao dos baldios nas decadas 
de 30 e 40 do sec. XX foi uma tentativa 
tardia de criar uma base territorial pa
ra a gestao racional da produ<;ao de 

madeira. Como se sa be, o processo nao 
resultou e essas areas ( cerca de 12% da 
area florestada) regressaram a posse 
comunitaria, criando dificuldades 
acrescidas a sua gestao. 

MODELADOR DE P AISAGENS 
0 processo de transforma<;ao da pai
sagem mediterranica conduziu, em 
muitos locais, ao estabelecimento de 
novos equilibrios entre a vegeta<;ao, 
enriquecendo a diversidade biol6gica 
nos locais onde o fogo foi remetido pa
ra um papel secundario e relativamen
te controlado. 
Apesar da quase supressao do seu pa
pel ao longo dos ultimos seculos (mas 
nao da sua existencia!), nao deixa de 
ser verdade que a vegeta<;ao da regiao 
eo resultado de repetidos fogos, pri
meiro de causas naturais, anteriores a 
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Paisa gem florestal da Serra da Gardunha 

Medronheiro - Arbutus unedo 

significativa interven<;ao humana, se
guindo-se o uso do fogo pelo homem 
primitivo para abrir as florestas na ten
tativa de melhorar as condi<;6es para a 
ca<;a, o pastoreio e ocupa<;ao de novas 
terras agricolas. 
Actualmente e ano ap6s ano, os incen
dios consomem centenas de milhares 
de hectares no Mediterraneo Europeu. 
No entanto, muitos locais continuam 
a ser poupados a este factor abi6tico, 
com a manuten<;ao de praticas ances
trais, como seja o caso do pastoreio, 
que recorre ao fogo no Inverno para 
renova<;ao das pastagens e onde os 
pr6prios animais sao responsaveis pe
lo controlo da biomassa vegetal. Em 
contraponto, o abandono agricola le
vou a recupera<;ao de matos, promo
vendo o elevar do risco de ind~ndio. 

CONVIVER COM 0 FOGO 
A ac<;ao do fogo ao longo dos tempos, 
como foi referido anteriormente, teve 
( e sempre tera) urn papel fundamental 

Povoamentos de Pinheiro Bravo- Pinus pinaster 

Castnnheiro- Castanea sativa 

na forma<;ao e adapta<;ao da floresta 
mediterrfulica. Em Portugal, os incen
dios florestais, principalmente desde 
a decada de 80 ate aos nossos dias, 
tem-se revelado uma autentica cala
midade, dizimando vastas areas do 
nosso territ6rio. 0 controle de area ar
dida anual para valores considerados 
aceitaveis, de forma a obter a dinfuni
ca natural dos ecossistemas medi
terrfulicos, devera recorrer a adop<;ao 
das seguintes medidas: 
• o correcto ordenarnento do territ6rio; 
• a elabora<;ao do cadastro das pro

priedades; 
• a cria<;ao e dinamiza<;ao de zonas de 

interven<;ao florestal (Z.I.F.), ja cria
das atraves do Decreta-Lei n.0 127/ 
2005 de 5 de Agosto, mas que quase 
ainda nao sairam do papel; 

• a cria<;ao de centrais de aproveita
mento de energia da Biomassa; 

• o aproveitamento dos diferentes 
usos multiplos da floresta (como por 
exemplo madeira, frutos, mel, cor-
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ti<;a, ca<;a, pesca, pasta de papel, resi
na, cogumelos, plantas aromaticas e 
medicinais); 

• a implementa<;ao da silvopastoricia 
adaptada aos ecossistemas presen
tes em cada territ6rio; 

• a aplica<;ao devidamente acompa
nhada da tecnica do fogo controlado; 

• a dinamiza<;ao de ac<;6es de edu
ca<;ao ambiental; 

• a revitaliza<;ao das praticas tradicio-
nais associadas aos espa<;os florestais. 

As bases de gualquer territ6rio sao to
das as variaveis ambientais que esse 
territ6rio possui. Para existir uma pai
sagem ordenada, os esfor<;os tern de 
ser for<;osamente orientados para o 
Ordenarnento do Territ6rio, numa 6p
tica da preven<;ao. 0 exemplo mais fla
grante da nao aplica<;ao deste princi
pia e observado, ano ap6s ano, nos 
incendios florestais, onde se verifica a 
atribui<;ao de elevadas somas de di
nheiro para o combate, descurando 
enormemente fundos financeiros pa
ra a sua preven<;ao. 
Enquanto nao interiorizarmos o facto 
de que podemos moldar a Natureza, 
mas nao podemos mudar as suas Leis, 
que sao intemporais e incomensura
velmente mais fortes do que toda a 
for<;a humana alguma vez podera ob
ter, nunca se alcan<;ara a efectiva reso
lu<;ao do problema dos incendios flo
restais. 
A floresta, patrim6nio natural possui
dor de elevada biodiversidade e ri
queza, exige a definitiva aplica<;ao 
pratica do bin6mio "desenvolvimen
to sustentavel". Se efectivamente de
sejamos urn mundo melhor, tanto pa
ra n6s como para os nossos descen
dentes, cada urn tern de assumir o seu 
papel. Em consciencia: a responsabili
dade e de todos. 

PAULO BONIFACIO, 
Engenheiro Tecnico de Recursos Naturais 
eAmbiente 
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Reabilita<;ao de edificios antigos 

A defini~ao do sistema construtivo 
e do quadro patol6gico como 
primeira fase de urn processo 

de reabilita~ao 
A caracteriza<;ao construtiva eo levantamento e analise das anomalias do edificio a reabilitar consti

tuem uma etapa fundamental para a adequabilidade do projecto aos objectivos da reabilita<;ao. 

INTRODU<;AO 
Os processos de reabilita<;ao de edifi
cios antigos sao geralmente constitui
dos por urn conjunto sucessivo de 
etapas, as quais deverao ter como ob
jectivo ultimo a reabilita<;ao do bern 
em consonancia com as modernas 
teorias da conserva<;ao, entre as quais 
se destacam as recentes recomen
da<;6es do ICOMOS' . 
No entanto, tal como a qualidade do 
projecto de reabilita<;ao e determi
nante para o sucesso da interven<;ao, 
tambem a caracteriza<;ao construtiva 
e o levantamento e analise das ano
malias do edificio existente consti
tuem uma fase fundamental para a 
adequabilidade do projecto aos ob
jectivos da reabilita<;ao. 
No presente artigo, apresenta-se su
mariamente urn estudo de caso ilus
trativo da importancia desta primeira 
abordagem ao edificio, ainda que re
correndo a tecnicas de ensaio simples 
e pouco intrusivas. 0 edificio em estu
do, localizado numa das avenidas pro
jectadas por Ressano Garcia, possui 
uma area de implanta<;ao de cerca de 
420m2

, apresentando wn total de cin
co pisos elevados e urn piso semi
enterrado. 0 edificio insere-se na tipo
logia "gaioleiro", sen do esta a desig
na<;ao dada a generalidade dos "pre
dios de rendimento" construidos em 
Lis boa desde a decada de 70 do seculo 
XIX ate a decada de 30 do seculo XX. 

LEGC.NOA. 

ELEMENTOS CONSTAUTIVOS 

PAREDES. PAVlMENTOS. 
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... ~-( OCM1 JI 

ENSAIOS I SONOAGENS 

- · PirediMIIIvtnlrtldrl~ ~ ·:~:::;:;=t:,;~~~~e==GI - ·Sond1g.mn1~ 
PIS04 

C:J ·P•rede"'t~ntrt•dettclo ~ · ::-:.~:~:~1(::~;0•:•::;:::~Pitk - -Sol\dtgemnopl'o'lmlrllo 

A.NOMAUAS REOISTO FOTOGRAFICO 

& D ·lden~tiCI~Iodt Flg~rll (fotogflftl~~ ... ,.... ................... ~\ 

Fig. 1- Leva11tmnento do Pi so 4 do ediffcio, com indica~iio da estrutura e das a11omalias obseruadas 

LEV ANT AMENTO CONSTRUTIVO 
E A V ALIA<;AO DO EST ADO 
DE CONSERV A<;AO DE UM 
EDIFICIO GAIOLEIRO 

Objectivos e metodologia 
Pretendia-se obter informa<;ao de su
porteaoprojectodereabilita<;ao,nomea-

damente no que se refere aos seguintes 
aspectos: (a) funcionamento estrutural, 
identificando e caracterizando os ele
mentos resistentes, (b) estado de con
serva<;ao, identificando as principais 
anomalias e as respectivas causas pro
vaveis, e (c) altera<;6es a estrutura origi
nal realizadas durante a vida do edifi-
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PROJECTOS & ESTALEIROS -

Fig. 2 - Tnrugmnento do pnvimento de madeira atraves de duns diagonnis Fig. 3 - Pnvimento misto constitufdo par perfis 111etri/icos e nb6badas e111 a/venarin 

cio. Em particular, pretendia-se uma ca
racteriza<;ao detalhada dos pavimentos 
de madeira em termos das dimensoes 
das sec<;6es, aiastamento entre vigas, 
orienta<;ao do vigamento, localiza<;ao 
dos apoios, estado de conserva<;ao, etc .. 
A iniorma<;ao foi recolhida com base 
na observa<;ao directa dos elementos 
estruturais e, tambem, recorrendo a 
urn con junto de tecnicas pouco intru
sivas, tais como sondagens (remo<;ao 
localizada dos materiais de revesti
mento), observa<;oes borosc6picas e 
determina<;ao da geometria de ele
mentos metalicos por ultra-sons. 

Sintese da informa~ao recolhida 
0 ediffcio apresentava poucas alte
ra<;6es estruturais, sendo a altera<;ao 
mais significativa a introdu<;ao de uma 
caixa de elevador em betao armado, no 
saguao, que, no entanto, interferiu de 
forma reduzida com a estrutura exis
tente. As paredes interiores apresenta
vam continuidade vertical ao longo dos 
diferentes pisos, verificando-se que 
nao se procedeu a remo<;ao de paredes. 
A estrutura do ediffcio era constituida 
por pare des exteriores em al venaria de 
pedra irregular e por paredes interio
res em alvenaria de tijolo furado, ten
do-se observado urn reduzido imbri
camento entre paredes ortogonais. Os 
pavimentos das zonas humidas eva
randas eram constituidos por pavi
mentos mistos, compostos por perfis 
metalicos e abobadilhas em alvenaria, 

sendo os restantes pavimentos emma
deira (figs. 1 a 4). As estruturas das es
cadas (principal e de tardoz) e da co
bertura eram, igualmente, em madei
ra. 0 edificio apresentava, ainda, uma 
caixa dear sob o pavimento do Piso 0. 
Em termos de anomalias, o im6vel 
apresentava urn quadro fissurativo 
extenso, cuja causa provavel estara 
relacionada com assentamentos dife
renciais das funda<;6es, provocados, 
provavelmente, por escava<;6es reali
zadas no terreno adjacente. 
Foi observada, tambem, a deterio
ra<;ao significativa das estruturas em 
madeira da cobertura e das escadas 
do edificio, em particular a de tardoz, 
devido a infiltra<;6es atraves da co
bertura. 0 vigamento dos pavimen
tos do ultimo piso (de forma localiza
da) e do Piso 0 (sobre a caixa dear) 
apresentava, tambem, sinais de dete
riora<;ao. Os restantes pavimentos 
aparentavam born estado de conser
va<;ao. Havia, ainda, a salientar, que 
os perfis metalicos dos pavimentos 
das varandas e da cozinha do Piso 0 
(sobre a caixa dear) apresentavam si
nais de oxida<;ao, tendo provocado, 
nalguns casos, a fissura<;ao das pare
des de alvenaria nas quais apoiavam. 

CONCLUSOES 
A defini<;ao do sistema construtivo e 
do quadro patol6gico de urn edificio 
constitui uma importante fase do seu 
processo de reabilita<;ao. Esta fase, 

Fig. 4- Observafiio borosc6pica dn entregn de uma 
dns vigas do pavime11 to 

ainda que realizada recorrendo a tec
nicas de ensaio simples, possibilita 
muitas vezes a recolha da iniorma<;ao 
suficiente a elabora<;ao do projecto de 
reabilita<;ao. 
Em alguns casos, no entanto, podera 
revelar-se necessaria uma segunda 
fase de estudo, de caracter aprofun
dado, caso se verifique que os objecti
vos a atingir com a interven<;ao ou o 
quadro patol6gico apresentado pelo 
edificio assim o exigem. 
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- PROJECTOS & ESTALEIROS 
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Recupera<_;ao Estrutural da Igreja Matriz do Teixoso 

Consolida~ao das Funda~Oes 
de Paredes de Alvenaria 

A STAP foi a empresa respon

savel pela execw;ao da recu

perac;ao estrutural da Igreja 

Matriz do Teixoso, patente a 

concurso publico pela Camara 

Municipal da Covilha. A em

preitada visou, essencialmen

te, a consolidac;ao das funda

c;oes e das paredes mestras, 

bern como a substituic;ao de 

toda a estrutura da cobertura 

do edificio. 

Intervenc;oes de reabilitac;ao envoi
vern uma elevada especificidade e 
uma complexidade bastante maior 
do que a execuc;ao de trabalhos de 
construc;ao civil tradicional, exigin
do uma muito maior minucia e rigor 
de execuc;ao. Sao, por consequencia, 
trabalhos que devem ser executados 
por equipas que possuam formac;ao 
espedfica e experiencia comprova
da. 
Uma intervenc;ao de recuperac;ao e 
reabilitac;ao estrutural, independen
temente dos materiais envolvidos, e, 
geralmente, urn processo de acresci
da complexidade. 
No caso da Igreja Matriz do Teixoso, 
foi necessaria fazer, durante a obra, 
algumas adaptac;oes face as indi
cac;oes do projecto e das clausulas 
tecnicas especiais, sempre com a 
aprovac;ao previa da fiscalizac;ao e do 
projectista, o Eng.0 Luciano Lobo. 
Os trabalhos de consolidac;ao das 

Aspecto da obra, na fase final 

fundac;oes das parede's resistentes 
("mestras") compreenderam essen
cialmente os seguintes trabalhos: 

• realizac;ao de microestacas; 
• fornecimento e montagem de ar

maduras em ac;o A400 NR; 
• colocac;ao de tirantes em ac;o A400 

NR; 
• execuc;ao de macic;os de encabec;a

mento em betao C25/30; 
• tensionamento dos tirantes. 

Na realizac;ao das microestacas fo
ram adoptadas metodologias con
signadas nas instruc;6es internas da 
STAP, reguladas pelo sistema de 
gestao da qualidade da empresa, e 
procedeu-se a implementac;ao do 

r-:=====!!!1·······~~~1 Pedra & Cal n.
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respectivo plano de controlo tipo, in
tegrado no Plano de Qualidade (PQ) 
da obra, apresentando-se em segui
da as principais actividades desen
volvidas: 

• execuc;ao de furos a rotac;ao, por 
processo adaptado as caracteristi
cas apresentadas pelo terreno; 

• introduc;ao no interior do furo de 
tubo metalico em ac;o do tipo Fe360, 
com diametro exterior de 60mm e 
espessura de lOmm, furado e data
do de manchettes, numa extensao 
de 3m; 

• injecc;ao de preenchimento do es
pac;o anelar entre as paredes do fu
ro eo tubo de manchettes com cal
da de cimento que, ap6s presa, 



PROJECTOS & ESTALEIROS 
Tema deCapa 

1.60 

CORTE B-B <Plo.ntoJ 

Pormenor de conso/ ida~iio de paredes resistentes - projecto de execw;iio As pee to final de maci~o de encabe~an1e11 to 

constituira uma bainha mais ou 
menos espessa, selando o tuba no 
terreno; 

• injec<;ao de calda atraves das man
chettes, utilizando 0 metoda de in
jec<;ao repetitiva selectiva (IRS), 
com uma bomba que permite atin
gir pressoes ate 5 MPa, criando bol
bos de calda de cimento ao longo 
do tuba; 

• coloca<;ao da he lice de refor<;o em 
a<;o A400 NR, no topo da micro
estaca. 

Salienta-se que a tecnica de perfu
ra<;ao do terreno para a realiza<;ao de 
microestacas evita que o terreno atra
vessado seja perturbado. Neste sen
tido, a perfura<;ao do terreno foi feita, 
utilizando equipamento trabalhan
do exclusivamente a rota<;ao. Para a 
execu<;ao destes trabalhos, a STAP 
usou uma unidade de fura<;ao a ro
ta<;ao Mustang. 
Ap6s a execu<;ao das microestacas, 
procedeu-se a moldagem dos ma
ci<;os de encabe<;amento, de acordo 
com os pormenores das pe<;as dese-

nhadas do projecto e aqui, mais uma 
vez, se procedeu ao control a e regis to 
das actividades, seguindo o previsto 
no PQ da Obra. 
De seguida, foram colocados os ti
rantes em a<;o embainhados par tu
bas em PVC, conforme indica<;ao do 
projectista, e foi montada a cofragem 
em contraplacado maritima, salien
tando-se, nesta actividade, a colo
ca<;ao dos negativos para posterior 
aplica<;ao das placas metalicas de dis
tribui<;ao. 

0 fornecimento de be tao C25 I 30 foi 
feito par fornecedor seleccionado, 
possuidor de certifica<;ao ISO 9000/ 
2000. 
Par ultimo, foram colocados as pia
cas de distribui<;ao, o sistema de 
a per to de porca/ contra-porca, pre
vista no projecto de execu<;ao, eo res
pectivo tensionamento. De salientar 
que as bainhas foram seladas com 
calda de cimento, par injec<;ao. 
Todos os trabalhos foram alva de um 
conjunto de controlos/registos, pre
vistas no PQ da obra, tendo-se ainda 

Equipnmento de perfurn~iio 

implementado, no decurso da obra, 
medidas de preven<;ao na area da se
guran<;a, higiene e saude no trabalho, 
de acordo como Plano de Seguran<;a 
e Saude apresentado em fase de con
curso. 

FILIPE BENTO, Engenheiro Civil, 
Director da Stap, S. A.- Delega~ao das Beiras 
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0 restauro no novo regime 
do arrendamento urbano 

0 Novo Regime do Arrendamento 
Urbano (de agora em diante NRAU) 
foi aprovado pela Lei n. 0 6/2006, de 
27 de Fevereiro, a qual entrou em vi
gor no final do passado mes de Junho. 
0 novo regime (NRAU) carecia, con
tudo, de concretiza<;ao legislativa, a 
qual foi agora publicada na l.a Serie 
do Diario da Republica, n. 0 152, de 
08.08, a saber: 
• Decreta-lei n. 0 156/2006: Estabele

ce o modo de fixa<;ao do nivel de 
conserva<;ao dos im6veis locados, 
conforme previsto no n. 0 2 do art. 0 

33° doNRAU; 
• Decreta-lei n. 0 157/2006: Regula as 

obras de conserva<;ao a realizar 
prevendo a possibilidade de sus
pensao e de denuncia do contrato 
pelo senhorio, direito ao realoja
mento e aquisi<;ao pelo inquilino; 

• Decreta-lei n. 0 158/2006: Estabele
ce os regimes de determina<;ao do 
rendimento anual bruto corrigido 
(RABC) e de atribui<;ao dos subsi
dios de renda para os arrendamen
tos habitacionais; 

• Decreta-lei n.0 159/2006: Estabele
ce os casas em que o predio urbana 
ou frac<;ao aut6noma e considerado 
devoluto para efeitos de aplica<;ao 
da taxa do impasto municipal sabre 
im6veis; 

• Decreta-lei n .O 160/2006: Regula as 
formalidades, a forma eo conteudo 
(minima e eventual) dos contratos 
de arrendamento habitacional e 
nao habitacional; 

• Decreta-lei n. 0 161/2006: Regula a 
constitui<;ao, composi<;ao, compe
tencias e funcionamento das comis
soes arbitrais municipais (CAM), 
que procederao a determina<;ao do 
coeficiente de conserva<;ao dos im6-
veis, bern como a determina<;ao das 
obras de conserva<;ao a realizar. 

Os diplomas acabados de referir, en
tram em vigor no 30.0 dia contado da 

sua publica<;ao. A sua aplica<;ao esta, 
contudo, dependente da publica<;ao 
de portaria conjunta que aprove os 
criterios e a forma de calculo do nivel 
de conserva<;ao dos im6veis, bern co
mo da constitui<;ao e inicio de funcio
namento das CAM. 
Pela sua importancia e interesse, ele
gemos o DL n .0 157/2006 que regula 
as obras de conserva<;ao e restauro a 
realizar pelos senhorios, como objec
to, cujo regimen procuramos sinteti
zar do seguinte modo: 
1. Obriga~,;ao de conserva~,;ao e res
tauro dos im6veis: 
A lei faz recair sabre o senhorio a obri
ga<;ao de realizar as obras necessarias 
a manuten<;ao do locado em estado 
de conserva<;ao considerado pelas 
CAM de nivel m edia. Os niveis 
de conserva<;ao a estabelecer pelas 
CAM de 1 a 5, sendo o nivell corres
pondente ao pessimo e o nivel 5 ao ex
celente, deverao reflectir o estado de 
conserva<;ao do predio e a existencia 
( ou nao) de infra-estruturas basicas. 
Aregra segue, alias, o estabelecido na 
legisla<;ao urbanistica em vigor, ca
bendo ao proprietario realizar actos 
de conserva<;ao de 8 e:m 8 anos, ex
cepto tratando-se de actos de conser
va<;ao urgente que podem ser exigi
dos independentemente da data da 
ultima interven<;ao. 
Contudo, nos termos do contrato de 
arrendamento, e como efeitos mera
mente inter partes, pode o senhorio 
fazer recair sobre o inquilino a obri
ga<;ao de ser este a realizar ou supor
tar as referidas obras (art.0 s 1074°, n. 0 

1 e 1111.0 do C. C.). 
2. Contratos habitacionais celebra
dos ap6s a entrada em vigor do Regi
me do Arrendamento Urbano (RAU) 
aprovado pelo DL n. 0 321-B/90 de 
15.10. e contratos de arrendamento 
comercial celebrados depois do DL 
n. 0 257/95, de 30.09. (os diplomas em 
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causa criaram os arrendamentos de 
dura~,;ao limitada): 
Se o nivel de conserva<;ao fixado pela 
CAM for 1 ou 2, ou seja, correspon
dentes aos niveis pessimo e mau de 
conserva<;ao, respectivamente, pode 
o senhorio por sua iniciativa, porno
tifica<;ao do Municipio, este coerciva
mente, ou, o proprio inquilino, em ca
so de inac<;ao dos dois primeiros, rea
lizar as obras de conserva<;ao neces
sarias. 
Se as mesmas forem realizadas pelo 
senhorio, dependendo do tipo de in
terven<;ao necessaria, este podera, 
consoante se tratem ou nao de obras 
de remodelari'io ou res tauro profundas, 
ou ate sendo necessaria a demoliri'io do 
locado, denunciar o contra to de arren
damento, com ou sem realojamento 
do inquilino, ou, meramente "suspen
der" a sua eficacia com a obriga<;ao de 
realojar durante o periodo de exe
cu<;ao da obra. 

(0 artigo tem continuari'io 
no proximo numero) 

A. JAIME MARTINS, Advogado-S6cio 
de ATMJ, Sociedade de Advogados, RL 
Docente universitario 
a. j aimemartins@atmj. pt 





- MATERIAlS & SERVIC:OS 

ASOPECATE, S. A. foi constituida em 
Lis boa no anode 1947 como objectivo 
da realiza<;ao de Sondagens e Cap
ta<;6es de aguas subterraneas. As 
exigencias de mercado favoreceram a 
evolu<;ao para outras especialidades 
dentro da area da Geotecnia, nomea
damente a execu<;ao de funda<;6es es
peciais. 
Ate 1998, manteve o seu caracter de 
pequena empresa familiar de reco
nhecida solvabilidade tecnica no 
mercado nacional, gozando da con
fian<;a de uma clientela constituida 
em grande parte par construtores e 
promotores imobiliarios. 

ecorte este anUncio e apresente~o na recepc;ao 

.... 

www.concreta.exponor .pt 

ee illAEP 
EXPONOR • Fein -- do - • 4450-817 Lec;a da Palmelra 
1111: 808 301 400 • fax: 229 981 4821337 • ; ~ 101.pt • www.axponor.pt 
~:tel: 213 828 730 • fax: 213 828 734 • lnlo.llaboaOexponor.pt 
Lelrte: tel: 917 578 547 • lax: 244 785 374 • lnlo.lelriaOexponor.pt 
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Na ultima decada, em vista das pers
pectivas favoraveis, a SOPECATE, S. A. 
empenhou-se no seu desejo de am
plia<;ao do mercado, alargando o 
campo de actividades e modernizan
do os meios de produ<;ao. 
Disp6e de urn parque diversificado 
de maquinas para a realiza<;ao de es
tacas moldadas no terreno, estacas 

pre-fabricadas cra
vadas, paredes mol
dadas, crava<;ao de 
geodrenos, sonda
gens, ancoragens, 
microestacas, betao 
projectado e jet-grou
ting. 
Neste momenta, a 
SOPECATE e uma 
empresa do Grupo 
Terratest, lider no 
mercado Iberica no 
ambito da Geotecnia 
e Funda<;6es Espe

ciais, solidamente implantada em 
Portugal e Espanha. g 

SOPECATE, S. A. 
Av.' da Republica, n. o 90, 4. o an dar- Frac~ao 1 
1600-206 Lis boa- Portugal 
Tel.: 00351217 998 600 
Fax: 00351217 998 601 
E-mail: sopecate@sopecate.pt 
Internet: www.sopecate.pt 

24- 28 OUT 

P!}!.!!..f! lcep Portugal ) ( 



Diagnostico, 
Levantamento 
e Controlo de Qualidade 
em Estruturas 
e Funda~oes, Lda. 

CARACTERIZACAO, DIAGNOSTICO, LEVANTAMENTO E C 

A equipa da Oz possui uma larga experiemcia no estudo das argamassas de reboco e refecha
mento de juntas, enriquecida atraves da participa~ao na iniciativa "Old Renders", urn projecto 
Eureka-Eurocare co-financiado pela Agencia de lnova~ao e desenvolvido em colabora~ao com 
o Departamento de Edificios do Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil. Este projecto per
mitiu definir urn conjunto de metodologias para a caracteriza~ao e conserva~ao de argamassas 
de revestimento e acabamento das alvenarias de edificios antigos e a concep~o das argamas
sas de substitui~ao. 

A adop~ao da metodologia correcta e urn passo essencial para o sucesso de uma interven~ao 
de reabilita~ao das fachadas de edificios antigos. 

I. Caracteriza~ao das propriedades mecanicas de urn reboco com escler6metro 
de pendulo. 

2. Caracteriza~ao das propriedades mecanicas de uma argamassa de assentamento 
atraves do ensaio de arrancamento de uma helice. 

3. Medi~ao do teor de humidade numa parede. 

4. lnstala~ao de tubos de Karsten num reboco para avalia~ao 
da sua porosidade. 

Rua Pedro Nunes 45, 1.0 Esq. • I 050-170 Lisboa 
Tel.: 213 563 371 • Fax: 213 153 550 
E-mail: ger@oz-diagnostico.pt 

___ .rr.n:n ..• oz-dial!no.stico.o 
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NOTICIA 111~~~~~------------------------------------------------------

Oz faz inspec~ao preliminar 
a II Casa do Passal'' 

Vista de conjunto da "Casado Passa/" 110 estado e111 que actual mente se encontra. Note-se o co111pleto des
guam ecilllen to dos viios 

A Oz, Ld.a entregou recentemente o 
relat6rio da inspec<;:ao levada a cabo 
na hist6rica "Casa do Passal" em Ca
banas de Viriato, Carre gal do Sal, mo
rada de familia do diplomata portu
gues e homem de grande nobreza de 
caracter, Aristides de Sousa Mendes. 
Enquanto consul de Portugal em Bar
deus, durante a segunda guerra mun
dial, e a revelia das instru<;:6es do go
verna portugues da altura, Sousa 
Mendes emitiu vistos em serie, per
mitindo a fuga para Lisboa de milha
res de judeus perseguidos pelo regi
me nazi. A sua generosidade valeu
-lhe a queda em desgra<;:a e perse
gui<;:ao por Salazar, que nunca lhe 
perdoou a desobediencia. 
A Casa do Passal, construida de alve
naria e madeira, encontra-se abando
nada ha varios anos e apresenta-se 
num avanc;ado estado de degra
da<;:ao, devido a entrada franca da 

Ponnenor de L/11! pavilllel! to do res-do-chiio, de 
111adei ra. Os estragos siio sobretudo devidos tl en tm
da da tigua da chuva 

agua da chuva, quer pelos vaos exis
tentes nas fachadas, que se encon
tram, na maior parte, desguarneci
dos, quer pela cobertura. Os danos es
truturais incidem, principalmente, 
nos elementos de madeira, embora as 
paredes, sobretudo a de tardoz, apre
sentem sinais de instabilidade. 
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A inspecc;ao preliminar feita pela Oz 
concluiu serem necessarios dois tipos 
de medidas para evitar a progressao 
da deteriorac;ao dos im6veis, em par
ticular do edificio principal: umas, de 
£undo, tendentes a assegurar a conti
nuidade do edificio a longo prazo; 
outras, com caracter de urgencia, ten
dentes a evitar a iminencia de danos 
muito mais dificeis de reparar. 
As medidas a longo prazo passam 
pela elaborac;ao de um projecto de 
conservac;ao do im6vel, dependente, 
em grande parte, da utilizac;ao que 
se pretender vir a dar-lhe, mas que 
passan1 sempre pel a desmontagem e 
reconstruc;ao da cobertura em man
sarda, renovac;ao do sistema de dre
nagem das aguas pluviais e de toda a 
caixilharia dos vaos exteriores. 
As medidas urgentes tem em vista 
proteger o edificio da chuva atraves 
da montagem de uma cobertura pro
vis6ria. Prop6s-se, ainda, a instala<;:ao 
de um sistema de contraventamento 
entre as duas paredes principais ou 
de um sistema de cintagem do con
junto do edificio, ao nivel do tecto do 
primeiro andar. 
A Casa do Passal e hoje propriedade 
da Fundac;ao Aristides de Sousa Men
des, presidida pel a Sr. a Dr. a Maria Bar
roso. 0 Conselho de Administrac;ao 
da Fundac;ao e presidido pelo Sr. Ma
jor Alvaro de Sousa Mendes, neto do 
diplomata. Os planos da Funda<;:ao 
para o im6vel passam pela sua recu
perac;ao, tendo em vista a instalac;ao 
de um museu do holocausto. Tais pla
nos aguardam, como e habitual nes
tes casos, a congregac;ao das necessa
rias boas vontades. 

Oz, Ld." 



NOTICIA ------------------------------------------~~~~~ 

Urn trabalho portugues 
entre os premiados pela Europa Nostra 

0 projecto de translada<;ao da igreja e cemiterio e constru<;ao do Museu 
da Aldeia da Luz, em Mourao, no Alentejo, acaba de ser premia do pela 
associa<;ao da Europa Nostra como premio diploma de "Architectural 
Heritage 2005". 
A Europa Nostra decidiu premiar este trabalho portugues pela enge
nhosa reconstru<;ao da Igreja e do Cemiterio originais, marcos mais 
importantes da antiga aldeia, como tambem pelo design do novo 
Museu. 
Com a constru<;ao da barragem do Alqueva e a consequente e inevita
vel submersao da antiga aldeia, tornou-se necessaria assegurar a con
serva<;ao do patrim6nio, concretizada na reconstru<;ao da igreja do 
sec. XV e do cemiterio do sec. XVIIII numa area a dois quil6metros do 
local original. 
Aatribui<;ao do premio deveu-se, tambem, a originalidade do edificio do 
novo Museu, wn espa<;o com caracteristicas vincadamente modernas e 
com abundante luz natural, como que para justificar o nome que lhe foi 
atribuido. A implanta<;ao do projecto foi feita nurna cota inferior aquela 
onde esta situada a nova aldeia, o que da a sensa<;ao de se estar perante 
urn sitio arqueol6gico. 0 ponto focal do Museu, a 'Salada Luz', constitui 
urn espa<;o branco que dispoe de uma claridade intensa, gra<;as as jane
las amp las da sala. A amplitude das janelas oferece tambem vista para o 
local exacto da implanta<;ao da antiga Aldeia da Luz. 

GRC 

CONSTRUC:O ES JOSE MOREIRA 
Soc. Constru~oesjose Moreira 

.\\·. ~lanucl .- \lpcclrinha I :"> • :zno- :n:z Amaclont , POKJ'C(;,\L 
Tel: + :-l:"> I :Z I VHi I :270 • Dct : +:):">I :Z I lCJ<J B!i:">:> • ~lob : +:-l:"i I <J I 7:230 G:-l:"> • Fax: + :-l:i I :Z I l<J:> <J7BO 

jc >scmorci ra(a{jc >scnH >rei ra.com • csantos((yjc >sc mot-ci ra.com • www..je >scnH >n ·i ra.n >111 

Capital Social € 750.000, CRC Arnadora 4482, Alvara Construc;:ao 2294, NIF 501337300 
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- NOTICIAS / AGENDA 

Teoria do Restauro 
Brandi, Cesare, Teoria do Restauro, tradw;:ao 
de Cristina Prats, Jose Delgado Rodrigues, Jose 
Aguiar e Nuno Proenc;:a, Edic;:6es Orion, 
Arnadora, 2006 (ISBN 972-8620-08-X, 214 pp.) 

No ano em que se comemora o centenario do nascimento de 
Cesare Brandi (1906-1988), e publicada a traduc;:ao portugue
sa da obra mais conhecida daquele que foi o fundador e pri
meiro director, de 1939 a 1960, do Instituto Central do 
Restauro, em Roma. A "Teoria do Restauro", cuja edic;:ao ori
ginal italiana e de 1963, constitui urn marco na hist6ria da 
conservac;:ao e restauro, tanto dos bens m6veis como dos im6-
veis. 0 livro, lanc;:ado em 3 de Maio, no LNEC, inclui ainda a 
traduc;:ao da Carta do Restauro Italiana (1972) e tres textos de 
Brandi sabre arte e arquitectura portuguesa. 

Cidade e Democracia: 
30anos 
de Transforma~ao 
Urbana em Portugal 

MBC 

Tres decadas ap6s o 25 de Abril de 1974, este livro apresenta 
aos leitores a situac;:ao actual de 24 cidades medias portu
guesas. 
0 livro e consequencia de uma morosa e pormenorizada 
investigac;:ao realizada por uma equipa de bolseiros organi
zada pela Fundac;:ao da Juventude e pela Secc;:ao Regional 
Norte da Ordem dos Arquitectos. Feita entre 2000 e 2006, 
possibilitou a analise, diagn6stico e sintese da transfor
mac;:ao e evoluc;:ao das zonas urbanas portuguesas no p6s-25 
de Abril. Todas as cidades portuguesas, principalmente as 
de dimensao media, sofreram grandes mudanc;:as na epoca 
que sucedeu a instaurac;:ao do regime democratico em 
Portugal. A obra estuda 24 cidades: Amadora, Aveiro, 
Barcelos, Barreiro, Braga, Braganc;:a, Castelo Branco, 
Chaves, Coimbra, Covilha, Evora, Figueira da Foz, Guarda, 
Guimaraes, Horta, Leiria, Penafiel, Santa Maria da Feira, 
P6voa de Varzim, Torres Vedras, Viana do Castelo, Vila 
Nova de Famalicao, Vila Reale Viseu. 
Cada uma das cidades foi analisada individualmente, ten
do em conta os seus dados mais importantes como, por 
exemplo, a posic;:ao geogra£ica e a variac;:ao dos padr6es de 
urbanizac;:ao. 
A obra e, assim, extremamente actual e abundante em infor
mac;:ao eficaz e essencial para a interpretac;:ao do processo de 
transformac;:ao urbana das cidades portuguesas. Desta for
ma, poderao usufruir deste livro autarcas, engenheiros e 
arquitectos, ge6grafos, soci6logos, historiadores, economis
tas e urbanistas, como tambem estudantes e professores em 
geral. 

GRC 

EITEC2006 
Encontro Intemacional de Tecnologias 
Aplicadas a Museologia, Conservac;ao 
eRestauro 
19 e 20 de Outubro, Audit6rio da Reitoria 
da Universidade de Coimbra, Coimbra 
A segunda edic;:ao do EITEC assegura as linhas mestras e de 
continuidade assurnidas na edic;:ao do EITEC de 2004 reali
zado em Lis boa. Com este 2° Encontro espera-se uma nova 

rc= D T E C acc;:ao que con-
~ " · ,, tribua para a 
IIIDII!lll!!lllllll!lll•llllllllllllllllmlllllllll!l 2 oo 6 e fica z d i v u 1-

gac;:ao a nivel 
nacional, mas tambem intemacional, da investigac;:ao feita 
nas areas da Museologia, da Conservac;:ao e do Restauro, 
com todo o impacto que podera dai ad vir, em particular no 
estabelecimento de parcerias. Nesta edic;:ao, associa-se ao 
EITEC urn WORKSHOP sabre acervos cientificos, da infor
matizac;:ao a divulgac;:ao, a decorrer no mesmo local, no dia 
18de0utubro.Oeventotemcomoprincipalobjectivodeba
ter quest6es colocadas as Instituic;:6es detentoras de 
colecc;:6es de Ciencia e aos tecnicos que as estudam. A ins
cric;:ao no Workshop e gratuita mas obrigat6ria. 
Informa~oes: www.sistemasfuturo.pt/ eitec 
Dr.• Natalia Jorge (natalia@sistemasfuturo.pt) 
Centro EmpresariaJ Capit6lio 
Av." de Franc;a, 256- 1.0

, Sala 1.8 
4050- 276Porto -Tel.: +351228329938/9- Fax: +351228329940 

Encontro N acional 
so bre Qualidade e Inova~ao 
na Constru~ao (QIC) 2006 

Organiza~ao: 

Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 
Promoc;:ao e Exigencia da Qualidade; Qualidade na 
Concepc;:ao, Execuc;:ao e Utilizac;:ao dos Empreendimentos; 
Arnbiente e Sustentabilidade; Inovac;:ao Tecnol6gica. 
Para alem das sess6es dedicadas a apresentac;:ao das comu
nicac;:6es subordinadas aos quatro temas descritos, o pro
grama tecnico do Encontro inclui sete Conferencias, uma 
Mesa-Redonda e umPainel, duas Visitas Tecrucas e, ainda, 
urn Seminario Industrial e uma Exposic;:ao, ambos a decor
rer em paralelo como restante programa tecnico. 
Informa~oes: Secretariado do QIC2006, LNEC 
Apoio a Organizac;ao de Reunioes, 
Av." do Brasil, 101, 1700- 066 Lis boa 
Tel.: +35121844 34 83- Fax: +35121 844 30 14 
http:// qic2006/Inec.pt 
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PERFIL DE EMPRESA -

Desde a fundac;:ao da nossa empresa, ha 35 anos, que 
nos dedicamos a actividade de Obras Particulares e 
Publicas. 
Temo-lo feito de um modo diferente. Desenvolvemos 
desde sempre uma actividade multifacetada, coerente 
com o nosso nome, apoiados numa equipa de profis
sionais que nos permitiram continuar a desenvolver as 
nossas capacidades e competencias. 

POLIO BRA Oeste modo, podemos garantir o nosso trabalho, apre
sentar prec;:os competitivos e cumprir os prazos esta
belecidos. ~Civis,Lda. 

Sem abandonar a construc;:ao nova de im6veis, 
temos vindo a prestar uma atenc;:ao crescente a 
recuperac;:ao e a reabilitac;:ao para novas usos de 
edificios , quintas, moradias e apartamentos. 
Esta enfase na reabilitac;:ao das construc;:oes existen
tes e tambem o acreditar na importancia de salva
guardarmos o nosso patrim6nio hist6rico, das 
nossas cidades, vilas e aldeias. 
Fazem parte da nossa hist6ria e do legado que 
devemos deixar as futuras gerac;:oes. 

Para o fazermos da melhor maneira , concluimos a 
Certificac;:ao do nosso Sistema de Qualidade ISO 
9001 :2000, de forma a garantir processos mais 
eficazes e maior rigor no Planeamento e na Gestao. 
S6 assim poderemos continuar a crescer, com a 
forc;:a que nos da a satisfac;:ao dos nossos clientes, 
aceitando os desafios de uma nova sociedade e de 
um mercado cada vez mais competitive. 
S6 assim nos faz sentido ajuda-lo a concretizar o 
seu sonho, construir, recuperar, reabi litar. 

C' Empresa 
Certificada 
NP EN ISO 
9001:2000 

CERTICON n• 021 -os 

Poliobra Construc;:oes Civis Lda 

Rua Afonso de Albuquerque n.0 14 A- Serra do Casal de Cambra 2605-192 Belas 
Telf: 21 980 97 70 Fax: 21 980 97 79 e-mail: poliobra.dc@mail.telepac.pt 
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- VIDAASSOCIATIVA 

IX Jan tar G ECoRP A 

No passado dia 1 de J unho teve lugar, no Hotel Sheraton, em 
Lis boa, o IX Jan tar GECoRP A, tendo sido orad or convidado 
o Presidente do Instituto Portugues do Patrimonio Arquitec
tonico (IPPAR), Dr. Elisio Sun:unavielle. 

. No evento participaram mais de sessenta pessoas de diver
sas instituic;oes e empresas de conservac;ao, reabilitac;ao e res
tauro do patrimonio arquitectonico, bern como comunicac;ao 
social especializada. Destacou-se a presenc;a da Vice
-PresidentedoiPPAR,Arq."AndreiaGalvao,doSubdirector-
-geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, Eng.0 Antonio 
Correia Abrantes, do Presidente do INH, Eng.0 Jose Teixeira 
Monteiro, e da Eng.a Fernanda Martins, emrepresentac;ao do 
Presidente do IMOPPI. 
No final dojantar, o Eng.0 Vitor Coias, Presidente do Gremio, 
recordou os principios do GECoRPA: uma associac;ao de 
empresas que se dedica a reabilitac;ao do edificado como 
alternativa a construc;ao novae, em particular, a conservac;ao 
do patrimonio arquitectonico, pautada por tres principios: 
contenc;ao, rigor e responsabilidade. 0 Gremio nao agrega 
apenas os empreiteiros, mas tambem as empresas de exe
cuc;ao, da area do projecto e de diagnostico em edificios exis
tentes, e ainda da area da produc;ao e distribuic;ao de mate
riais especializados. 
0 Presidente do Gremio anunciou, durante a sua intro
duc;ao, a proxima assinatura de urn protocolo entre o IPPAR 
eo GECoRPA. 0 protocolo pretende, entre outros, dois 
objectivos: 
• Disponibilizar formac;ao junto das empresas do sector, para 

colmatar a actual deficiencia que existe no campo da 
Conservac;ao e Reabilitac;ao do Patrimonio; 

• Reiniciar a atribuic;ao do Premio GECoRPA. 
Vi tor Coias aproveitou para focar outros assuntos de interes
se para as empresas, como seja a concorrencia por entidades 
nao empresariais no ambito da prestac;ao de servic;os de con-

0 Manual de Educa¢oe111 Patrim6nioArquitect6nico, 
pam crian~as en1 ida de escolar, despertou grande interesse 

por parte dos participantes 

Vftor C6ias, Presidente do GECoRPA; Mnjor Alvaro de 
Sousa Mendes; El fs io Swmnavielle, Presidente do IPPAR; 
Andreia Galviio, Vice-Presiden te do IPP AR 

sultoria e de inspecc;oes e ensaios, e a actual ausencia de obri
gatoriedade de qualificac;ao especifica das empresas que 
intervem no patrimonio edificado, o que resultara, inevita
velmente, numa perda de qualidade. 0 protocolo an uncia do 
ira contemplar igualmente este campo. 
Vitor Coias chamou ainda a atenc;ao para o "Manual de 
Educac;ao em Patrimonio Arquitectonico", concebido pelo 
GECoRPA a pensar na sensibilizac;ao das crianc;as em idade 
escolar, considerando-o uma forma positiva de actuar, mes
mo entre os proprios adultos: "0 Manual divulga os princi
pios de salvaguarda entre as crianc;as, que, por sua vez, ensi
narao os pais." 
Seguidamente, o Presidente do GECoRPAapresentou o convi
dado de honra, Dr. Elisio Sununavielle, que fez uma interven
c;ao sobre o tema: "Que estrategia para opatrim6nioconstruido". 
0 orad or comec;ou por agradecer o convite ao GECoRP A e ao 
seu Presidente, recordando o prazer que teve em ter colabo
rado no n.0 0 da Pedra & Cal, destacando ainda que conside
ra muito positiva a congregac;ao de empresas que trabalham 

Vftor C6ias, durante a in trodu~iio e apresenta~iio do orador 
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Nuno Teot6nio Pereira, Andreia Galviio e Etrsio Summavielle durante a apresen
la(iio de Vftor C6ias 

no patrimonio arquitectonico, fomecendo uma massa critica 
fundamental para o futuro da conserva<;ao do patrimonio 
edificado em Portugal. Elisio Summavielle come<;ou porrefe
rir a acumula<;ao de classifica<;6es de imoveis. Durante os 
ultimos anos, Portugal apresenta uma densidade de patri
monio classificado quase do dobro, quando comparada com 
a vizinha Espanha. Entende, assim, o Presidente do IPPAR, 
que a classifica<;ao nao sign.ifica for<;osamente protec<;ao. A 
nova direc<;ao do IPPAR tern, por conseguinte, como primei
ro designio o ordenamento do patrimonio classificado. 
Segundo o orador, toma-se premente quebrar as assimetrias 
do pais, dar folego a economia e ao turismo, devendo este 
liltimo ser tornado como urn parceiro estrategico do patri
monio arquitectonico. Cada vez mais, e necessaria traball1ar 
em rede e investir continuamente na forma<;ao. 0 IPPAR ira 
encetar esfor<;os para estreitar liga<;6es com as autarquias e 
criar parcerias, como intuito de apagar o sinal de descon
fian<;a que tern pautado arela<;ao do Instituto comos poderes 
locais e regionais. 
Para o IPPAR, e essencial estabelecer regras para a classifi
ca<;ao, estipulando normas e criterios para todo o territorio, 
nomeadamente atraves da actua<;ao das Direc<;6es Regionais. 
Igualmente, urn sistema de conserva<;ao, de que o pais care
ce, tern que ser delineado. Haque reconhecer o trabalho dis
creta da DGEMN na conserva<;ao de grande parte do nosso 
patrimonio edificado. Aconserva<;ao ira depender da conju
ga<;ao de esfor<;os de varias entidades tutelares: do Estado, da 
Igreja, das institui<;6es e dos privados. 0 IPPAR, actualmen
te com mil funcionarios, devera distribui-los pela totalidade 
do territorio e trabalhar em activa colabora<;ao como poder 
local. E for<;oso inverter o ciclo e regionalizar o patrimonio 
classificado, aproximando-o das popula<;6es. Fundamental 
sera ainda desenvolver ac<;6es de parceria, ao nivel do 
Estado, como Ambiente, a Educa<;ao e a Economia. 0 patri
monio nao pode fechar-se sobre si mesmo. 
Quanto a forma<;ao, ha, segundo Elisio Summavielle, uma 
gera<;ao a ganhar para o patrimonio. Foi nesse sentido que o 
IPPAR, no passado Dia dos Monumentos e Sitios, adoptou o 
slogan "Jovens de hoje, patrimonio de amanha". Portanto, 
sera igualmente importante cruzar a defesa do patrimonio 
com a Educa<;ao. 0 Presidente do IPPAR teceu, a este propo-

Perspectiva do jantar, du rante o discu rso de Elisio Summavielle 

Vftor C6ias e Elfsio Summavielle, dan do infcio ao debate 

sito, urn elogio ao "Manual de Educa<;ao em Patrimonio 
Arquitectonico", considerando-o um instrumento exemplar 
daquilo que devera ser feito nessa area e afian<;ando que, nes
te ambito, o GECoRPA podera contar com todo o apoio do 
IPPAR. Finalizando o seu discurso, o Dr. Summavielle fez 
questao de confirmar a inten<;ao de assinar, em breve, o referi
do protocolo entre ambas as entidades. 
Seguiu-se um curto periodo de dialogo entre o convidado de 
honra e o publico presente, inaugurado pela Eng." Rita 
Moura, da empresa associada Bel-ere, S. A, que questionou 
o orad or sobre a existencia, ou nao, de vontade politica para 
inverter a baixa percentagem de reabilita<;ao que existe 
actualmente. 0 Presidente do IPPAR respondeu positiva
mente, apontando para a evolu<;ao das percentagens: de 1% 
nos Anos 90, passou-se, em 2000, para os 10%, nao esquecen
do que Portugal tern a vantagem de ter urn solido conheci
mento teorico e uma mao-de-obra invejavel. 
Vitor Coias abordou ainda o projecto da Baixa-Chiado, de 
que o Dr. Summavielle e comissario, e que, segundo uma 
noticia no Expresso, se preve reabilitado em 2010. 0 orador 
considera a reabili ta<;ao da Baixa-Chiado urn verdadeiro pro
blemanacional, pois nao pode depender so mente da Camara 
Municipal de Lisboa, mas necessita do apoio do proprio 
Govemo. A meta de 2010 sera cumprida se foremfomecidas 
as condi<;6es certas de trabalho. 
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- VIDAASSOCIATIVA 

GECoRPAeAPFAC 
assinant protocolo 
0 GECoRPAe aAPFAC (Associa<;ao Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas 
de Constru<_;ao), representados pelos seus respectivos Presidentes, Eng.0 Vitor 
C6ias e Eng.° Carlos Duarte, assinaram um protocolo de colabora<_;ao no passado 
dia 12 de Junho 2006. Este resultou do interesse de ambas as associa<;6es no reco
nhecimento da importancia crescente da reabilita<_;ao em Portugal e no reconheci
mento da necessidade de disponibiliza<;ao de produtos especificos das empresas de 
argamassas para o mercado da reabilita<;ao. 

GRC 

APFAC 
Associac;ao Portuguese dos 

Fabricantes de Argamassas de Construc;ao GECoRPA 

Assembleia-Geral da AEERP A 
em Valhadolid, Espanha 

No passado dia 23 de Junho teve lugar no salao 
nobre do Mosteiro do Prado, em Valhadolid, a 
assembleia-geral da AEERPA, a associa<;ao euro
peia das empresas de restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. 
A sessao de abertura contou com a presen<;a da 
Conselheira Cultural da Regiao de Castela-Leao, 
que fez o discurso de abertura. 
Sob a presidencia de Jozef de Poorter, da empresa 
Monument N.V, da Belgica, participaram nos tra
balhos representantes de cerca de vinte e cinco 
empresas de nove paises europeus, e tambem a 
associa<;ao ARESPA, a congenere espanhola do 
GECoRPA. Vitor C6ias participou nos trabalhos 

como representante da Monumenta, Ld.a, uma das poucas empresas portuguesas 
associadas da AEERPA. 
Foi analisado e aprovado o relat6rio do presidente do conselho de administra<;ao, 
tomadas decisoes quanta a ac<;ao futura da associa<;ao, aprovado o or<;amento 
para 2007 e eleitos os novos administradores. 
Do programa da reuniao anual da AEERPA, fizeram parte visitas ao Patio 
Herreriano (Museu de Arte) e a Igreja de St.0 Agostinho, em Valhadolid, que for am 
guiadas pelos Arq.os Juan Carlos Arnuncio e Gabriel Gallegos, respectivamente. 
No dia seguinte, teve lugar uma visita ao nota vel castelo da Mota, em Medina del 
Campo, on de decorrem importantes tra balhos de conserva<;ao e valoriza<_;ao, a car
go da empresa Trycsa. Esta visita foi guiada pelo Arq.° Fernando Cobos, projectis
ta da interven<;ao. 
Durante o even to de Valhadolid, Vitor C6ias foi convidado pel a ARESPA a partici
par numa mesa redonda a realizar aquando da exposi<;ao do patrim6nio arquitec
t6nico de Valhadolid, que tera lugar de 9 a 11 de Novembro deste ano. 
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Lei tor de Lisl5oa 

[Yf" 0 que eles dizem ... 

"Neste momenta existe em Por
tugal urn modelo de ordena
mento que e duplamente mau, e 
o chamado modelo donut, por 
outras palavras, urn buraco no 
meio e crescimento desordena
do da peri feria". 

Eduardo Cabrita 
Secreta rio de Estado Adjunto 

e da Administra<;ao Local 

Fonte: Revista EDIFICANDO 
Abrii/Junho 2006 

PARTICIPE! 
Envie-nos a sua opiniao 

ou comentario para: 
Rua Pedro Nunes, n. 0 27, 
1. o Esq., 1050-170 Lis boa 

ou via e-mail: 

info@gecorpa. pt 
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0 Renovado Museu 
da Electricidade da Funda~ao EDP 
0 Museu da Electricidade, em Belem, 
esta instalado na Central Tejo, proprie
dade das antigas Companhias Reuni
das de Electricidade (CRGE), cujas 
obras se iniciaram em 1914, com a cons
trw;ao do edilicio das caldeiras de bai
xapressao. 
A Central Tejo deteve, ate 1950, o ga
lardao de maior central electrica dopa
is, tendo com os sucessivos aumentos 
de potencia atingido os 60 MW, ali
mentando progressivamente todo o 
distrito de Lisboa e o Vale do Tejo ate 
Santarem. 
Classificada como imovel de Interesse 
Publico, pelo Decreta do Governo n.0 

1/86 de 3 de Janeiro, a EDP inaugurou 
o Museu da Electricidade em Maio de 
1990. 
Passados dez anos sobre a abertura do 
Museu da Electricidade, a EDP reco
nheceu ser urgente proceder a reabili
ta<;ao dos seus edificios e equipamen
tos, por evidenciarem ja sinais preocu
pantes de degrada<;ao mas, tambem, 
em rela<;ao a propria musealiza<;ao. 
A reabilita<;ao fisica do conjunto dos 
edilicios que integra o Museu foi objec
to de uma inspec<;ao, efectuada pelo 
Instituto de Soldadura e Qualidade 
(ISQ). 0 concurso para a reabilita<;ao 
dos edilicios principais foi lan<;ado em 
2002, tendo a empresa Mota - Engil, 
vencedora desse concurso, iniciado a 
obra em meados de 2003, sob a fiscali
za<;ao do ISQ. 
As areas de interven<;ao desta obra de 
reabilita<;ao visaram a repara<;ao das 
patologias detectadas, abrangendo es
truturas e equipamentos metalicos, fa
chadas, elementos de betao, caixilha
rias e serralharias, coberturas e imper
meabiliza<;6es, revestimentos e pintu
ras. Alguns numeros que ilustram o vo
lume de trabalhos em execu<;ao: cerca 
de 7 500 tijolos substituidos, 5 000 me
tros quadrados de fachadas tratadas, 
15 000 metros quadrados de elementos 

metalicos tratados e 10 000 metros qua
drados de rebocos. 
Estas obras de rea bilita<;ao for am acom
panhadas pelo Instituto Portugues do 
Patrimonio Arquitectonico (IPPAR), 
que se pronunciou sobre varias inter
ven<;6es propostas pelo Museu. 
No que respeita a organiza<;ao tematica 
e aos conteudos, para alem do grande 
objecto da exposi<;ao que e a propria 
Central, outras exposi<;6es permanen-

tes foram criadas, onde se abordam te
mas relacionados com a propriahistoria 
da Central Tejo, a historia da electrifi
ca<;ao de Portugal, as diversas fontes de 
energia, com particular relevo para as 
energias renovaveis, os cientistas que 
mais contribuiram para a descoberta e 
desenvolvimento dos fenomenos da 
electricidade, a experimenta<;ao dos fe
nomenos electricos, enquadrados num 
recem criado Servi<;o Educativo do Mu
seu e finalmente wn espa<;o ludico em 
que os visitantes podem testar os seus 
conhecimentos sobre a electricidade. As 
exposi<;6es tern uma acentuada compo
nente pedagogica orientada para os jo
vens visitantes, recorrendo a audiovi
suais e a outros meios de interpreta<;ao 
faceis e acessiveis. 
Do trabalho realizado pode concluir-se 
que os projectos de reabilita<;ao e de mu
sealiza<;ao dos edilicios que constituem 
a Central Tejo j Museu da Electricidade, 
respeitam e salvaguardam o valioso pa
trimonio arquitectonico e historico que 
a EDP, corporizada pela sua Funda<;ao, 
pretende preservar e dar a conhecer as 
gera<;6es futuras. 

FUNDA<;:AO EDP 
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e-pedra e cal 
Tema deCapa 

Funda<;6es 

Uma janela para a hist6ria 
D Fundacao Mill ennium bcp - NUcleo Arqueol6oico 

Nucleo Arqueol6gico 

A Hist6 ria do Sitio 

Pr6ximo do Arco da Rua 
Auousta, a ocupar quase por 
inte1ro um quartei ra o 
pomba lino da baix a de 
Lisboa, situa-se um ediffcio 
do Millennium bcp. 

Entre 1991 e 199 5, no 
decorrer das obras de 
remodel a~o ai efectuadas, e 
perfu rarySo do pavimento pOs 
a descoberto estruturas orou,eol6c1 icos 
lonoo dos tempos, habitaram 

Pe la~s sue s ~recteristicas Unica s · af se podem percorrer 2.500 
anos de Hist6rie de LJsboa - este espa~, .~n~ ora des ionado NUcl eo 
Arqu eol6oico da Rua dos Corree iros (NARC), sendo um espa oo 
do Millennium bcp, e tambem p.!ltrim6nio de Cidade e mesmo do 
Pafs, entendendo· se que, como tal, da ve ser ace ssfvel ao pUblico 
e m Qeral. 

Neste sentido, a Funda r;ao Millennium bcp, res pons.!vel pela 
~;~est&o do NARC e pela or~;~an i za r;ao des visitas ~;~ ui adas , te m 
le vado a efe ito diversas ac¢es: 

Ao 'googlar' sobre o tema deste nu
mero apercebo-me que a documen
tac;ao pesquisavel na NET, em regra, 
trata as fundac;oes de edificios antigos 
como parte integrante e indivisivel de 
uma determinada reabilitac;ao, sem 
um enfoque particularmente interes
sante sob o ponto de vista da fundac;ao 
como valor individual. 
Mas, para quem tenha curiosidade em 
descobrir a logica das fundac;oes de 
um edificio pombalino na baixa de Lis
boa, podera visitar o NARC em 
ww w .millenniumbcp.ptjpu b s/ ptf 
gru po bcpjfundacao bcpj nucleoar
queologico, proximo do Arco da Rua 
Augusta. 
"Entre 1991 e 1995, no decorrer das 
obras de remodelac;ao ai efectuadas, a 
perfurac;ao do pavimento pos a desco
berto estruturas arqueologicas de civi
lizac;oes que, ao longo dos tempos, ha
bitaram Lisboa. Pelas suas caracteris
ticas unicas - ai se podem percorrer 
2.500 anos da Historia de Lis boa- este 
espac;o e agora designado Nucleo Ar
queologico da Rua dos Correeiros 
(NARC)"- (retirado do site). 
Alguma pressao do publico durante o 
processo de escavac;ao tambem contri-

ATLAS SYSTEMS 
"W'f CM CJwwt' -.rr ,. 

MANUFACTURER/DEVELOPER Of 
RAPID FOUNDATION~ SUPPORT 

PRODUCTS AND EQUIPMENT 

Are you Experiencing these Proj«t Problwn•? 

,./ Weak Soil•? 
,./ Adding Column Support? 
,./ Soil Retention? 
,./ Contaminated Solis? 
,./ High Water Table? 
,./ Structural Failure? 

,./ Settlement? 
,./ Cracking? 

Atlas Systems Provides Permenenr Solutions! 

Loute a LORIInst.lllna Cont ... ctor 

buiu para OS resultados a vista. Na al
tura, corria que os responsaveis pelas 
referidas obras teriam equacionado 
seriamente a possibilidade de se des
fazer do "problema", sendo este os 
vestigios arqueologicos que teima
vam em aparecer por onde quer que se 
escavasse. 0 alerta tera chegado ao 
IPPAR sob forma de fax incognito. En
fim, historias que se con tam!! 
As fundac;6es visitaveis tem o merito 
de sensibilizar o visitante para os pro
blemas do subsolo dos nucleos histo
ricos. Com efeito, pouca atenc;ao se 
tem dado a este patrimonio que, longe 
da vista do publico, se encontra hoje 
vilipendiado. As visitas guiadas gra
tuitas ao NARC tem lugar quinta-feira 
esabado. 
Quando £alamos de reabilitac;ao de 
fundac;6es equacionamos varias ver
tentes que podem ou nao passar pelo 
restauro dos materiais existentes, mas 
que normalmente incluem um reforc;o 
das fundac;6es. Na area de reabilitac;ao 
de fundac;6es, por via de um reforc;o 
estrutural, encontrara bastante infor
mac;ao no site da Atlas- www.atlas
foundations.com. Este gigante ameri
cana apresenta-se (como nao podia 
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deixar de ser) com a £rase lapidar "We 
can change History", gravada a fogo sob 
uma imagem da Torre Pisa no seu an
gulo mais inclinado. Torna-se eviden
te que, se pudesse, a Atlas endireitaria 
metade da Historia da Humanidade 
emmonumentos, como mesmo a von
tade, energia propulsora e sentido 
pragmatico que poem na sua apresen
tac;ao. Neste site encontra uma boa co
lecc;ao de desenhos tecnicos, ilustran
do low impact solutions com pilares he
licoidais. 
A nao perder, para quem se interessa 
pela vertente derestauro, em www.geo
engineer.orglfilesjtsatsanifos2005-
monuments.pdf, um indispensavel 
caso de estudo (The General Principle of 
the Authenticity and the Foundations of 
Monuments), pelo engenheiro grego 
Christos Tsatsanifos. Enunciando 
principios gerais orientadores, este 
documento ilustra a reabilitac;ao de pi
lares de fundac;ao numa povoac;ao 
neolitica, descoberta no lago Kastoria, 
na Macedonia Ocidental - Grecia. 
De no vida des, fica uma dica para os 
projectistas precavidos. Assim, quan
do, numa reabilitac;ao de fundac;6es, 
no decorrer da escavac;ao, der de caras 
como que nao esperava (esse momen
ta perigosissimo que tantas vezes con
duz a uma decisao irreflectida do pro
motor), tenha a mao documentac;ao 
sobre a materia. A editar, com saida 
prevista para muito breve, o Manual 
de Reabilitar;:iio Estrutural de Edificios 
Antigos, do Eng.0 Vitor Coias, conta 
com a coordenac;ao da arquitecta Ana 
Cravinho e promete preencher uma 
lacuna de documentac;ao ~tica, em 
portugues, nesta materia. l!il 

ANTONIO PEREIRA CO UTINHO, 
Arquitecto 
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NOVIDADES 

Teo ria do Restauro 
Au tor: Cesare Brn11di 
"Para quem se debruc;a sobre o tema da conservac;ao do patrim6nio, 
em geral, e das obras de Arte, em especial, inevitavelmente aparece 
como uma referencia incontormlvel a 11Teoria del Restauro11 de Cesare 
Brandi, pela primeira vez publ icada em Roma, em '1963. Naoexistia, 
ate hoje, uma traduc;ao portuguesa desta obra. 
Este livro inclui ainda a tradw;ao da Carta do Restauro 
Ita Iiana (1972),ainda hoje um documentode referencia para a praxis 
do Restauro em ltalia e no Mundo. lncluem-se, tambem, tradu<;Oes 
ineditas de diversos textos do au tor sabre assuntos portugueses, em 

redao;Oes quase desconhecidas entre n6s, ou dificeis de consul ta r: um ensaio sabre Alvaro 
Pires de E:vora, editadoem 1940 pela Reale Accademia d 1ltal ia; o capitu lo PortogaUo, edita
do em1970, onde Brandi descreve a sua passagem pelos nossos lugares e monumentos; co 
seu textosobreo Manuelino, de 1%7. Como introdm;ao, apresenta-se um Breve Perfil do au
tor, elaborado pelo historiador de arte Giuseppe Basile." (Da contra-capa) 
Edic;ao: Orion 
Pm;o:€20.00 
C6digo: OR. E.3 

CO-Rom: Aetas do Encontro 
"Em defesa do Patrim6nio Cultural e Natural: 
Reabilitar em vez de Construir" 
Autor: VV. AA. 
"A presentc publicac;ao baseia-se nos contributes de dez 
especia lis tas em a reas re lacionad as com a construc;ao eo 
ambiente, apresentadas durante um evento o rganizado 
conjuntamente pelo CECoRPA e peloCEOTA, rea lizado em 
Sesimbra e no Parque Natural da Arrabida, em 29 e 30 de 
Setembro de 2000. 

Pretendeu-se p6r em evidencia as vantagens de reabilitar em vez de construir de novo, 
como forma de atingir, em simuiUi neo, tres objectives fu nda m.entais para o futuro do 
pals: 1. Contribuir para a salvaguarda do patrim6n..io naturale da paisa gem; 2. Ajudar a 
preservar a beleza eo carckter das nossas cidades e a ldeias; 3. Aproveitar bem o impor
tante recurso econ6micoque eo parque edificado. Uma parceria inedi ta deconstrutores 
e deambientalistas possibilitou urn a ll1cida reflexaosobreosconftitossubjacentesa uma 
tematica de grandeactual idade: como dotaro nosso pafsda infra-estrutura necessaria ao 
seu desenvolvimento e ao bem-estar das populac;Oes, sem p6r em risco o patrim6nio 
naturale o patrim6nio hist6ricojarquitect6nico." (Do prefacio) 
Edic;ao: CECoRPA 
Pre<;o: € 25,00 
C6digo: CE.CDR.4 

Vitruvio. Tratado de Arquitectura 
Au tor:: M. justinoMaciel (fraduriiodo latim, introduriioe rzofas) 
0 livroapresenta a primeira traduc;aodircctamente do texto Iatino 
para portugues do Tratado de Arquitcctura do arquitecto e enge
nheiro romano VitrUvio, escrito no 5ecu lo I a. C. 
Segundo Paulo Varela Gomes, 11a publ icac;ao deste livro represen
ta um acontecimento hist6rico para as culturas da arqu itedura e 
da engenharia em Portugal e uma iniciativa cultu ral de grande 
relevo. Alem de scr um dos textos semina is da cultura da Anti

guidade ctassica, o tratado de Vitnlvio, ao ser redescoberto no Renascimento, tomou-se o texto 
fund ad or de un1 entendimento moderno da arquitectura e da construc;ao. E a palavra primeira 
da arqu itectura". 
0 au tor desta traduc;ao, Manuel Justina Pinheiro Maciel, e professor no Departamento de 
Hist6ria da Arteda FaculdadedeCienciasSociaise Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
onde e responsave l pelo ensino e investigac;ao em Hist6ri a da Arte da Antiguidade. 
Actual mente, e Presidcnte do Institu te de Hist6ria da Arte da mesma Faculdade. 
Edi<;iio: 1ST Press 
Prec;o: Edic;ao normal-30,00€ I Edic;aoespecial-60,00 € 
C6digo: IST.IXJC.l I IST.IXJC.2 

Cidade e Democracia. 30 Anos de Transfonna~ao 
Urbana em Portugal 
Au tor: Alvaro Domingues (coorrlenariio) 
Trinta a nos ap6s o 25 de Abril de 1974, este livro oferece aos leitores, 
atraves de um conjunto decontributos multidisciplinares, uma am
pia perspectiva da situac;ao actual dascidades portuguesas. 
Resul tado de uma morosa investigac;a:o decorrida en tre 2<XXJ e 2006, 
e produzida par uma equipa de bolseiros coordenada pela Fun
dac;ao dajuventudee pela Secc;ao Regional Norteda Ordem dosAr
quitectos, a obra apresenta uma analise a 24 cidades: Amadora, 
Aveiro, Barcelos, Barreiro, Braga, Braganc;a, Castelo Branco, Chaves, 

Coimbra, Covi\ha, E:vora, Figueira da Foz, Guarda, Guimaraes, Horta, Leiria, Penafiel, San
ta Maria da Feira, P6voa de Varzim, Torres Vedras, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicao, 
Vi la Reale Viseu. 
Trata-se de uma obra Utile indispensavel para a interpretac;ao do processo de transformac;a:o 
urbana das cidades medias em Portuga l. 
Edic;ao: Argu mentum 
Pre<;o: €50.00 
C6digo: AR.E.5 

Outros titulos a venda na Livraria GECoRPA 

Lis boa. A Constru~ao da Memoria da Cidade 

Au tor: Paulo Sim?it..'S Rodrigues 
Edi<;ao: Casado Sui 
Prec;o:€7.00 
C6digo: CS.E.3 

Vulnerabilidade Sismica 
de wn Edificio Pombalino 

v .. ln•••loll~.,.••••mk• 
"""'l!,.lfoc.koP.,.,....n .. o 

Au tor: Maria Rafnela Pinlleiro Cnrdoso 
Edic;ao: Ministerio das Obras PUbli
cas, TransporteseComunicac;Oes 
Pm;o:€15.00 
C6digo: MOI~E.l 

Arquitectura de Terra em Portugal/ 
Earth Architecture in Portugal 

Autor: VV.AA. 
Edic;ao: Argumentum 
Prec;o: €50.00 
C6digo: AR.E.5 

A arquitectura da industria, 1925-1965 

Au tor: VV. AA. 
Ed i<;ao: Fundac;ao DOCOMOMO 
Iberica 
Prec;o: €35.00 
C6digo: FD I. E.l 

Pam saber 111ais sobre estes eoutros /ivros, consulte a Livraria Virtual e111 www.gecorpa.pt 

Manual de Educa~ao em Patrim6nio 
ArquHect6nico 

Autores: V[for C6ias, Catarina 
Valell {:a Gonralves (tex to}; 
Jotfo Carlos Farinlra, Marcos 
Oliveira (ilustrac;iles) 
Edic;ao: CECoRPA 
Prec;o: € 10.00 
C6d igo: CE.M.l 

A Constru~ao do Brasil. 
Rela~oes com a cultura arquitect6nica portuguesa 

Au tor: A11a Vaz Mill1eiro 
Edic;ao: FAUP Publicac;iles 
Prec;o:€25.73 
C6digo: FAUP.E.5 
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LIVRARIA 

N.0 10, Abrii/Ma io/Ju n. 2001 
Pre~o: €4,48euros 
C6dlgo' P&C.lO 

N.0 24, Out.fNov.,IDez. 2004 
Pre\O: €4,48 

C6digo: P&C.24 

N." ll , julho{Ago/Sel. 21101 
Pre~o: €-1,48 euros 
C6digo: P&C.ll 

N. 0 25, Janlfev/Mar. 2005 
Pre\o: € 4,48 

C6digo: P&C.25 

N. 0 12,0ut.fNov.,fDez. 2001 
Pr~o:€4,48 

C6digo:P&C.12 

N. "19, julho{Ago/Sel. 21103 
Prc\o:€4A8 

C6digo: P&C.19 

N. 0 26, Abr/Mai/Jun.2005 
Pr~o:€-4,48 

C6digo: P&C.26 

N. 0 13,Janlfev.;Mar. 2002 
Pre\O: € 4,48 

C6d igo: P&C.13 

N. 0 20,0u t.fNov.,fDez. 2003 
Pre\ o: €4,48 

C6dl go' P&C20 

N. 0 27, j ui/Ago/Sel. 2005 
Pre\o: €4,48 

C6digo: P&C.27 

N.0 14, Abrii/Maio/Ju n. 2002 
Pr~o:€4.48 

C6digo: P&C14 

N.0 21,Jan/fev/Mar. 2004 
Pres-o: €4,48 

C6digo: P&C.21 

N.0 28, Ou t.fNov.,fDez. 2005 
Pr~o:€-1,48 

C6dlgo' P&C.28 

Nota: Os numeros 0, 1, 2, 4, 5, 6 e 7 da Pedra & Cal encontram-se esgotados, con tudo informamos 

N.0 15, Ju lho/Ago/Sel. 2002 
Pre\O: e 4,48 

C6dlgo' P&C.lS 

N. 0 22, AbrilfMaio/Jun. 2004 
PreS'O: e 4,48 

C6digo: P&C.22 

N. 0 29, jan/fev/Mar.2006 
Pre\o: €4,48 

C6dlgo' P&C.29 

que se encontram reunidos no CD-ROM Pedra & Cal- 5 A nos (1998-2003), a vend a na Livraria GECoRPA. 

Nota de Encomenda 

Nome 

C6digo Postal Localidade 

N.° Contribuinte 

Associado do GECoRPA (10% de desconto) 
Assinante da Pedm&Cnl (10% de desconto) 

0 
0 

Endere<;o 

Te lefone Fax 

E-mai l 

Actividade I Profissao 

0 Ass inatura anual de 4 numeros da P&C pelo pre<;o de € 16,13 (beneficiando do desconto de 10% sobre o pre<;o de capa), 
acrescendo € 4,40 de portes de envio. 

N.0 16,0utjNoviiJez. 2002 
Pr~o:€4,48 

C6dlgo' P&C.16 

N." 23, julho{Ago/Sel. 21104 
Pre\O! € 4,48 

C6dlgo' P&C.23 

N.0 30, AbriVMaioiJun. 2006 
Pr~o: €4,48 

C6dlgo' P&C.30 

Codigo Titulo Pre<;o Unitario Desconto (') Quanti dade Valor( .. ) 

Total: euros 

Junto cheque n.0 sabre o Banco no va lor de euros, a ordem do GECoRPA 

Assinatura 

( ) n .. dt.~c.cllnto ... nJo <.;..lDdcumul,ln•i-.. nC'm t1plir.in~is aos nunwrns dJ Pcdn1&Laf j<l puhllradoc;,_ 
( ... ) r\0 \'a lor dct-.ldcJ Ji\ ro tkH'riio ~er .H;rcscent,ldoc;; € 3.6-J. p.u-,1 porter.; dt.•rorreio. Por(\ld<lli\1"1) ,ldirional dt.'\"l'l\i Stl111M-... l'•lljll·lntt.l dt.• € 0,70. 
<....)u.mtoao~ numeros d.1 Pcdra&Cal j.i puhlicados, ll" t"){)rte .... dt.'Ctlrrl'io li'\alll-"'L' em € 1 .::!0. P.u~1 m,1i~ mtonndf.,'('l'.,,l-on.,ullL'·l'·; Cnndit;lll'"Lk \'('nda na LI\T,ma \ 1rludl. 
fOR\1A DF PAC:\\1[:"-..10: 0 paganlt.'nto de\'er,1 <.,('r l'h.>etuadt) alrcl\"CS dl•dwquc J ordL·m deGH. nRP·\.l'll\'iado junt.mwntl' L(ltn ,1 nolcl 

dl'('ncomC'ndapar.1CL<..oRPA,Rual\•drl)'\.une" n. 21,1. l~J- 10~0-170ltc,;bo.1 



MC Arquitectos, Ld. ' 
Projectos de arquitectura. 
Levantamentos, estudos e 
d iagn6stico. 

@ DMDDDR.lDD 
CONSTRUCAO CNlL E OBRAS PU BUCAS 

AMADOR,Ld.' 
Conserva~ao, restauro e reabilita~ao 
do patrim6nio construido e 
instala~6es especiais. 

ASSOCIADOS GECoRPA 

A. da Costa Lima, Fernando Ho, 
Francisco Lobo e Pedro Araujo 
- Arquitectos Associados, Ld. • 
Projectos deconserva~ao e restauro 
do patrim6nio arquitect6nico. 
Projectos de reabilita~ao, recupera~ao e 
renova~ao de constru~6es anti gas. 
Estudos especiais 

PENGEST- Planeamento, 
Engenharia e Gestao, S. A. 
Projectos de conserva~ao e restauro 
do patrim6nio arquitect6nico. 
Projectos de reabilita~ao, 
recupera~ao e renova~ao de 
constru~iies anti gas. Gestao, 
Consultadoria e Fisca liza~ao . 

ERI\, 
ARQUEOLOGIA 

CONSERVA<;AO 

GESTAO DE PATRIMONIO 

ERA- Arqueologia- Conserva~ao 
e Gestao do Patrirn6nio, S. A. 
Conserva~ao e restauro de estruturas 
arqueol6gicas e do patrim6nio 
arquitect6nico. lnspec~oes e ensa ios. 
Levantamentos. 

A LUDGERO 
CASTRO 

A. Ludgero Castro, Ld. • 
Consolida~ao estrutural. Constru~ao 
e reabilita~ao de ed ificios. 
Conserva~ao e restauro de bens 
artisbcos e artes decorativas: 
estuques, talha, azulejaria, 
douramentos e policr01nias murais. 

A.SANTOS & SANTOS 

Antero Santos & Santos, Ld. • 
Conserva~ao e restauro doPA. 
Reabilita~iio, recupera<;ao e 
renova~ao de CA. I nsta l a~iies 

especiais em PA e CA. 

II ESTUDOS 
E PROJECTOS DE 
ESTABILIDADE , LOA 

BETAR 

Betar- Estudos e Projectos 
de Estabilidade, Ld.' 
Projectos de estruturas e funda~iies 
para reabilita~ao, recupera~ao 

e renova~ao de constru~iies 
anti gas e conservac;ao e restauro 
do patrim6nio arquitect6nico. 

Dlagn6stlco, 
Levantamento 
e Contr"olo de Qualldade 
em Estruturas 
e Funda~aes, Lda. 

OZ- Diagn6stico, Levantarnento 
e Controlo de Qualidade 
de Estruturas e Funda~oes, Ld. • 
Levantamentos.lnspee<;5eseensa ios 
nao destrutivos. Estudo e diagn6stico. 

Alfredo & Carva lhido, Ld. ' 
Conserva~ao e restauro do 
patrim6nio arquitect6nico. 
Conserva~ao e reabilita<;iio de 
constru~iies anti gas. 

AUGUc!ITOetisLIVEIRA 
rEQRIIRA CA., LDA. -- --

Augusto de Oliveira 
Ferreira & C' ., Ld. ' 
Conserva~ao reabilita~ao de 
edificios. Cantarias e alvenarias. 
Pinturas. Carpintarias. 
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0 futu ro em perspectiva segura. 

LEB - Projectistas, Designers 
e Consultores ern Reabilita~ao 
de Constru~oes, Ld. • 
Projecto, consultoria e fiscal iza~ao 

na area da rea bilita~ao 

do patrim6nio construido. 

m-
Aivenobra 
SOCIEDADE DE CONSTRU(XlES, I..IM. 

Alvenobra- Sociedade de 
Constru~oes, Ld. • 
Reabilita~ao, recupera~ao e 
renova~ao de constru~6es anti gas. 

B EL 
Engenharia e Reabilita~o de Estruturas, S.A . 

BEL- Engenharia e Reabilita~ao 
de Estruturas, S. A. 
Conserva~ao e restauro doPA. 
Reabilita~iio, recupera~ao 

e renova~ao de CA. l nstala~oes 

especiais em PA e CA. 

-



II BRE~A 
CON5TRU~OE5 

Brera • Sociedade de Constru~oes 
e Representa~oes, Ld. • 
Construc;ao, conservac;ao 
reabilita~ao de ediffcios. 

CVF- Construtora 
de Vila Franca, Ld.' 
Conserva~ao de rebocos e estuques. 
Consolida~ao estrutural. 
Carpintarias. Repara~ao de 
coberturas. 

e Edifer 
Reabilita~iio 

Edifer Reabilita~iio, S. A. 
Constru~ao, conserva~ao e 
reabilita~ao de edificios. 

POLIO BRA 
~Oolo.Ldo. 

Polio bra- Constru~oes Civis, Ld. ' 
Constru~ao e reabilita~ao de 
ed ificios. Serra lharias e pinturas. 

Somafre- Constru~oes, Ld. • 
Constru~ao, conserva~ao e 
reabilita~ao de ed ificios. Serralharias. 
Carpintarias. Pinturas. 

'. 50 

Constru~c:>es Bor9es & Cantante, Lda 

Constru~oes Borges & Cantante, Ld. ' 
Constru~ao de ed ificios. 
Conserva~ao e reabilita~ao de 
constru~6es antigas. 

GECOLIX 
o.o ... noouruooo• • .... 

GECOLIX- Gabinete de Estudos 
e Constru~6es, Ld.' 
Conserva~ao e restauro do 
patrim6nio arquitect6nico. 
reabilita~ao, recupera~aoe 

renova~ao de constru~6es antigas. 
lnsta la~6es especiais em patrim6nio 
a rquitect6nico e constru~6es antigas. 

IIJ 
miu 

MIU · Gabinete Tecnico 
de Engenharia, Ld. • 
Constru~ao, conserva~ao e 
reabilita~ao de edificios. 
Conserva~ao e reabilita~ao de 
patrim6nio arqu itect6nico. 
Conserva~ao de rebocos e estuques e 
pinturas. 

Quinagre • Estudos 
e Constru~oes, S. A. 
Constru~ao de edificios. 
Reabilita~ao. Consolida~ao 

estru tural. 

Repara~ao, 

Consolida~ao 

e Modifica~ao 
de Estruturas, S.A. 

ST AP- Repara~iio, Consolida~iio 

e Modifica~iio de Estruturas, S. A. 
Reabilita~ao de estruturas de betao. 
Consol ida~ao de funda~6es. 
Consol ida~ao estrutural. 

COP<. - 7 

COPC · Constru~iio Civil, Ld.' 
Constru~ao de edificios. 
Conserva~ao e reabil ita~ao de 
constru~6es antigas. Recupera~ao e 
consolida~ao estrutural. 

IJ!!~IBEIRO 
CONSTRU<;:OES Lda 

LN. Ribeiro Constru~6es, Ld. ' 
Constru~ao e reabilita~ao. 
Constrw;ao para vend a. 

Conserva~ao 

e Restauro 
do Patrim6nio 
Arquitect6nico, Lda. 

Monurnenta · Conserva~iio 
e Restauro do Patrim6nio 
Arquitect6nico, Ld.' 
Conserva~ao e reabilita~ao de 
edificios. Consolida~ao estrutural. 
Conservac;ao de cantarias e 
alvenarias. 

'~""" JOSE MOREIRA 

Sociedade de Constru~oes 
Jose Moreira, Ld. • 
Execu~ao de trabalhos 
especializados na area do patrirn6nio 
construido e instala~6es especiais. 

Tecnasol FGE 
Fu~6ese~ecnla,SA 

Tecnasol FGE- Funda~oes 
e Geotecnia, S. A. 
Funda~6es e Geotecnia. Conserva~ao 
e restauro do patrin16nio 
arquitect6nico. Conserva~ao e 
reabilita~ao de constru~6es anti gas. 
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EsculT u n A E CANTAR i As 

REST AUR O , LdA. 

Cruzeta- Escultura e Cantarias, 
Restauro, Ld.' 
Conserva~ao e reabilita~ao de 
constru~6es antigas. Limpeza e 
restauro de cantarias, alvenarias e 
estruturas. 

Listorres · Constru~ao Civil 
e Obras Publicas, S.A. 
Constru~ao e reabilita~ao de 
ed iffcios. 

~STEIRA 
Na Esteira, Sociedade de 
urbaniza~iio e Constru~oes, Ld.' 
Conserva~ao e restauro doPA. 
Reabilita~ao, recupera~ao e 
renova~ao de CA. lnstala~6es 
especiaisem PAeCA. 

Sofranda- Empresa 
de Constru~iio Civil, S. A. 
Conserva~ao e restauro doPA. 
Reabilita~ao, recupera~ao e 
renova~ao de CA. lnstala~6es 
especiais em PA e CA. 



------------------------------------~A=S=S~O~C=IA~D~O~S~G=E~C=o~R~P~~~IIIII 

Rabbialac ,., 

Tintas Robbialac, S. A. 
Prod u~ao e comercializa~ao de 
produtos de base inorganica para 
aplica~iies nao estruturais. 

lJJ 
BLAU, Ld. ' 
Distribui~ao de produtos e materiais 
vocacionados para o Patrim6njo 
Arquitect6nico e Constru~iies 
Antigas. 

141~·~ .... ~ Materiais 
e T ecnologias 
para a Reabilita~ao 

'---"'-----' Estrutural, Lda. 

Tecnocrete- Materiais 
e Tecnologias de Reabilita~ao 
Estrutural, Ld. ' 
Produ~ao e comercia liza~ao 

de materia is para a reabilita~ao. 

BLEU LINE- Conserva~ao e 
Restauro de Obras de Arte, Ld.' 
Materia is para intervenc;Oes de 
conservac;ao e restauro em 
constru~iies antigas. Conserva~ao 

de cantarias. 

enduline 
ROOF SYSTEMS 
SUB·TELHA • PAINEL SANDWICH 

ONDULINE- Materiais 
de Constru~ao, S. A. 
Prod u~ao e comercializa~ao de 
materia is para constru~ao. 

Para mais informac;6es acerca dos associados GECoRPA, das suas actividades e dos seus contactos, 
visite a rubrica "associados" no nosso site www.gecorpa.pt 



Finalmente, ela move-se 

A reabilita~ao urbana 
j a esta no terreno 

Ao cabo de alguns anos de inten~6es 
anunciadas e de iniciativas legislati
vas, a reabilita~ao urbana avan~a, len
ta mas seguramente. A prova esta nas 
noticias que diariamente nos chegam 
pela Imprensa. 
No Porto, municipio pioneiro nesta 
materia, urn projecto ambicioso e em
blematico ja foi lan~ado, alem de va
rios outros: o do quarteirao das Car
dosas, na principal pra~a da cidade. 
Em Castelo Branco e no Fundao, o 
Instituto Nacional de Habita~ao, atra
ves do programa Prohabita, financia 
a reabilita~ao de dezenas de predios 
para habita~ao social e e anunciada a 
cria~ao do Observatorio da Habi
ta~ao e da Reabilita~ao. Urn pouco 
por todo o pais, muitos munidpios 
criam Sociedades de Reabilita~ao Ur
bana (SRU). Nacapital, asSRU daoos 
primeiros passos e e criado o Comis
sariado da Baixa-Chiado com uma 
agenda muito clara neste domfnio . 
Mais recentemente, a cria~ao da Por
ta 65 - marco historico que assinala a 
substitui~ao da politica de habita {:iio 
social por uma politica social de habi
ta {:iio - ira repercutir-se favoravel
mente em toda esta problematica. 
Ao mesmo tempo, enquanto a recen
te lei do arrendamento urbano poe a 
tonica na reabilita~ao, a nova lei das 
Finan~as Locais permite que, para es
te fim, sejam ultrapassados os limites 
ao endividamento dos munidpios. E 
declara~6es reiteradas de responsa
veis politicos nao deixam Iugar para 
duvidas. 0 secretario de Estado da 
Administra~ao Local, Eduardo Ca
brita, afirma que a reabilita~ao urba
na vai ser uma prioridade no proxi
mo Quadro Comunitario de Apoio e 
Joao Ferrao, Secretario de Estado do 
Ordenamento do Territorio e das Ci
dades, tern defendido, no quadro da 
ampla discussao publica do Progra-

rna Nacional de Polfticas do Ordena
mento do Territorio (PNPOT), que es
se e tambem urn dos grandes objecti
VOS do governo. Estes propositos sao 
entretanto tambem assumidos pela 
sociedade e pelo mercado, com em
presas de constru~ao, do imobiliario 
e da banca a abrirem-se a este novo 
desafio. 
E claro que algumas das medidas 
anunciadas pecam ainda por uma 
certa timidez, que se espera possa ser 
ultrapassada no confronto com as rea
lidades. E o caso do Imposto Munici
pal sobre Imoveis, que passara a ser 
duplicado para os fogos devolutos. 
Este agravamento deveria ser forte
mente progressivo, para obrigar efec
tivamente os respectivos proprieta
rios a coloca-los a curto prazo no mer
cado, com urn duplo efeito: aumentar 
substancialmente o numero de habi
ta~6es disponiveis, fazendo, em con
sequencia, baixar os pre~os, por for
ma a torna-los mais acessfveis. 
Numa outra £rente da maior im-
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portancia, tambem se registam noto
rios avan~os, com o surgimento de 
novas empresas especializadas e a 
publica~ao de obras tecnicas relativas 
a reabilita~ao, da autoria de autores 
consagrados. Isto, na continuidade 
de estudos que tern sido regularmen
te lev ados a efeito pelo LNEC, consti
tuindo tudo isso uma base solida pa
ra a correc~ao das interven~6es. Mais 
atrasada parece entretanto - e por is
so carente de passos significativos- a 
forma~ao de mao-de-obra qualifica
da, tarefa a que as empresas constru
toras e o ensino publico deveriam 
conferir a maior prioridade. 
De qualquer modo, o carninho ja ence
tado parece irreversfvel, sendo justo 
assinalar o laborioso e persistente tra
balho que a "Pedra & Cal" eo GECoR
PA desenvolveram ao Iongo de anos 
para que tal viesse a acontecer. · 

NUNO TEOTONIO PEREIRA, 
Arquitecto 





10 bons motivos para a sua empresa se associar ao GECoRPA 

1 
2 

3 

4 

5 

EXPERIENCIA 
Contacto com outras empresas do 
segmento da reabilita<;ao. Forum para 
discussao dos problemas do sector. 
Ambiente favoravel a excelencia. 

REPRESENTATIVIDADE 

Eficacia na defesa dos interesses comuns e 
capacidade de dialogo nas rela<;6es com as 
entidades oficiais, para melhor defesa da 
especificidade do sector. Defini<;ao de 
criterios de adjudica<;ao mais adequados, 
colabora<;ao com outros agentes no 
estabelecimento dos princfpios a que devem 
obedecer as interven<;6es de conserva<;ao e 
restauro. 

PUBLICA<;OES 

Revista Pedra & Cal. Desconto nas 
publica<;6es vendidas na Livraria Virtual (a 
primeira em Portugal inteiramente 
vocacionada para os temas da reabilita<;ao, 
conserva<;ao e restauro). 

PUBLICIDADE E MARKETING 

0 GECoRPA distingue as empresas 
associadas em todas as suas actividades: 
desde o sftio Internet e revista Pedra & Cal, 

1 ate aos seminarios e certames onde 
participa. Condi<;6es vantajosas na 
publicidade da Pedra & Cal. Publica<;ao de 
notfcias, estudos de casas e experiencias. 
Acesso a um conjunto de produtos de 
merchandising. 

INFORMA<;AO 

Recolha e divulga<;ao de informa<;ao tecnica 
sabre o tema da reabilita<;ao, conserva<;ao e 
restauro do edificado. Acesso a informa<;ao 
tecnica e legislativa, bem como aos 
concursos publicos da area . 

GECoRPA- Gremio das Empresas de Conservagao e 
Restauro do Patrim6nio Arqu itect6nico www.gecorpa.pt 

6 
7 
8 
9 

GESTAO DA QUALIDADE 

0 GECoRPA proporciona apoio a 
implementa<;ao de sistemas de gestao da 
qualidade e a certifica<;ao, oferecendo aos 
s6cios condi<;6es vantajosas. 

CONCORRENCIA LEAL 

0 GECoRPA defende os associados contra 
a concorrencia desleal de empresas sem as 
necessarias qualifica<;6es e de entidades 
indevidamente presentes no mercado. 

REFERENCIA 

Muitos donas de obra procuram junto do 
GECoRPA os seus fornecedores de 
servi<;os e produtos. Pertencer ao 
GECoRPA constitui , desde logo, uma boa 
referenda. 

FORMACAO 
Forma<;ao e aperfei<;oamento dos quadros 
dirigentes e do pessoal executante. 
Racionaliza<;ao dos metodos de trabalho e 
da qualidade das rela<;6es humanas nas 
empresas. Oferta regular de seminarios e 
ac<;6es de forma<;ao. 

0 
PRESEN<;A NA INTERNET 

T ados os associados estao representados 
na Internet, pelo menos atraves do sftio da 
associa<;ao. Constru<;ao e alojamento de 
sftios pr6prios de cada empresa associada. 
Balsa de Emprego on-line dedicada ao 
segmento da reabilita<;ao do edificado e da 
conserva<;ao e restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. 
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