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EDITORIAL

Como a Alice
no Pais das Maravilhas
Os empreiteiros andam, agora, mais contentes. Pelo
menos os grandes ... Basta ler as cr6nicas e entrevistas
do presidente da sua federa<;ao ou, mesmo, os titulos do
jornal da AECOPS, para o constatar. E tern boas razoes
para isso: anunciam-se mais aeroportos, mais auto-estradas, mais pontes, mais caminhos-de-ferro, mais, mais,
mais ... sem olhar a rendibilidade de muitas dessas obras
e, sobretudo, sem olhar a sua ineficacia enquanto estrategia de desenvolvimento.
Toda a gente sabe que a constru<;ao e uma actividade
de baixissimo valor acrescentado, logo de reduzido
contributo para o PIB. Tambem se sabe que a constru<;ao
nao produz bens ou servi<;os transaccionaveis, logo nao
contribui para as exporta<;6es nem para a competitividade do Pais. Sabe-se, finalmente, que os empregos que
cria sao de baixa qualifica<;ao, logo de salarios que nao
podem corresponder as aspira<;6es dos portugueses. No
en tanto, a "politica do be tao" , que julgavamos definitivamente ultrapassada, ai esta de novo, e em for<;a: urn
modelo gasto, baseado na ilusao de que a economia
cres<;a a sombra das obras publicas. A todas as escalas,
Portugal parece andar as voltas, se nao ao contrario do
que devia: a escala planetaria, em lugar de se aproximar
das metas de Quioto, afasta-se, porque o peso futuro do
transporte rodoviario, que ja e o principal consumidor
de energia final no nosso pais, ainda vai aumentar; a
escala territorial, porque em lugar de preservarmos o
patrim6nio natural, esbanjamo-lo, permitindo a ocupa<;ao do litoral e das zonas protegidas com os inefaveis
"resorts", esquecendo-nos que ja somas, na Europa, o
pais em que a artificializa<;ao da orla costeira mais tern
crescido; a escala urbana, porque se deixam ao abandono
muitos dos centros hist6ricos e dos bairros antigos, mas
crescem os dormit6rios suburbanos e surgem, de vez em

quando, projectos desgarrados de torres fora de escala, a
moda do Dubai; finalmente, a escala dos edificios, parque a reabilita<;ao em grande nao arranca e continuam
a predominar as interven<;6es avulsas, sem ao menos
se conseguir ter em conta que a unidade construtiva e
estrutural e o quarteirao e nao o edificio. Opta-se, geralmente, por interven<;6es cosmeticas, ou entao desmantela-se o "miolo" dos edificios antigos, empalhando-os
com uma nova estrutura de betao armada.
Estarei a ser derrotista? Talvez. Mas sera este o caminho
para a "sustentabilidade", a todas estas escalas? E assim
que se poe em pratica a apregoada Estrategia Nacional
de Desenvolvimento Sustentavel? Alguem sabe para
onde e que nos levam estas politicas?
Venda bern, Portugal esta como a Alice no Pais das
Maravilhas, quando pedia ajuda ao Gato:
"Cheshire Puss, ... Diz-me, par Javor, em que direq:ao devoir
a partir daqui? "
"Isso depende muito de onde eque queres chegar, disse 0 Gato.
"Nao me preocupa muito onde ... ", disse Alice.
"Nesse caso nao importa a direcr;ao a seguir", disse o Gato,
" ... des de que eu chegue a ALG UM SfTIO ", explicou
Alice.
"Oh, de certeza que conseguiras", disse o Gato "desde que
andes durante bastante tempo. "
N6s tambem havemos de conseguir chegar a ALGUM
SITIO! Ja para la caminhamos ha bastante tempo e esta
vista que vamos continuar!
Nao vamos e ter a sorte de descobrir, quando la chegarmos, que era tudo apenas urn pesadelo ...
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Do mimero apreciavel de empresas que tem manifestado interesse na conserva\=ao do patrim6nio
arquitect6nico portugues e nas actividades do GECoRPA, foi seleccionado wn grupo restrito de
patrocinadores da revista Pedrn & Cal.
Para distinguir essas empresas, particulannente empenhadas no sucesso da revista, foi criado o
presente Quadro de Honra.
A Direc\=ao do GECoRPA
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Conflitos de escala
Os novas espa<;os envolventes desproporcionaram rela<;oes
volumetricas fundamentais. 0 secular exultou-se em arranha-ceus, o divino reduziu-se a urn epis6dio menor, inverteram-se
os nexos, o monumento perdeu a sua imponencia.

Cnpeln entnlndn entre nrrnnhn-ctius, Porto Alegre, Brasil

HOJE EXALTA-SE 0 SECULAR E
0 DIVINO E MERO EPISODIO!
A St. Paul's Catedral em Londres
era uma catedral verdadeiramente
impressiva, destacava-se no sky line
de Londres; possui a segunda maior
cupula da hist6ria da Cristandade
(apenas inferior a de Sao Pedro).

Depois da segunda guerra mundial,
a renovac;ao urbana que se seguiu,
construiu demasiadas torres modernas em Londres. Hoje quem se a proxima para visitar Saint-Paul desilude-se. Os novas espac;os envolventes
desproporcionaram relac;6es volumetricas fundamentais. 0 secular
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exultou-se em arranha-ceus, o divino reduziu-se a urn epis6dio menor,
inverteram-se os nexos, o manumenta perdeu a sua imponencia.
Tambem entre n6s, apressados politicos, obcecados em inscrever a sua
marca no dorsa da cidade de Lis boa,
defenderam a hip6tese de construir
torres - desde que fossem "belas" e,
clara esta, da autoria de conhecidos
arquitectos.
Chegou a dizer-se que fazer tarres no centro da cidade seria uma
forma de libertar espac;o publico
devolvendo-o aos cidadaos, mesmo que para isso se desautorizassem PDM ' s.
Recentemente a Camara Municipal
de Lisboa anunciou que vai colocar
em discussao publica o arranha-ceu
dos inteligentes promotores, que,
seguindo o exemplo da polemica
de Alcantara (e das Torres de
Siza), contrataram o as do High-Tech, Norman Foster, para desenhar urn objecto notavel: uma torre
com 100 metros, a construir no
meio da cidade consolidada e que
ja teve urn parecer favoravel do
antigo IPPAR!
A exaltac;ao da beleza de projectos
particulares faz-nos cada vez mais
esquecer o sentido colectivo que a
arquitectura das cidades como Lisboa representam. A seduc;ao do encontra com os particularismos, nesta
era do CONSUMISMO ARQUITECTONICO nao pode obliterar a razao
e a justic;a urbana, como lucidamente esclareceu Fernando Gonc;alves
nos seus textos e intervenc;6es sabre
outras torres (As Torres de Alcantara
e a Cidade Democratica) .
As torres ou os PIN' s, opondo-se
aos simples sobrados de arquitectura mais chas, sao as novas marcas excessivas, simbolos dos excessos indeleveis, os novas modos
do empreendedorismo novo-rico
deste tempo (e cito Fernando
Gonc;alves): "em que a vida abdica do
rigor da lei para se deixar levar pela
beleza da encena9iio e pela euforia do
espectticulo".

URBANISMO EM ANALISE -

Tema de Capa

SUPER-ESTRUTURAS BRUT AS!
Luisa Schmidt, na sua pagina de
urn dos ultimos Expressos, denuncia
o impacto de uma macro-estrutura
desnecessaria: o novo tra<;:ado proposto para a IP2 entre Junqueira
e Pocinho, prejudicando uma das
mais belas paisagens do Alto-Douro
vinhateiro, ele proprio inscrito na
lista do Patrim6nio Mundial da
UNESCO. Quil6metros de viadutos sao propostos com a justifica<;:ao
do alegado risco de uma cheia que
ocorre de mil em mil anos.
Na mesma zona, pouco a pouco, algumas das maiores empresas de vinhos,
com apoio activo do Ministerio da
Agricultura, reconvertem os antigos
socalcos delimitados por muros de
xistos, em novos degraus de aterros,
para permitir o produtivismo que o
acesso das maquinas garante, mas
colocando em grande risco a sustentabilidade das encostas, tanto quanta
condena esta paisagem, moldada a
for<;:a de bra<;:o durante seculos, a
modifica<;:6es brutais e economicamente irreversiveis.
Esta preocupante novidade ocorre quando se registam progressoes
recordes no afluxo de turistas ao
Alto Douro vinhateiro, como se,
mais uma vez, nos preparassemos
para destruir a galinha dos ovos de
ouro, no exacto momenta em que
esta os come<;:a a p6r.
Uma infra-estrutura brutal anuncia-se para Constancia. Na primeira
versao do plano das novas barragens propunha-se uma nova albufeira que inundaria esta vila. Para a
salvar da inunda<;:ao, propunha-se
urn gigantesco paredao de betao,
urn muro de dois andares a £rente
da sua £rente ribeirinha, a partir dai
condenada a nunca mais ter a agua
do Tejo e do Zezere, que foi a razao
do seu ser. 0 que diria Camoes desta
nova prisao, deste novo desterro?
Outro dos nossos muros e aquele que delimita centros hist6ricos,
decrepitos, a esquerda e a cidade
nova, moderna, a direita (ou vice-versa). Se em Portugal sao raros os
apertos de pequenas igrejas entre
gigantescas torres, que vemos tao

Porto Santo, no anterior Plano era interdito construir nas dunas junto ii praia, hoje destr6i-se o f uturo
pam es ta germ;:iio poder enriquecer!

Exemplo Fachadista em Torres Vedrns

Alto Douro Vinhateiro, inscrito na Lista do Patrim6nio
M undial, mas em risco pela introdu~iio dos taludes da mecnniza ~iio industrial na vinha

vulgarmente nas Americas, abundam os casos do urbanismo zonal
que estabelece uma imaginaria linha
no meio de ruas, onde se termina o
azar da cidade hist6rica e surge a
sorte do lassez faire lassez passer da
nova cidade dos predios.
DEPRESSA E EM GRANDE, DEPOlS DO DEV AGAR E COM
DEMASIADA CALMA!
Hoje, nas paginas de urn daqueles
jornais gratuitos, os moradores da
Mouraria, apelam ao regresso da
antigall reabilita<;:ao urbana, na ressac a da decada de esquecimento que
sucedeu a destrui<;:ao da Direc<;:ao
Municipal de Reabilita<;:ao Urbana e
dos seus Gabinetes Tecnicos Locais,
agora em prol de uma nova politica,
do tal empreendedorismo dirigido
s6 aos grandes neg6cios.
II

E lembro-me da noticia de que o mais
celebre destes projectos, o do GIL
de Guimaraes, acaba de ser extinto,
perante uma profunda remodela<;:ao
que provocou a saida da sua alma
mater (a arq.a Alexandra Gesta) uma
das principais responsaveis de metodologias que hoje se estudam nas
melhores universidades da Europa,
simbolo de uma era de ac<;ao local,
de participa<;:ao popular no urbanismo e atenta ao detalhe (rico ou
pobre), que mereceu os mais altos
dos destaques nacionais (Premia
Nacional de Arquitectura) ou internacionais (Premia Rainha Sofia).
Da generosidade republicana dos
gabinetes autarquicos de centro
hist6rico evoluiu-se demasiado
rapidamente para o predominio
da actua<;:ao de macro-empresas
de projecto, publicas ou privadas,
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Cacela, Algarve, em risco pelo excesso de constru(repare-se na desmesumda escala das novas
casas em con s tru~iio)
~iio

Juromenha, enquanto sobrevive

Torre de Norman Foster no centro da cidade hist6rica e ribeirinha

reconvertidas aceleradamente da
sua especializac;ao de origem, produc;ao do novo, para o fabrico de
cidade nova! E assim, ao mesmo
tempo que assistimos aos desaparecimentos dos ultimos GTL ' s,
aparecem os rapidissimos "pianos"
destas grandes estruturas, satisfazendo a pressa de autarcas demasiado ansiosos, que mandam para
as "ortigas" decadas de experiencia
cautelosa em reabilitac;ao urbana.
Novos pianos que sao vendidos
como de REABILITAC:::AO mas que
verdadeiramente sao - mais uma
vez, e em dramatica reversao hist6rica- de RENOVAC:::AO URBANA.
Algumas destas empresas, e todos
os empreendedores que as contralam, ja nao querem s6 pianos para
centro hist6rico, querem agora tambern acesso ao mercado, que esta
para explodir, de reconversao de
monumentos nacionais.
0 DIREITO AO PATRIMONIO!
Demasiada obra, muito dinheiro e
pouco tempo e tao mau para a conservac;ao como a sua continuada
£alta. Desenha-se, pouco a pouco,
uma nova questao que ira crescer e
marcar as nossas futuras agendas: o
direito ao patrim6nio!

Avisam-me vozes amigas do Alentejo:
"olha com muita aten~iio para o que
vai suceder em Juromenha!" Olhemos
entao todos, a partir de agora!
Muitos pressentem que se desenha
uma estrategia de alienac;ao de uma
grande quantidade de bens patrimoniais do Estado para maos privadas,
numa amplitude tal ... como nao ha
memoria desde 0 inicio do processo
de privatizac;ao dos bens da Igreja,
no seculo XIX.
Depois deste seculo e meio, em
que aparentemente pouco ou nada
aprendemos- com os Brados de Herculano ou os arrepios de Junqueiro
- iremos alienar de novo patrim6nio nacional (como se fez no seculo
XIX) sem urn plano orquestrado? Ja
garantimos que apenas surgirao
usos compativeis com essas arquitecturas? Ja definimos contratos
programa que defendam o inalienavel interesse publico no usufruto de
urn bern inscrito como "monumento nacional", na sua cedencia a interesses privados?
Todo este frenesim ocorre imediatamente ap6s o desmantelamento
e atomizac;ao das estruturas que o
Estado republicano demorou quase
urn seculo a construir para gerir
o patrim6nio portugues. Refiro-me
ao rapidissimo desaparecimento da
Direcc;ao Geral dos Monumentos
Nacionais, a reformulac;ao da Direcc;ao Geral do Patrim6nio do Estado,
a extinc;ao do IPPAR que ja tinha
sido IPPC e que parece nao ter resultado num reforc;ado IGESPAR.
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Nestes sobressaltos, excelentes tecnicos cuja formac;ao durou dezenas
de anos, sao arrumados, com uma
incrivel e ignorante arrogancia, em
poeirentas prateleiras. No que se
refere a politica patrimonial, a reformulac;ao do PRACE parece transformar a sua original bondade numa
perfidia a que alguns comec;am a
chamar de genocidio cultural.
A grande pressa deste abanao,
que nao e s6 tecnol6gico, assusta. Atemoriza que o Patrim6nio de
valor nacional, e supra-nacional,
possa cair em l6gicas meramente
regionais, perante a brutal tradic;ao
de caciquismo que a hist6ria do
nosso pais regista, antes e depois do
futebol. Quem em publico se atreve
a criticar estes novos reformistas,
imediatamente e classificado de fundamentalista, de inimigo do progresso, arrumando-se no gueto dos
inimigos "da terra", onde tambern
se colocam os que falam de restauro,
ou os ecologistas!
Faz pouco sentido lutar pela conservac;ao de paisagens naturais ou
humanizadas, e, ao mesmo tempo,
alienar, por fortunas faceis, as marcas da nossa passagem por estes
territ6rios. Assim, dos micrones do
restauro de uma pintura mural a
macro escala dos problemas da conservac;ao das paisagens e dos territ6rios culturais, a conservac;ao deixou
de ser uma disciplina socialmente
in6cua, ideologicamente posta ao
servic;o de poderes estabelecidos.
Os grandes desafios que a conservac;ao hoje se colocam, mais do que
cientificos, voltam de novo a ser de
expressiva dimensao politica.
Os artigos que se seguem, neste
numero da Pedra & Cal que me convidaram para editar, iniciam uma
abordagem aos CONFLITOS DE
ESCALA, enfatizando as novas - ou
ja velhas - quest6es da nossa eterna
variac;ao entre o oito eo oitenta . •

JOSE AGUIAR,
Arquitecto

Pretnio
GECoRPA 2008
de Conserva~ao e Restauro
do Patrim6nio Arquitect6nico

0 Premio GECoRPA constitui uma iniciativa do Gremio
das Empresas de Conserva~ao e Restauro do Patrim6nio
Arquitect6nico, destinada a promover a excelencia nas
interven~oes de conserva~ao e restauro do patrim6nio
arquitect6nico portugues.
Com a presente segunda edi~ao pretende o GECoRPA
dar continuidade a essa iniciativa, agora em moldes
~lustados ao protocolo entretanto celebrado com o
resas com sede ou que

exer~am

actividade em

..nr•r"""' , associadas ou nao do GECoRPA, que tenham

obras de conserva~ao e restauro em 2006
, e que queiram propor as suas interven~oes
io GECoRPA, poderao apresentar as suas
ate 31 de Mar~o de 2008.
e constitufdo por representantes do IGESPAR,
Ordem dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros,
do ICOMOS-Portugal e do GECoRPA.
0 Regulamento do Premio GECoRPA 2008, bern como
o formulario de candidatura, estao disponfveis em
www.gecorpa.pt.
0 premia GECoRPA mereceu o alto patrocfnio
de Sua Excelencia o Presidente da Republica.

Alargamento do prazo de entrega de
candidaturas ate 31 de Maio de 2008

Gremio das Empresas de Conserva~ao
e Restauro do Patrim6nio Arquitect6nico
www.gecorpa.pt info@gecorpa.pt
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Escalas urbanas
ascendentes
A constrw;ao em altura veio para ficar. Grac;as ao seu porte majestoso, muitos edificios altos transmitem a mensagem consoladora
de urn progresso tecnol6gico sem limites. Quando tal acontece,
transformam-se em icones culturais e a sua imagem espalha-se
pelas cidades bafejadas pela globalizac;ao. Portugal nao e imune
ao sortilegio das alturas e tambem participa no assalto aos ceus.
Contudo, alguns cidadaos encararam com desconfianc;a os resultados obtidos no terreno. Olhando para o mundo, vejamos se ha
motivos para retid~ncias.

1 - Dubai: operarios india nos passeando na

imita ~iio

DUBAIEMECA
Falando de constrw;ao em altura,
a novidade e que as cidades norte-americanas ja estao afastadas da
corrida ao edificio mais alto, uma
competi<;ao hoje confinada ao continente asiatica. No passado, Chicago
e Nova Iorque trocavam entre si o
lugar de dianteira. No presente, sao
as Chinas, com Taipe, Xangai e Hong

do Fal se Creek de Vancouver

Kong, a Malasia, com Kuala Lumpur,
e os Emirados Arabes Unidos, com
Dubai, a disputar a primazia.
Alias, estamos a beira de presenciar
mais urn recorde. Para o corrente
ano esta prevista a conclusao da Burj
Dubai, a Torre Dubai, urn edificio
cuja altura final e urn segredo bern
guardado, nao va a concorrencia
ultrapassar o cume prestes a ser
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alcan<;ado. Em todo caso, sabe-se
que os 35.000 operarios envolvidos
no empreendimento estao a erguer
uma torre com mais de 800 metros,
o que pelo menos equivale a dais
Empire State Buildings ou, mais
domesticamente, a oito Sheratons
de Lisboa.
A Torre Dubai e uma pequena amostra do gigantismo dos empreendimentos erguidos na embocadura do
golfo Persico. Perante este estonteante espectaculo, cabe perguntar
como e que uma pequena aldeia de
pescadores de perolas, plantada a
beira-mar e tendo o deserto as suas
costas, se transformou num emp6rio
especializado na venda de flats no
mercado mundial?
Na resposta a esta pergunta nao
e obrigat6ria a palavra "petr6leo".
0 ouro negro explica muito, mas
deixa de fora o essencial. Aquela
commodity e responsavel por apenas
5% das receitas de uma cidade cujo
bem-estar depende das finan<;as, do
turismo e do imobiliario. E gra<;as
a uma generosa polftica fiscal - os
lucros das empresas sao isentos de
impastos - e a uma ferrea polftica
de emprego - os operarios indianos e filipinos que trabalham nas
obras sao vitimas de uma explora<;ao abjecta - , que o pequeno Dubai
esta hoje transformado numa feerica
mantra do hipercapitalismo.
Infelizmente, aquila que de mais
alto e mais caro o mundo tern para
oferecer apenas e acessivel a uma
selecta camada social, culturalmente sofisticada para se encantar
com miragens reais e suficientemente desinibida para flanar em
ambientes de urn luxo ostensivo.
Em rela<;ao as miragens, veja-se
a Dubai Marina, onde esta a ser
reproduzido o False Creek, a zona
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2 - Mecn: a Kaaba e o castelo otomano armsado pelas torres Abraj AI Bait

ribeirinha de Vancouver... Quanta
a exibi<;ao da riqueza, mal vista
no seio do Islao, espantemo-nos com os 517 metros de altura das
Torres Abraj Al Bait, em Meca, dotadas de urn centro comercial capaz
de servir os seus 65.000 moradores
e crivadas de milhares de janelas
com vista para a Kaaba, a constru<;ao cubica em que esta incrustada a
pedra negra caida dos ceus.
LONDRES E ROTERDAO
Os europeus ainda nao estao preparados para aceitar a constru<;ao de
urn Empire State Building encostado
a pra<;a de Sao Pedro, no Vaticano.
Alias, Roma continua a figurar entre
as cidades que mantem a sua antiga silhueta. Entretanto, no nosso
continente, os trabalhadores nao se
escondem em contentores. Na pior
das hip6teses, vivem em gigantescos blocos habitacionais construidos ap6s a 2." Guerra Mundial e
hoje condenados a remodela<;ao ou
a implosao devido ao seu estado
de degrada<;ao e de inseguran<;a. A
justificar a urgencia destas ac<;6es,
ai estao as revoltas que, tempos a
tempos, sacodem os suburbios de
Paris, incendiados por emigrantes
sem acesso a sociedade afluente.
0 respeito pelo patrim6nio arquitect6nico, normalmente concentrado

3 - Londres: a Torre de Londres, a Tower Bridge e a antevisiio do Shard of Light

nos centros hist6ricos, e o ideal da
moradia com jardim tern favorecido
a manuten<;ao da fisionomia tipica
da cidade europeia, com o seu caracteristico perfil em curva de sino,
pontuado, ao centro, pelas torres
da catedral, da igreja matriz ou dos
pa<;os do concelho.
Contudo, nos ultimos anos diversas
cidades acentuaram dramaticarhente a curva tradicional, ou porque dispersaram edifica<;6es urbanas pelo
espa<;o rural, ou porque renovaram
os seus centros sem inibi<;6es historicistas. Entre os exemplos que aqui
podem ser invocados destacam-se
Londres e Roterdao, duas pra<;as
financeiras desejosas de ombrear
com Nova Iorque e dispostas a imitar Manhattan.
A transplanta<;ao da ilha eri<;ada
de arranha-ceus levanta problemas mesmo nos Estados Unidos.
0 municipio de Hoboken, situado
na outra margem do Hudson recusou a constru<;ao em altura quando
se tratou de renovar a sua £rente
ribeirinha. Destino diferente teria
a baixa de San Francisco, sujeita
a uma manhattanization bern oleada pelo conluio entre o municipio
e os promotores imobiliarios. De
nada valeram os protestos dos habitantes e dos pequenos neg6cios ai
estabelecidos. Ao longo dos anos

80, uns e outros foram expulsos
para outras paragens, cedendo o
seu lugar aos colarinhos-brancos e
as grandes companhias que enxameiam os arranha-ceus recem-chegados a cidade.
0 caminho percorrido por San
Francisco repetiu-se em Londres
nos anos 90. No cenario londrino e o proprio centro hist6rico
que confere urn prestigio redobrado ao edificio que olha do alto
para todos os outros. No corrente
ano de 2008 preve-se a conclusao
do Shard of Glass, uma torre com
310 metros projectada por Renzo
Piano. Como e 6bvio, este tipo de
opera<;6es preocupa a UNESCO,
entidade que ponderou seriamente a hip6tese de retirar a Torre de
Londres, afrontada pela "lasca de
vidro", da list a do Patrim6nio da
Humanidade .. .
No caso de Roterdao, o facto de
o seu centro hist6rico ter sido
arrasado pelo exercito hitleriano
facilitou a transposi<;ao do modelo
nova-iorquino. Em todo caso, para
evitar surpresas desagradaveis,
nesta cidade os arranha-ceus sao
precedidos por planos de pormenor que procuram prever e prevenir os impactos eventualmente
mais gravosos de urn ponto de
vista social.
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NEUCHATEL
E VIANA DO CASTELO
A selec~ao portuguesa que participa
no Campeonato Europeu de Futebol
de 2008 escolheu Neucha.tel para
sede do seu estagio. Trata-se de uma
pacata cidade disposta em anfiteatro
sobre o lago com o mesmo nome
e cuja desafogada vista, abarcando
uma larga por~ao da Sui~a, apenas
se detem na cortina formada pelos
Alpes.
Apesar de acolher uma numerosa
comunidade portuguesa e de ter
sido urn dos locais escolhidos para
a Exposi~ao Nacional Sui~a realizada em 2002, Neuchatel nao anda
nas bocas do mundo. 0 seu low
profile reflecte-se na politica local
em materia de constru~ao em altura, expressa nas normas do plan
d'amenagement communal: a altura
maxima dos edifkios, medida no
plano da fachada, varia apenas entre
os 15 e os 20 metros, consoante as
constru~6es se localizem no tecido
antigo ou novo da cidade.
Dada a democracia directa praticada
na Sui~a, o exemplo de Neuchatel
serve para sublinhar a ideia de que a
constru~ao em altura nao e a via que
mais agrada a maioria dos cidadaos
europeus. Ou seja, urn planeamento
de pormenor baseado na democracia participativa constitui o melhor

4- Neuchiitel: o centro hist6rico e 11 cidnde no seu
conjunto

antidoto contra a ~~ dubainiza~ ao"
das cidades europeias.
Entre nos, a resistencia a constru~ao
em altura tambem se vislumbra nas
entrelinhas da politica de ordenamento do territorio. Deitar abaixo
torres parece ser medida que favorece a imagem do governo junto da opiniao publica. So assim se explica que
o primeiro-ministro, Jose Socrates,
tenha presidido a implosao de duas
obsoletas torres que estavam a atravancar o Troia Resort de Belmiro de
Azevedo. A cerimonia teve lugar a 8
de Setembro de 2005 e serviu de pretexto para o Ministro do Ambiente,
Nunes Correia, explicar que " ha uns
vinte ou trinta anos, quando se pen-

sava em desenvolver o turismo, as
pessoas levavam modelos urbanos
para zonas bonitas. Hoje percebe-se
que nao e levando edificios urbanos
que se qualifica o turismo, pelo contrario ~~ . E rematava afirmando a sua
convic~ao de que "ha muitos outros
casos~~ em que a implosao se justifica, dando como exemplo o predio
Coutinho em Viana do Castelo.
Nao sei se esta e a melhor forma de
lidar com as escalas urbanas ascendentes. Pessoalmente ficaria mais sossegado se, em vez de erraticas irnplos6es simbolicas, a opiniao publica se
deixasse convencer por uma politica
de arquitectura e da paisagem democraticamente concebida e discutida.
Alem do mais, isso seria a forma
de desmentir as seguintes considera~6es, extraidas da entrevista dada por
Siza Vieira ao El Pais de 18 de Mar~o
de 2008: Los esfuerzos que empiezan a
hacerse en Espana par proteger ellitoral
de Ia ala de cementa le recuerdan a Ia
situaci6n que se vivi6 en su pais hace ya
algU.n tiempo, cuando lleg6 a aprobarse
una norma tiva para impedir la construcci6n en Ia costa. Sin embargo, poco
tiempo despues entr6 en vigor otra ley
que pennitia construir allado del mar en
caso de proyectos de interes nacional, con
lo que la medida perdi6 su efectividad.
~~ Espero que en Espana no les acabe sucediendo alga parecido ~~, sefiala. •
FONTE DAS IMAGENS
1- http:// www.jonathanfrye.com/ MiddleSolutions/
images/ construct ion_ wor kers_along_Du ba i_
Marina.jpg
2- http: // archnet.org/ forum/view.jsp?message_
id=205855
http: // foru m. s kyscraperpa ge.com/ s how thread.
php?t=129985
3- http:/ / www.shardlondonbridge.com/information/ downloads / lowres/Shard_panorama_nightwith %20tower.jpg
4- http:// www. lashninute.sk/ Data/ Foto/1081395/
1024/Svycarsko-Neuchatel-6597.jpg
5- http :/ /pos-mantas.blogspot.com / 2007_11_01_
archive.html

FERNANDO GON<;:ALVES,
Arquitecto,
Especialista em urbanismo pelo LNEC,
Professor auxiliar con vi dado
da Faculdade de Arquitectura
da Universidade Tecnica de Lisboa

5- Vinnn do Cnstelo: o predio Coutinlw

Pedra & Cal n. 0 37 Janeiro. Fevereiro . Mar<;o 2008

Diagnostico,
Levantamento
e Controlo de Qualidade
em Estruturas
e Funda~oes , Lda.
Rua Pedro Nunes, n.2 45 - 1.2 Esq . 1050-170 Lisboa

Tel.: 213 563 371 Fax : 213 153 550
E-mail : ger@oz-diagnostico .pt
www.oz-diagnostico.pt

URBANISMO EM ANALISE

Encontros
e conflitos de escala
na Ribeira de Lisboa
Entre muitos aspectos particulares, se algo distingue as frentes ribeirinhas centrais na generalidade das cidades e o facto
de estarem regularmente no centro do debate, de serem em
permanencia espa<;o de ideias e projectos de transforma<;ao.

A Ribeira de Lis boa e mais urn exemplo, no qual gera<;6es de sucessivos
projectos e interven<;6es tornaram
mais rico urn espa<;o que mantem
hoje o sentido de transforma<;ao que
sempre conheceu: e uma Ribeira
Entre Projectos [Costa, 2007] .
Observado o sentido de devir, esta
Ribeira e tambem urn espa<;o de
encontro de escalas. De escalas no
uso do espa<;o e na sua l6gica de
transfo rma<;ao.

E,

desde logo, urn espa<;o central
pelo seu significado na hist6ria de
urn Pais e de uma cultura; citando
Julio de Castilho, a prop6sito da
Ribeira das Naus, "falemos dela,
mas s6 de relance, que temo ficar af"
[Castilho, pp. 5].
Em varios momentos, em cada tro<;o
da sua extensao, sobrep6em-se significados, rastos de varias hist6rias,
testemunhos de diferentes realidades, num presente tambem ele
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instavel - embora carregado desse
enorme encargo que e o saber ler o
territ6rio. Elementos construtivos,
tro<;os de estruturas anteriores reutilizados, edifkios, tra<;ados, cotas
e desnfveis, elementos urbanos e
portuarios/ industriais sao testemunhos de sedimenta<;ao urbana
[Coelho, 2002] que tern lugar neste
espa<;o particularmente dinamico
da cidade.
Presente a fun<;ao portuaria e
industrial da Ribeira, que prevaleceu desde o aterro promovido pela
Companhia Real dos Caminhos-de-Ferro Portugueses e pelo Porto de
Lisboa no final do seculo XIX e em
meados da decada de 1940 [Nabais,
Ramos, 1987], importa registar que
uma sociedade pas-industrial nao
pode prescindir de urn porto eficiente. 0 porto da era logfstica e
uma infra-estrutura internacional
inserida em contexto local, cuja
competitividade esta submetida
a eficiencia das suas instala<;6es,
designadamente, portuarias, tecnol6gicas e intermodalidade.
Deixando de lado OS cenarios de
relocaliza<;ao que tiveram lugar
noutras cidades - Helsfnquia, Oslo,
Roterdao, Hamburgo -, em Lisboa
a fun<;ao portuaria continua diante da cidade consolidada, prevalecendo nas zonas de Alcantara e
Xabregas. Mais que urn conflito de
escalas, situa<;6es presentes como,
por exemplo, a resolu<;ao do n6 de
Alcantara, associada a transforma<;ao urbana em ambos os lados do
corredor de infra-estruturas, sao
oportunidades de multifuncionali-
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dade no desenvolvimento dos programas e de born desenho das infra-estruturas em contexto urbano.
Deixando a perspectiva sectorial
do porto, tambem na perspectiva
metropolitana a Ribeira de Lisboa
apresenta urn cruzamento de escalas, sobrepondo ao contexto local o
territ6rio com potencial para concretizar o designio de uma cidade-regiao recentrada no rio [Ferreira,
1997]. "Cidade de duas margens" e
urn conceito anterior concretizado
no Plano Regional de Ordenamento
do Territ6rio da Area Metropolitana
de Lisboa [2002], visando fazer
descer o centro gravitacional da
margem norte para o Tejo. Nesta
materia, o refon;o das liga<;6es e o
desenvolvimento de centralidades
em torno do rio sao programas
prioritarios para a margem esquerda, que merecem contraponto nas
ribeiras dos munidpios a norte.
Mais citada no que respeita ao conflito de escalas e a fun<;ao de infra-estrutura longitudinal de transportes e acessibilidade, paralela a£rente
de agua. Grande oportunidade de
desenvolvimento e moderniza<;ao
da cidade na viragem para 0 seculo
XX, a cria<;ao de urn corredor longitudinal de infra-estrutura ferroviaria e rodoviaria permitiu entao a
integra<;ao das areas centrais numa
rede metropolitana. Hoje imprescindivel a jusante de Alcantara e a
montante da Esta<;ao do Oriente pode ser questionada a sua existencia dentro do perimetro da circunvala<;ao ... - esta rede ferroviaria
ribeirinha esta em confronto com a
(re)liga<;ao dos tecidos urbanos consolidados ao rio, funcionando como
urn efeito barreira. Situa<;ao similar
ocorre tambem com a fun<;ao de
eixo rodoviario estruturante.
0 sentido longitudinal da £rente
ribeirinha de Lisboa nao depende,

todavia, unicamente do corredor de
infra-estruturas, estando tambem
vinculado as pr6prias caracteristicas do espa<;o: a densidade e transversalidade dos tecidos urbanos - a
£rente pre-industrial que marcou a
anterior margem e a £rente industrial construida no aterro do lado
da cidade - contrap6e-se urn espa<;o
amplo e aberto, de edifica<;ao mais
dispersa, como que compreendido
entre os dois limites paralelos, a
cidade e o rio.
Sem lan<;ar o debate sobre os programas e tipo de transforma<;ao
espacial a desenvolver, importa
acentuar este cruzamento de escalas que tern lugar entre o sentido
longitudinal da Ribeira, associado
aos territ6rios de aterro quando
libertos da sua fun<;ao industrial, e
o sentido transversal que marca a
liga<;ao da cidade com o rio - retomando as l6gicas de proximidade e
compromisso espacial transversal
que definiram a Lisboa pre-industrial e que tern constituido motivo
de sonho de arquitectos e urbanistas olisiponenses.
Finalmente, importa registar que os
pr6prios processes de transforma<;ao da ribeira pas-industrial [Costa,
2007] induzem conflitos de escala:
em Lisboa tern lugar, em simultaneo, a transforma<;ao a esc ala da parcela (por exemplo, a antiga Fabrica
Osram), o projecto dos grandes
equipamentos da Ribeira (Centro
Cultura de Belem), a transforma<;ao
urbanistica confinada de antigas
companhias industriais (Fabrica
Uniao, em Alcantara), a renova<;ao urbana de antigos conjuntos
industriais (Boavista ou Alcantara
XXI), o projecto de espa<;o publico
ribeirinho (Terreiro do Pa<;o .. .), a
transforma<;ao da ribeira de jurisdi<;ao portuaria (Santa Apol6nia) e o
projecto especial (Expo' 98).

Registe-se, todavia, que mais do
que encontro ou conflito, a riqueza
de escalas que marca este territ6rio acentua a sua caracteristica de
excep<;ao; tambem hoje, refor<;a o
desafio da transforma<;ao de uma
Ribeira Entre Projectos . •
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Tema de Capa

As aldeias portuguesas

Emrelo

A Urbe tern vindo a fazer nos ultimos
meses uma pesquisa de ambito nacional acerca das aldeias desertas ou em
riscos de desertifica<;ao. Esta pesquisa
tern por objectivo localizar situa<;6es
de acentuada depressao que possam
eventualmente ser potenciadas para o
desenvolvimento de oferta turistica.
Com a colabora<;ao de muitas dezenas de camaras municipais, temos
visitado aldeias de norte a sul do
Pais, procurando estabelecer simultaneam.ente urn "caderno de encargos" que descreva as condi<;6es que
melhor potencializam uma aldeia
para a realiza<;ao de urn empreendimento turistico e por outro lado, elaborar sobre urn conceito estrategico
de investimento turistico a escala da
aldeia: e aqui surge o problema da
escala do investimento como pano de
£undo do modelo a desenhar.
Entre as condi<;6es que uma aldeia
devera oferecer, algumas existem que
se relacionam directamente com a sua
situa<;ao geofisica e que sao independentes do cuidado que se tenha com
elas. Neste grupo de requisitos temos
a proximidade de urn aglomerado
grande, a paisagem que se desfruta
da aldeia e a existencia de urn espelho de agua nas suas imedia<;6es.
A proximidade de aglomerados com
alguma dimensao permitiu a muitas
aldeias ganharem novas fun<;6es, relacionadas com a natureza de aldeia-dormit6rio, uma vez perdida a sua
'_
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voca<;ao predominantemente agricola, ou coincidentemente com ela.
Na maioria destas aldeias espalhadas
pelo Pais, verifica-se que a constru<;ao
nova coincide com a velha, encontra-a
a esquina e a meio das ruas, sem planeamento e sem o cuidado que seria
desejavel. Sao muito poucos, ainda,
os casos em que existe a sensibilidade
urbanistica, cultural e econ6mica de
garantir alguma coerencia, ou pelo
menos urn equilibria racional, -entre
o novo e o antigo em materia de
tra<;a, ou pelo menos de revestimentos, pavimentos, ferragens, e outros
elementos constitutivos.
Assim, a natural revaloriza<;ao dos
solos que acontece quando a aldeia
come<;a a ser procurada por pessoas
"da cidade", junta-se o desequilibrio
urbanistico, dois factores dissuasores
do investirnento turistico.
A paisagem e urn elemento quase
essencial em turismo. Dificilmente
existem clientes para turismo em
aldeia que aceitem passar sem horizontes. As excep<;6es serao algumas,
poucas, aldeias em que outros elementos estejam de tal modo valorizados que consigam fazer esquecer a
importancia deste. E o caso da proximidade da praia, todavia, creio que
apenas restara uma aldeia no Pais
com grande proximidade a praia e em
situa<;ao de quase abandono humano,
tal o nivel de ocupa<;ao a que esta
sujeito o nosso litoral.
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0 espelho de agua, 0 rio, a ribeira
com caudal permanente, a piscina
natural, sao condi<;6es de excelencia que muitas aldeias nossas apresentam, paraisos esquecidos, muitos
deles sem vivalma, a espera de serem
redescobertos e reapreciados. A agua,
neste sentido, representa uma mais
valia inestimavel, por todos os motivos: a frescura que assegura, a beleza
permanente, os elementos adicionais
de anima<;ao que proporciona, o som
murmurante, ou o seu silencio, diverso do silencio da terra s6.
Outro tipo de condi<;6es exigidas
para realizar urn empreendimento
turistico numa aldeia, sao as querelacionam directamente com o homem,
a sua actua<;ao sobre o tecido edificado e o papel que as autoridades
locais desempenham. E essencial que
a aldeia tenha coerencia patrimonial.
Nao precisa de ter nenhum monumento nacional, nada de excepcionalmente relevante em termos construidos, para se poder tornar urn
destino turistico a sua escala.
0 que nao pode apresentar, e a dissonancia a cada esquina, o casao
clandestino feito em bloco e cimento,
sem o menor cuidado, ao lado de
un1a casa ancestral em granito; as
janelas de aluminio na amplia<;ao
clandestina pintada de amarelo vivo
ao lado da capela, as paredes de un1a
casa em tijolo e cimento, sem desenho, a rematar uma £rente de rua em
xisto, cuja origem se perde na bruma
da hist6ria.
0 equilibria entre o novo e o antigo
pode ser encontrado definindo urn
perimetro de expansao a aldeia, com
regras pr6prias e salvaguardando
assim o casco antigo, se os interesses
end6genos e ex6genos o justificarem. Quando nao, pode e deve ser
exigida coerencia a quem amplia e a
quem constr6i na aldeia. Coerencia
como existente, com os ritmos e os
desenhos das fachadas, com os seus
materiais de revestimento, com as
suas ferragens, e o mais que caracterize a aldeia, sem cair em exageros
que de nada servem excepto para

REFLEXOES

p6r as pessoas a procurar uma saida
realista, ainda que venal.
0 planeamento na aldeia nao tern de
ser puro e duro, tern de ser razoavel, compreensivo, e rigoroso quanta
baste para lhe manter a coerencia
estetica, arquitect6nica e urbanistica
necessarias a valoriza<;:ao da aldeia,
deixando-a respirar e evoluir. De
modo a evitar que lhe £altern argumentos no julgamento que e feito
pelo decorrer do tempo. Dito doutro
modo, nao precisamos de Pianos de
Pormenor, precisamos de regulamentos simples, discutidos com as pessoas, e com uma vertente pedag6gica
muito significativa.
Nao faz sentido o raciocinio "de freguesia" de alguns autarcas, que tern
optado, desde ha decadas a esta parte,
por tudo permitir nas aldeias, indiferentes na pratica ao seu destino, que
esse comportamento displicente tra<;:a
negro. E o medo de perder alguns
votos que impede na pratica muitos autarcas de actuar no sentido de
assegurar que as aldeias, ainda que
em forte queda demografica, mantenham inc6lurnes os seus melhores
argumentos, que sao o ambiente que
propiciam, ao qual se liga directamente a singeleza do seu patrim6nio edificado, mais pobre ou mais rico. Essa
manuten<;:ao s6 acontece com algum,
moderado, rigor urbanistico.
Ronald Reagan, quando ainda Governador da California, foi aconselhado a nao aumentar os impastos,
sob pena de nao ser reeleito: "Mas eu
nao fui eleito para ser reeleito" . Esta e
a resposta inteligente de urn autarca
capaz, que seguramente, actuando
com essa convic<;:ao, nao deixara de
ser reeleito pelos mesmos que lhe
fazem as fitas e os amuos na aldeia.
Alias, esta a vista o que vern acontecendo em muitas aldeias onde se
retomou esse rigor e que sao sujeitas a alguns investimentos publicos,
designadamente no seu espa<;:o publico urbana. Surgem alguns pequenos
p6los comerciais e desenvolvem-se
neg6cios imobiliarios tendentes ao
aproveitamento das casas para segunda habita<;:ao, ou mesmo para aluguer
sazonal. E assim em Montesinho, em
Tras-os-Montes, como e na aldeia do
Arripiado, no Ribatejo.

Pereira - Cnsa miie

Arripindo

Quando £alamos de investimento turistico, todavia, a coerencia patrimonial e as outras condi<;:oes descritas,
nao resolvem o problema de escala
Se se quiser realizar urn resort, ou urn
hotel, para alem da escolha da localiza<;:ao e de todos os elementos com ela
relacionados - visibilidade, ou nao,
qualidade ambiental, necessidades de
mercado existentes que se pretende
satisfazer, etc. - temos uma rela<;:ao necessaria do custo com a rentabilidade
almejada. Urn hotel de baixo custo
pode nao proporcionar refei<;:6es para
alem do pequeno-almo<;:o, e os seus
h6spedes procurarao as alternativas
que a cidade lhes proporciona no capitulo da restaura<;:ao. Urn grande
hotel pode desenvolver urn complexo
de piscinas, optando por as por a funcionar a medida que vai tendo clientes
que o justifiquem. 0 nlimero de quartos que se vai construir, ou de edificios, depende de considera<;:6es urbanisticas e da analise que se fa<;:a do
mercado.
Na aldeia, as pessoas tambem tern
de almo<;:ar e jantar - e em muitas
aldeias nao existe sequer urn cafe. As
casas que se podem construir, se e
que se pode construir alguma - muitas aldeias estao hoje em terrenos
de REN e RAN, sobretudo as abandonadas, e nao tern urn perimetro
urbana definido - tern a inevitavel
limita<;:ao do ambiente original, que
lhes proporciona a "magia do lugar",
que uma vez perdido por via da
constru<;:ao, nao mais se recupera. E
desequilibrar uma pequena aldeia
acontece com muita facilidade ...
0 nlimero de quartos que se podem
construir nurn empreendimento de turismo de aldeia, sao tres por casa. 0
numero minima de casas, e de cinco.
Ou seja, para desenvolver urn empreendimento de turismo de aldeia, nao
vale agarrar no convento em ruinas

e fazer uma pousada ... 0 turismo de
aldeia deve de facto proporcionar urn
ambiente de aldeia, e se possivel uma
pedagogia concomitante, aos seus
clientes. Na aldeia com condi<;:6es
para este tipo de turismo ... nao ha
procura turistica. Como conseguir
entao desenvolver urn empreendimento rentavel neste contexto fisico,
econ6mico e social?
0 segredo esta na escala. Se a escala e inconveniente, criemos outras
escalas. Em vez de fazer urn empreendimento, devem construir-se redes
de pequenos empreendimentos, que
polarizem a procura e a promovam.
Se urn empreendimento nao permite
manter aberto urn restaurante, concentrem-se varios empreendimentos
de aldeia num tempo de desloca<;:ao
curto, de modo a clusterizar a oferta
de restaura<;:ao, assim como as de
entretenimento e as alternativas de
lazer. Simultaneamente, diminuimos
os custos de gestao e de manuten<;:ao.
Existem multiplas solu<;:oes para o
desenvolvimento do turismo nas
aldeias portuguesas e elas representam urn enorme potencial do Pais,
que esta ao lado da maior potencia
turistica europeia, que e Espanha.
0 mercado esta s6£rego de op<;:6es
de qualidade, de novos contextos em
que a qualidade ambiental se junte a
seguran<;:a e ao descanso. De destinos
turisticos com novas escalas, mais
humanas.
As nossas aldeias, as preservadas, e
as outras, se investirmos na correc<;:ao
das suas dissonancias, tern tudo para
dar certo no Turismo do resente.
Porque tern a escala certa.
ROGERIO GOMES,
Presidente da Urbe (Nucleos Urbanos
de Pesquisa e Interven~ao),
Mestre em Ordenamento
do Territorio e Planeamento Ambiental
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A ·pequena escala
na arquitectura tradicional
Considera~oes

para a pratica contemporanea

Num quadro de gradual perda de lugares e valores identitarios e dilui<;ao cultural, num espa<;o
europeu alargado e num mundo de globaliza<;ao crescente, o esfor<;o para a valoriza<;ao e salvaguarda patrimonial s6 pode tornar-se positivamente consequente atraves de ac<;5es de desenvolvimento regional e local, que permitam a preserva<;ao das estruturas construidas e a redu<;ao ou
reversao dos processos de abandono e de desertifica<;ao.

Muro limite de propriedade, conten ~iio de terms e elemento de lzumaniza ~iio da paisagem e escadas emlaje
de xisto, vencendo o desnfvel entre os socalcos

0 debate te6rico em torno da Pequena
Escala encontra-se, frequentemente,
ligado a Arquitectura Tradicional,
num quadro de referencia quase
sempre depreciativo, que a considera como "arquitectura sem autor", e

sem correspondencia no lexico dos
estilos eruditos, logo menor. Reflexo
das acc;6es ambientais, geograficas
e ecol6gicas, com implicac;6es espaciais, estruturais, fenomenol6gicas,
esteticas, cognitivas e comporta-
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mentais, a arquitectura vernacula e
manifestac;ao antropol6gica e cultural da populac;ao que a criou (com
todo o manancial de valor ao nivel
patrimonial, pedag6gico e identitario) . Estes exemplares caracterizam-se pela associac;ao intima ao acto de
habitar, originalmente em contexto
rural, polarizado em torno da unidade nuclear social, a familia. Neste
contexto, o habitar e considerado
como urn conjunto de acc;oes associadas a subsistencia do agregado e
a apropriac;ao do territ6rio 1.
Estes edificios organizam nao s6 o
espac;o de habitar mas abrangem
igualmente as construc;6es anexas,
espac;os de apoio a actividade agricola, construc;6es de apoio isoladas,
assim como engenhos da paisagem
rural. Assim, as arquitecturas de
Pequenas Escalas, isoladas ou articuladas, configuram o Territ6rio
Humanizado. A habitac;ao, ampliada
nas suas valencias primarias, e a
essencia geratriz do espac;o humano
e plataforma para o desenvolvimento de fen6menos de urbanizac;ao de
Baixa Densidade.
Num quadro de gradual perda de
lugares e valores identitarios e diluic;ao cultural, num espac;o europeu
alargado e num mundo de globalizac;ao crescente, o esforc;o para a
valorizac;ao e salvaguarda patrimonial s6 pode tornar-se positivamente
consequente atraves de acc;6es de
desenvolvimento regional e local,
que permitam a preservac;ao das
estruturas construidas e a reduc;ao
ou reversao dos processos de abandono e de desertificac;ao. A recon-
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versao e dinamiza<;ao econ6mica,
constitui-se como elemento chave,
abrangendo ainda " ... todas as formas

de desenvolvimento turistico, planeamento e actividades que mantenham a
integridade social e econ6mica das popula~oes, bern como a perenidade do patrim6nio natural, construido e cultura/." 2
As quest6es da Sustentabilidade e
da Ecologia tornaram-se centrais no
quadro das ac<;6es e politicas de
desenvolvimento. A falencia pratica
de varios modelos de desenvolvimento territorial e urbana e a preocupa<;ao com os custos ecol6gicos e
energeticos das estruturas convencionais tern levado a urn aumento
do interesse da comunidade cientifica na analise dos modelos vernaculos de baixa densidade.
Na realidade portuguesa, estas quest6es tern particular acuidade, embora
a sua aborda gem seja pontual e a interven<;ao escassa. Tomaremos como
caso emblematico a regiao interior
raiana do centro do Pais. Transi<;ao
de influencias civilizacionais (Sul
Mediterraruco - Norte Atlantica), o
territ6rio da Beira Interior gerou uma
grande variedade de experiencias de
povoamento, tipologias arquitect6nicas e solu<;6es tecnicas, associadas aos
recursos locais e as formas de habitar em contexto rural. Atravessando
transversalmente este territ6rio, os
afloramentos rochosos de xisto estao
no amago das manifesta<;6es de uma
tradi<;ao construtiva. As Arquitecturas
do Xisto vao muito para alem da sua
materializa<;ao singular e unificadora, incorporando uma serie de solu<;6es e recursos tecnicos, de elevada
eficiencia e adequa<;ao, sendo eles
pr6prios uma heran<;a cultural viva
e actuante.
Desta realidade e das sinergias entre
poder politico, comunidade cientifica e sociedade, surgiu, de forma
emblematica, o Projecto da "Rede
das Aldeias de Xisto" integrado no
ambito do Programa Aldeias do
Xisto (III QCA - Ac<;ao Integrada
de Base Territorial - AIBT-PI), gerido pela Comissao de Coordena<;ao
e Desenvolvimento Regional do

Rua da Bica, elemento secundtirio muna estrutura
morfol6gica linear

Elementos arquitect6nicos singulares: pilar de
de base argilosa

Recursos end6genos nplicados ii constru~iio : alvenaria mista de calhau rolado e xisto

sec~iio

circular em alvenaria de xisto com argamassa
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Tipologin de lwbitn(iio: multiplicidnde de sohi(Oes tecnicns construtivns,
pequerws espn(os interiores, inc/usivos e de usos ndnptndos

lltiiiW

morfologin cnrncterizndn par

Ditilogo de trndi(oes constru tivns: nlvennrin mistn e tnipn, testemu nlw ndo o usa dn pedm CO II IO e/emen to
estrutu mlno piso inferior en utilizn(iio de U llin sohl(iio mnterinl menos pesndn 110 piso superior
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Centro (CCDRC). Apesar da qualidade e diversidade de interven<;:6es,
o processo destacou-se pela aplica<;:ao
em suporte associativo, reunindo os
munidpios tutelares das Aldeias do
Xisto e refor<;:ando a capacidade de
interven<;:ao no quadro estrategico
conjunto . Neste panorama, surgiram, tambem, ac<;:6es de parceria,
formalmente protocoladas, entre
algumas autarquias 3 e a Faculdade
de Arquitectura da Universidade
Tecnica de Lisboa - FAUTL, atraves
do Laborat6rio de Valoriza<;:ao do
Patrim6nio - LVP. Estas ac<;:6es incidirarn em seis aldeias tendo como
objectivo estudos aprofundados
abrangendo caracteriza<;:ao, avalia<;:ao
e propostas de interven<;:ao adequadas. Analisando e compreendendo
as caracteristicas e potencialidades
de cada caso no contexto regional,
nacional e internacional, os estudos
efectuados indicaram a urgencia
de promover ac<;:6es de conserva<;:ao, requalifica<;:ao e dinamiza<;:ao do
edificado, do espa<;:o publico e do
territ6rio, no contexto econ6mico e
social, estimulando a economia local
e regional, bastante fragilizada.
Apesar de cada caso ser espedfico
e de interesse relevante pela problematica que encerra, destacamos
a Aldeia de Martim Branco, na freguesia de Almaceda, Concelho de
Castelo Branco, tanto pela escala,
como pela raridade e coerencia do
edificado, ou, ainda, pelo envolvimento da tutela autarquica e pela
adesao da popula<;:ao. Esta aldeia
e urn pequeno lugar isolado que
constituiu urn exemplo paradigmatico de implementa<;:ao de uma
sustentabilidade funcional empirica.
Localidade de povoamento ancestral, Martim Branco desenvolveu-se
em estreita rela<;:ao com os elementos topograficos e os recursos naturais. De estrutura linear, orientada a
Norte-Sudoeste, paralela a Ribeira
de Almaceda, libertou para os usos
agricolas as encostas ferteis em
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socalcos, favorecendo a insolac;ao e
protegendo-se da acc;ao dos ventos.
A estruturac;ao do "espac;o vital"
envolvente, feita pela propagac;ao
de muros de xisto, elementos limitadores, reflecte uma organizac;ao
social mais comunitaria e menos
individual, expressa quer no uso
do solo, quer nos equipamentos de
uso comunal (fornos comunj.tarios,
fontanarios, moinhos de agua, lagares de azeite e picotas). A marca da
individualidade familiar encontra-se ligada ao espac;o de habitar alargada, nos vazios interiores, de uso
semi-agricola, encastrados entre o
edificado e na continuidade formal
dos logradouros.
A casa-tipo, em Martim-Branco relaciona-se intimamente com a fertilidade da Ribeira de Almaceda. As
alvenarias que a constituem empregam os materiais da envolvente, que,
para alem do xisto, incluem o calhau
rolado, a argila e a areia. A Taipa
tambem se encontra com frequencia.
Nesta zona, o termo Taipa define
uma tecnica de construc;ao em que
os barrotes de madeira sao empregues na execuc;ao de uma estrutura
reticular, cujos vaos sao cheios de
argamassa de barro. A massa utilizada e humedecida e compactada,
adicionando a terra crua bastante
argilosa, pedras miudas e elementos
vegetais. As paredes, em Taipa de
Fasquio, comp6em-se de uma estrutura feita com tabuas de madeira,
colocadas na vertical ("a prumo") e
sobre as quais se prega urn segundo
plano de tabuas na diagonal. Estas
tabuas sao travadas por urn ripado
horizontal (" fasquio"), rebocado com
estuque ou argamassa de cal. Esta
tecnica de construc;ao e sobretudo
utilizada em paredes interiores ou no
piso superior, sendo o piso terreo em
alvenaria. A necessidade e o engenho levaram a concepc;ao de soluc;oes
originais, tais como a construc;ao de
escadas monoliticas, compostas por
lajes de xis to encastradas no aparelho

Elemento da

populn ~iio

do muro, ou elementos de suporte
singular - pilares de secc;ao circular
e muros de suporte em alvenaria de
xisto com remates arredondados.
A formulac;ao espacial da habitac;ao
assenta numa volumetria simples,
de planta rectangular e irregular,
com dois pisos, adaptados a forma
e ao declive do terrene. A complexidade da organizac;ao espacial
aumenta como adicionar de espac;os
e pequenas construc;oes de apoio
a actividade agricola. Os interiores
sao diminutos, mas antropometricamente adaptados. Os acessos interiores entre pisos, embora exiguos,
cumprem uma func;ao secundaria,
uma vez que as func;oes do piso
terreo (arrumos e abrigos de animais) e do piso superior (habitac;ao)
se encontram em afinidade directa
com a respectiva rua, numa relac;ao inclusiva e acessivel, homem
- arquitectura.
A universalidade da arquitectura de
Pequena Escala, tradicional, e a sua
eficiencia funcional (versatilidade
das formas); material, (integrac;ao
in situ) e energetica, (resposta aos
desafios do ambiente), encontra-se
na genese de experiencias contem-

poraneas, nomeadamente na concepc;ao de pequenos edificios de alta
eficiencia energetica e baixo impacto
ambiental. Numa l6gica de crescente consciencializac;ao ecol6gica,
a func;ao primordial da arquitectura
como disciplina racional e organizadora do espac;o edificado, urbana
ou territorial, junta-se a necessidade
da sustentabilidade intencional. A
Pequena Escala, aldeia ou edificio,
em ambito rural, constitui assim urn
valor patrimonial (hist6rico) e tecnico (cultural), a adaptar e actualizar,
para uma implementac;ao contemporanea. •
NOT AS
' Keil d o Amar al: Arquitecturn Popular em Portugal,
Orlan do Ribeiro: Portugal Mediterrnneo eo Atlnntico,
Paul Olive r: Encyclopedia of Vernacular Architecture of
the World [pp. xxi] .
' Declara~oes d a Ci meira d o Rio de Ja neiro, 1992.
3 Castelo Bran co {Aideias de Martim Bra nco e
Sarzed as), Fundao {Aideia d e Barroca), Oleiros
(A ideia d e Alvaro), Serta {A ideia de Ped r6gao
Pequeno), Vila Velha de R6d ao {Aideia de Foz do
Cobrao).

LUiSA REIS PAULO,
MARIA CALADO,
Laboratorio de Valoriza~ao do Patrimonio
da FAUTL
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Revitaliza~ao

das aldeias do Algarve

Entre a conserva~ao
da memOria e a constru~ao
de urn futuro
Com a publica<;ao, em 1999, da Carta
do Patrim6nio Vernacular encerrava-se urn longo capitulo de discussao
te6rica relativa ao reconhecimento
do patrim6nio vernacular construido como membro de pleno direito
do amplo conceito de patrim6nio,
ecumenicamente expandido (quase)
ate aos limites de toda a produ<;ao
humana ao longo do seculo XX.
Mas se esse capitulo se encerrava,
a discussao e o entendimento das
problematicas associadas a sua conserva<;ao estavam, porem, ainda a
dar os seus primeiros passos, pondo
em confronto as escalas de novo(s)
problema(s) e de velhas solu<;6es, ja
testadas noutros contextos (relativos
ao patrim6nio monumental, dito
maior, ou aquele correspondente aos
chamados centros hist6ricos) mas cuja
aplicabilidade no contexto especifico dos pequenos aglomerados rurais
estava ainda por confirmar.
Sera nesse quadro, a que poderiamos acrescentar a emergencia de urn
movimento de retorno a uma certa
ruralidade meramente simb6lica,
cuja valoriza<;ao e precisarnente construida a partir da ideia de patrim6nio
assentando numa visao do mundo
rural que assume como inevitavel
a diversificar;ao econ6mica enquadrada numa estrategia de transformaII

r;ao do mundo rural em espar;os multifuncionais com valor patrimonia/ 111 ,
que se pode inscrever o lan<;amento dos programas de revitaliza<;ao
das aldeias, de que o Prograrna das
Aldeias Hist6ricas constituiu o mote
e principal referente e o das Aldeias
do Algarve, do qual aqui se da noticia, procurou dar seguimento.

Requalificapio do acesso ao po~o em Cachopo:

ca l~ada

Agregando urn conjunto de ac<;6es,
que se pretendia consistente e articulado, que vao desde 0 projecto de
arquitectura as ac<;6es de dinamiza<;ao sociocultural e em que se incluem
quer a cria<;ao de infra-estruturas e
equipamentos publicos quer o apoio
a iniciativas privadas, visando, no
essencial, a recupera<;ao do patrim6nio construido e a salvaguarda dos
valores paisagisticos, as inten<;6es
do Programa de Revitaliza<;ao das
Aldeias do Algarve apontavam para
a operacionaliza<;ao de uma politica activa de qualifica<;ao do urbanismo rural", atraves da valoriza<;ao e
promo<;ao da imagem e identidade
urbana de cada nucleo.
A cria<;ao das estruturas multidisciplinares que constituiram os
Gabinetes Tecnicos de Apoio as
Aldeias (GTAA), urn no Barlavento
II
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irregular de xisto. (G taa Sotavento 2005)

e outro no Sotavento, fruto de uma
ac<;ao articulada entre a Comissao
de Coordena<;ao e Desenvolvimento
Regional do Algarve e as Autarquias
envolvidas, surge como resposta a
necessidade de tornar operativas
as ac<;6es previstas no Planos de
Interven<;ao (PI) elaborados para
cada aldeia, assim como fazer a
articula<;ao entre as varias escalas
de planeamento, de projecto e de
acompanhamento das varias interven<;6es, contribuindo ainda com a
defini<;ao de urn conjunto de prindpios e metodologias de interven<;ao
transversais as varias aldeias.
De entre os principios assumidos
pelo GTAA Sotavento destacam-se
como essenciais os relativos ao aproveitamento das formas de apropria<;ao e uso do espa<;o publico e ao
recurso as tecnicas e materiais cons-
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trutivos tradicionais caracteristicos
da regiao, elegendo como objectivo
a recupera<;ao do seu uso e aplica<;ao, tendo presente que "para preservar a atmosfera tradicional nas
localidades rurais e nas pequenas
aglomera<;6es e para permitir a continuidade de manifesta<;6es arquitect6nicas vernaculares contemporaneas, e necessaria dispor nao apenas
dos materiais, como das tecnicas
tradicionais" 2 [de constru<;ao ].
Esse objectivo o Gabinete procurou,
por urn lado, cumpri-lo na incorpora<;ao desses materiais e tecnicas nos
seus projectos e respectivas obras
- quer no ambito de interven<;6es
em preexistencias de caracteristicas
arquitect6nicas vernaculares quer
em novas constru<;6es recorrendo a
linguagens e modelos contempon1neos, procurando sempre estabelecer
urn dialogo integrador mas recusando quaisquer inten<;6es mimeticas.
Por outro lado, ao promover a indu<;ao de efeitos demonstrativos capazes
de fazer despertar do esquecimento e
da rejei<;ao os saberes e praticas que
lhes estao associados, substituidos
que foram por novas significantes de
modernidade - os quais romperam
com esse processo continuo que sempre incluiu, naturalmente, necessarias
altera<;6es e continuas adapta<;6es em
resposta a diferentes constrangimentos sociais e ambientais - procurou-se revelar a sua importancia nao s6
tecnica, nomeadamente a relativa as
praticas conservativas, mas, e sobretudo, social, reconhecendo o contributo essencial da sua valoriza<;ao
para a afirma<;ao da identidade local
como contraponto a crescente homogeneiza<;ao cultural, assim como na
dinarniza<;ao e desenvolvimento do
potencial end6geno a que estao associados refor<;ando a atractividade dos
nucleos rurais no contexto do turismo cultural, sem esquecer ainda o
papel que poderao ter na perspectiva
do desenvolvimento sustentavel.

Requnlificat;:iio do ncesso ao pofo
em Cnchopo: muro de nlvenarin de xisto.
(G tna So tavento 2005)

Jnterven{:iio de conjunto nn envolvente da Rua 1°
de Maio e Largo dn Igreja em Cachopo: cal{:ada
irregular de xisto. (S tefano Malobbia 2008)

Finalmente, e nao menos importante, dando resposta a urn dos prop6sitos inscritos nos PI's que reconhecia
ja a imprescindibilidade do registo
dessas praticas e saberes que permitisse pelo menos o legado do seu
conhecimento, a edi<;ao de urn guia
da constru<;ao tradicional caracteristica da regiao Nordeste da serra
algarvia procura contribuir para
colmatar algumas das dificuldades
sentidas ao longo deste percurso
- nomeadamente, uma prepara<;ao

academica pouco atenta a problematica da arquitectura vernacular;
a escassez de bibliografia tecnica de
suporte relativa as tecnicas tradicionais de constru<;ao e ao estudo do
comportamento dos materiais tradicionais; e a inexistencia de tecnicos
ou operarios qualificados ou experientes nas tecnicas, praticas, usos e
saberes que lhe estao associados, ja
em via acelerada de ' extin<;ao' sem
que deles reste suficiente registo,
levantamento e conhecimento.
Dessa forma reconhecendo a necessidade de adop<;ao de abordagens
especificas, nomeadamente no que
respeita ao seu estudo e a forma<;ao
tecnica3, decorrentes da assun<;ao
da especificidade da arquitectura
vernacular, o Guia dara assim corpo
e substancia a pratica reiterada de
investiga<;ao nos dominios referidos
desenvolvida pelo Gabinete, paralela a pratica projectual para a qual
havia sido criado e que tera constituido o elemento mais estimulante
da sua actividade . •
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2 3° COL6QUTO INTERAMERICANO SOBRE A
CONSERVA~AO DO PATRJM 6NIO MONUMENTAL, ICOMOS, Tlaxcala, 1982 - Declara(:iio de Tlaxcala sabre a rwitaliza(:iio das pequenas aglomera(:iies . [Em
linha]. IPHA . Oisponivel na Internet: http:/ / porta l. i phan.gov.br / portal / ba ixaFcd Anexo.do ?id =254.
[Consu lta Nov. 2006].
3 ICOMOS 12m GE TERAL ASSEMBLY, Mexico,
1999 - Clzarter 011 tlze built vernacular heritage. [Em
linha]. JCOMOS. Disponivel na In ternet: http://
www.in tern a tiona!. icomos.org/ charters/ vernacular_e.hhn. [Consulta Nov. 2006].
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. .~E~ST~U~D~O~D~E~C~A~SO~----------------------------------------

Revestimentos exteriores
de constru~oes antigas em taipa

Tra~os

de misturas
determinados em laborat6rio
Fig. 1 -

Con s tru ~oes

e111 estudo (da esquerda pam a direita): Porches, Ses111arias, Montes de Ci11111, Ariio e Pinclw

As construc;oes em terra assumem, na hist6ria da construc;ao
nacional, urn papel muito relevante quando enquadradas num
cenario particular ao nivel social, econ6mico e geografico, que
criou as condic;oes propicias a sua expansao, com especial relevancia na zona Sul do pais e, nomeadamente, no Alentejo e Algarve.
INTRODU<;A.O
No ambito da dissertac;ao de Mestrado em Construc;ao do primeiro
autor no Instituto Superior Tecnico,
foram realizados ensaios de caracterizac;ao, em colaborac;ao com o
Laborat6rio Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), permitindo estabelecer considerac;6es de analise que
visam a compreensao dos fen6menos de degradac;ao de revestimentos
deste tipo de edificios. A selecc;ao
das amostras recolhidas cumpriu os
seguintes criterios:
1. Tipo de suporte: taipa;
2. Tipo de revestimento: revestimento exterior;
3. Zona geografica: Barlavento algarvio;
4. Tipologia construtiva: habitac;ao
corrente, de 1 ou 2 pisos acima do
nivel do solo;
5. Epoca de construc;ao: periodo
compreendido entre 1850 e 1950.
Respeitando o ambito das constru-

c;oes alva, foram seleccionadas cinco
construc;6es (fig. 1), distribuidas no
espac;o geografico em analise, com
as seguintes designac;6es (em referencia directa a sua localizac;ao no
Barlavento algarvio): 1. Sesmarias; 2.
Arao; 3. Montes de Cima; 4. Pincho
e 5. Porches.
A definic;ao do trac;o ideal em argamassas de revestimentos exteriores
de construc;6es em taipa e dificil e
pouco consensual.
DETERMINA<;AO DO RESIDUO
INSOLUvEL(RI)-METODOLOGIA
DE CARACTERIZA<;A.O
A execuc;ao de ensaios de dissoluc;ao
acida aplicados aos revestimentos
tradicionais a base de cal recolhidos in situ teve como objectivo central a determinac;ao aproximada do
trac;o das argamassas utilizadas. 0
procedimento de ensaio de determinac;ao da percentagem de residua
insohi.vel por via da dissoluc;ao acida
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foi desenvolvido conforme procedimentos e metodologia descritos em
publicac;6es no ambito de projectos
de investigac;ao decorridos no LNEC
(VEIGA, M. R.; Aguiar,}.; SILVA, A
S.; CARVALHO, F. (2001); SILVA, A.
S. (2002); SILVA, A. S. (2003). 0 ensaio
foi realizado no Departamento de
Materiais do LNEC.
0 processo de dissoluc;ao acida por
ataque de acido cloridrico (HCl)
resulta na obtenc;ao de uma parcela
nao soluvel, designada por residua
insoluvel (RI), a qual se pode fazer
corresponder, de forma aproximada,
a parcela de agregados de natureza
nao calcaria. 0 ensaio foi realizado
para tres das cinco construc;6es em
estudo - Pincho, Montes de Cima e
Sesmarias.
A execuc;ao do ensaio consiste na
realizac;ao das fases principais que
sao descritas de seguida.
Preparac;ao de amostras de revestimento:
1. remoc;ao com estilete de camadas
de protecc;ao superficiais - pinturas
ou peliculas de caiac;ao;
2. desagregac;ao cuidada das amostras resultantes de forma a nao alterar a granulometria original dos
agregados usados;
3. secagem em estufa a 105°C ate esta-

ESTUDO DE CASO

Fig. 2- Fa ses principais do processo de ataq ue e obten~iio do res{duo insohive/ (da esquerda para a direita e de ci111a pam baixo) : adi~iio de solu ~iio de ticido c/or£drico;
e sedi111 enta~iio; recupe ra~iio de res fdu o insohivel pam o cndinho; decnnta ~iio par vacuo; secagell'l de cadinhos con tendo o resfdu o insohivel

disso/u ~iio

biliza<;ao da massa ap6s secagem por
um periodo minimo de 12h; introdu<;ao das amostras desagregadas no
exsicador para manter um nivel de
humidade minimo; em simultaneo
secagem e posterior determina<;ao da
massa dos seis cadinhos com coloca<;ao previa de membrana filtrante.
Ataque acido:
1. recurso a recipiente de agua pura
- aquecimento em placa electrica;
2. coloca<;ao de cadinho no recipiente de vacuo; selagem de juntas;
3. adi<;ao de agua quente com esguicho para dissolver; desagrega<;ao de
alguns granulos;
4. adi<;ao gradual de HCl e agita<;ao;
decanta<;ao sobre placa electrica;
adi<;ao gradual de HCl ap6s reac<;ao
estabilizada; sedimenta<;ao (fig. 2);
5. processo de decanta<;ao do con-

teudo do copo (RI e parcela dissolvida) no interior do cadinho para
filtragem por vacuo.
Resultam seis cadinhos contendo a
parcela insoluvel (RI), ainda humida, das amostras de revestimento.
Os cadinhos sao en tao secos em estufa e sao realizadas determina<;6es de
massa sucessivas ate se registar a
estabiliza<;ao da massa.
0 teor de residuo insoluvel em
acido (RI) e expresso em percentagem por:
%Resfduo Insoluvel = (c 1 - c) x 100

m

sen do:
m - massa da parcela (toma) de
amostra de revestimento em ensaio;
c - massa do cadinho vazio;
c1 - massa do cadinho mais residuo
insoluvel ap6s secagem.

ANALISE DOS RESULTADOS.
CONCLUSOES
A aplica<;ao da metodologia descrita para a determina<;ao do residuo
insoluvel por ataque acido das tres
amostras ensaiadas - Pincho, Montes
de Cima e Sesmarias, resultou nos
graficos que constam da fig. 3.
Durante o processo de ataque acido
das amostras atraves de solu<;ao
de acido cloridrico, verificou-se
um nivel superior de reac<;ao ao
acido nas amostras desagregadas
das constru<;6es de Montes de Cima
e de Sesmarias, tendo-se registado
um nivel de efervescencia bastante
mais evidente do que aquele a que
se assistiu durante o ataque acido
da mistura da constru<;ao de Pincho.
Esta evidencia e, alias, coerente com
a percentagem de residuo insoluvel
obtida para as varias amostras de

Pedra & Cal n. 0 37 Janeiro . Fevereiro . Mar<;o 2008

II~E~
S T~U
~D
~
O~D~E~C~
A~
SO
~----------------------------------------
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• Parcel a soluvel {%)
o Parcel a insoluvel {%)

ao.o

~ 70,0

~ 60,0

Por analise de natureza quimica,
resulta que o peso de Ca(OH) 2
da cal incorporada representa 74 %
da massa dos carbonates gerados
(CaC0 3) . Resultam, portanto, os
trac;os constantes do Quadro 2.
De forma a obter os trac;os volumetrices, consideraram-se as seguintes massas especificas aparentes:

~

50,0

~

40,0

1. ligante: 800 kg/ m 3

30,0
20,0

2. agregados: 1500 kg/ m 3

10,0

0.0

-f-----1-____J'----r--

Anch o

-'-----'-----,---'------'-----'1

Ses rrarias

Montes de Orra

Fig. 3 - Parcela sohivel e pnrcela insolu.vel (RI) para os 3 revestimentos ensaiados

revestimento, em que se sublinha
a percentagem da constrw;ao de
Pincho - cerca de 96 %.
As construc;6es de Montes de Cima
e Sesmarias apresentam percentagens de residuo insoluvel inferiores- 64,4 % e 79,7 %, respectivamente. A maior efervescencia destas ultimas amostras durante 0
ataque acido esta associada a uma
maior percentagem de constituintes de base calcaria, em particular
de ligante - cal.

Assumindo essa premissa, as amostras ensaiadas apresentam os trac;os aproximados, em peso, indicades no Quadro 1.
Os trac;os em massa acima apresentados traduzem a relac;ao entre
a parcela insoluvel (de agregados) e os carbonates que resultam
das seguintes reacc;6es, ocorridas
durante 0 ataque acido:
CaO + H 2 0 -

Ca (OH ) 2 + C0 2

Ca ( OH ) 2
~

CaCO 3

Quadro 1 - Reln pio entre parcel a sohi.vel e parcela insoluvel

Parcela soluvel presente de
base calcaria (carbonates)

Parcela insoluvel de base
nao calcaria (agregados)

Pincho

1

24,6

Montes de Cima

1

1,8

Sesmarias

1

3,9

Ligante (cal)

Agregados

1

33,3

Quadro 2 -

Tra~os

dos revestimentos, em massa

Pincho
Montes de Cima

1

2,4

Sesmarias

1

5,3

Quadro 3 - Tm~os dos revestimentos, em volume apnrente

Ligante (cal)

Agregados

Pincho

1

17,8

Montes de Cim a

1

1,3

Sesm arias

1

2,8
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Aplicando as massas especificas aparentes as massas de ligante e agregados em cada urn dos revestimentos,
obtem-se os trac;os volumetricos que
constam do Quadro 3.
Os revestimentos das construc;6es
de Montes de Cima e de Sesmarias
apresentam trac;os que se enquadram nas dosagens correntes para
argamassas a base de cal. 0 revestimento da construc;ao de Pincho
revela urn trac;o invulgar, podendo
estar associado a incorporac;ao de
barro (terra com elevado teor argileso), caso em que, como esse material
nao e dissolvido pelo acido cloridrico, surgiria como residuo insoluvel;
esta situac;ao e frequente em alternativa aos rebocos cujo ligante principal e a cal, principalmente quando 0
suporte e em terra . •
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METODOLOGIAS

A importancia da aplica~ao de uma
metodologia de boas praticas de interven~ao

A

reabilita~ao

da Casa

Rodrigues de Matos
Este artigo refere-se ao ensaio

I

1

Estudos Prev1os de Reconhecimento

de uma metodologia de boas
praticas de interven<;ao na

lnter venc;: iio necessaria?

---

N

Plano de
Manutenc;:ao

reabilita~ao

de edificios com

valor patrimonial!, aplicada a
uma antiga habita<;ao palaciana do seculo XVIII em Lisboa
- a Casa Rodrigues de Matos

2

- e fundamentada pela actual
dinamica registada no mercado residencial indiciando uma
procura emergente deste tipo
de edificio no mercado imobiliario pelos segmentos mais ele-

3

vados (Barata Salgueiro, 1997).

N

Diagn6stico conclusive?

Projecto de Reabil itac;:ao + Projec to de Restauro

4

Modelac;:ao das m edidas co rr ec ti vas recom endadas

Pr ojec to de Exec uc;:ao

"

5

Obra e Acompanhamento

6

Mon1tonzac;:ao e Manutenc;:ao

Fig. 1 - Esquema propos to para umn metodologin de bans pniticns de interoen~ao
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INTRODU<;AO
Adoptando a Convenr;iio para a Salvaguarda do Patrim6nio Arquitect6nico
da Europa (Granada, 1985; art.0 11)
considera-se que a reposi<;ao da eficacia fisica e funcional de edificios
com valor patrimonial reconhecido,
implica a defini<;ao de uma metodologia de boas praticas de interven~ao. Trata-se de uma estrategia que
visa a sistematiza<;ao e aplica<;ao dos
conhecimentos sobre reabilita<;ao, de
uma forma eficaz, coerente e justificada focalizada no cumprimento
das exigencias de compatibilidade,
durabilidade, reversabilidade e economia. Simultaneamente permite
acautelar situa<;6es negligentes de
interven<;oes no patrim6nio construf-
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das anomalias: IS) mu1t0 liseiras. [4) lige1ras. IJI medias. l21s raves. 111 mu~ lo sraves. W nlo se apl ica

Fig. 3 - Exemplo de uma Jicha de
compartimentos

a valia~iio

do estado de

co n serva ~iio

dos

Paredes : As paredes sao de dois tipos: as resistentes sao de alvenaria de
pedra construfdas com pedras grandes tanto no sentido
long~udlnal

como transversal, e as de compartlmenracao sao de

alvenaria mista com estrutura de madeira em cruz de Sto. Andr~

e area em alvenaria. Sao depois rebocadas e pintadas com tinta
de agua.
Pavimentos : 0 pavimento

~em

lajedo de pedra

ca l~ria

de tom cinzento,

com petas cerca de 40 x 40 em.

Tectos: Os tectos sao madeira dispostos em rorros de esteira de camisa
Rod a~s:

e saia. pintados de branco.
lnexistentes.

VAos : Existe urn vao encerrado na parede comum ao compartimento
0.02 . Dois vaos. um aberto para a escadaria principal e outro
para a rua. Ambos t ~m moldura em cantaria de pedra e
caixilharia de madeira .
Equ ipamentos /lnfra-estruturas: • electricidade

Fig. 2- Exemplo de uma Jicha de levantamento dos COI11partimentos

do, que devem ser tidas em conta em
intervenc;6es de reabilitac;ao.
Sendo que nestes edificios o programa decorativo e habitualmente rico
justifica-se a integrac;ao no projec to
global de reabilitac;ao de urn projecto espedfico de restauro. Elaborado
a semelhanc;a do projecto de outras
especialidades e designado por projecto de reabilita.;ao com projecto
de restauro integrado 2, tal como
preconizado pela Carta de Crac6via
(2000; art.7°), implica urn conjunto de pec;as escritas e desenhadas,
onde se m aterializam as decis6es
e as regras de intervenc;ao sobre
os valores esteticos existentes, que
permitem melhorar a capacidade de
resposta a imponderaveis verifica-

Fig. 4- Exemplo de uma sala nobre do pnlricio depois da

dos em fase de obra e comuns em
intervenc;oes des te tipo.
METODOLOGIA
A metodologia de reabilitac;ao propasta foi desenvolvida com base nos
estudos de Garcia (Cabrita et al, 1993,
pag. 130), Paiva et al (2006, pag. 295),
C6ias (2006, pag. 11) e Feilden (2003)
e compreende seis fases: estudos
previos de reconhecimento > analise > diagn6stico > projecto reabilita.;ao > obra e acompanhamento >
monitoriza.;ao; organizadas conforme esquema apresentado na fig . 1.
As boas praticas de intervenc;ao definidas privilegiam as acc;6es das fases
de analise e diagn6stico. Destinadas
a identificar e caracterizar as anoma-

interven~iio

lias e o estado de conservac;ao do
edificio, contribuem para se atingir
a execuc;ao adequ ada dos trabalhos
e o controlo dos custos. Na fase de
projecto e obra, a escolha de uma
equipa especializada em intervenc;6es no patrim6nio (para a elaborac;ao do projecto e execuc;ao da obra)
complementada por uma comissao
tecnica de acompanhamento, possibilitam a salvaguarda de valores
patrimoniais denunciados durante
a obra, contribuindo para o sucesso
da intervenc;ao.
CASO DE ESTUDO
A intervenc;ao na Casa Rodrigues
de Matos traduz a aplicac;ao dos
conceitos propostos. Tratou-se da
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reabilita<;ao para fins residenciais de
uma habita<;ao palaciana, nao classificada, cuja morfologia remete para
o 2.0 quartel do sec. XVIII, embora
as suas raizes remontem ao inicio
do sec. XVII.
A opera<;ao de reabilita<;ao desenvolveu-se de forma pouco intrusiva
e atenta a salvaguarda das preexistencias e a conserva<;ao dos valores acumulados ao longo de varias
epocas. Permitiu ensaiar as praticas
de interven<;ao previstas na metodologia apresentada demonstrando a
sua mais valia. A colabora<;ao entre
os varios especialistas e o constante
acompanhamento de obra, reduziram as interven<;6es ao minimo e
salvaguardar o patrim6nio arquitect6nico presente.
Atraves da identifica<;ao das anomalias e suas causas, caracteriza<;ao
e diagn6stico, foi possivel identificar os problemas existentes, e
lan<;ar a ponte para as interven<;6es
precisas.
Com urn projecto atento possibilitou-se a resolu<;ao de problemas
fisicos, ambientais e espaciais, assim
como a introdu<;ao de melhorias
atraves da moderniza<;ao das instala<;6es e equipamentos existentes,
sem adultera<;ao dos valores preexistentes e reduzindo as interven<;6es
efectuadas, em conformidade com
a Conven(;iio para a Salvaguarda do

Patrim6nio Arquitect6nico da Europa
(Granada, 1985, art. 0 11).
0 recurso a materiais e tecnicas
compativeis com as originais permitiram adaptar o novo ao antigo,
respeitando as principais exigencias
de compatibilidade, durabilidade
e reversabilidade que devem ser
tidas em conta numa reabilita<;ao.
No que se refere a integra<;ao de urn
projecto de restauro no projecto de
reabilita<;ao geral, seguiram-se as
recomenda<;6es da Carta de Crac6via
(2000, art. 7°). Neste edificio, identificaram-se valores esteticos que
;f>

28

Escola de Lisboa (possivelmente de
autoria de Joao Grossi (1718-1781),
embora nao assinados)3.
Por ultimo, conclui-se que as linhas
orientadoras da presente interven<;ao, deverao ser urn exemplo a
seguir nas reabilita<;6es de edificios
desta natureza, ficando garantida a
salvaguarda, para as gera<;6es vindouras, de urn edificio com valor
patrimonial indiscutivel. .
Fig. 5 - Exemplo de uma sala nobre do paldcio
antes da inte11!en ~iio

justificaram a presen<;a de tecnicos-restauradores e uma empreitada de
restauro, nomeadamente na identifica<;ao dos conjuntos decorativos
das salas da £rente do andar nobre
e da capela em estuque decorativo
relevado policromatico (atribuidos a

NOT AS
1
A defini~ao d e ed iffcio com val or pa trim onial remete para o conceito de patr im6nio arq uitect6nico.
Para edificio com valor pa trimonial adopta-se a
defini ~ao a pontad a na Convenr;iio pnrn n Snlvngunrdn
do Pntrim6n io Arquitect6nico (Granad a, 1985, art. 1.0 )
"(. . .) n expressiio 'patrim6nio arquitect6nico' e considerndn como integrnndo os seguintes bens im6veis: (. . .) todas
as construr;iies pnrticulnrmente nottiveis pelo seu interesse hist6rico, nrqueo/6gico, nrtistico, cientifico, social ou
tt!cnico, incluindo as instalar;iies ou os elementos decorntivos que fnzem parte integrnnte de tnis construr;iies; (. ..)",
reite rando a defini~ao anterior d a Carta Europein do
pntrim6nio nrquitect6nico (1975, ponto 1) onde o conceito de pa trim6ni o arquitect6nico tinha a largado o
seu domfnio tradicional, para ser "constituido nifo s6
pelos nossos monumentos mnis importnntes, 1nns tnmbbn
pelos conjuntos de constru.~iies mnis modestns dns nossns
cidndes nntigns e aldeins trndicionnis inseridns nns suns
envolven tes natura is ou construidns pelo homem.".
2
Deri vad o da d escri~ao do ponto 7 d a Carta de Crnc6via, "a decornr;iio nrquitect6nicn, as esculturns e os elementos nrtisticos, que fnzem parte integrnnte do pntrim611io
construido, devem ser preservndos mediante 11111 projecto
especifico vinculndo no projecto gem/ de restauro. ".
3 Tal como refere Silva (2007, pag. 50-52) "Como ja
referimos, existe uma semelhnnr;a formal nos varios progrnmns decorativos efectundos por Giovanni Grossi e os
membros da sua oficina, annlogia que permitiu collfinnar
algumas atribuir;iies por afinidndes estilisticns." (. .. ) "0
mais fascinnnte neste tecto (Palacio dos Mnchadi111ws)
a sua semelhanr;a formal como tecto da Casa de Fresco do
Palacio da Vila, em Sintra, o tecto da Sa/ados Trofells do
Palacio do Correio-Mor, em Lou res, ou nindn com um outro tecto de um edificio na Run de Siio jose, em Lisbon.".

e
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0 artigo baseia-se n o trabalh o d esenvolvido em:
PEDROSO, Maria na Morgado, Reabilitar;iio da
Casa Rodrigues de Matos. Um ensaio de aplicar;iio
de uma metodologia de boas praticas de intervenr;iio, Di sser ta~ao par a obten~ao d o Grau de Mestre em Recu pera~iio e Conserva~ao d o Patrim6nio
Constru fdo, 1ST, UTL, Lis boa, 2007.
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CARTAS & CONVENCOES

1907 . . . Cern anos
das Conven~Oes da Haia
Completa-se agora urn seculo
desde que, pela primeira vez,
foi referida explicitamente
numa norma internacional a
protecc;ao de monumentos hist6ricos. Embora, antes de 1907,
a protecc;ao de monumentos
fosse assunto abordado pela
legislac;ao nacional de diversos
paises - como e o caso das hulas
papais (Santa Se) desde 1425, da
Inglaterra em 1560, da Suecia
em 1666, de Portugal em 1721 e
da generalidade dos Estados no
seculo XIX - a primeira vez que
a salvaguarda do patrim6nio e
explicitamente referida na legislac;ao intemacional e no artigo
27.0 do Anexo a "Convenc;ao (IV)
relativa as leis e costumes das
guerras terrestres", assinada em
18 de Outubro desse ano.
Esta quarta convenc;ao faz parte
de urn conjunto de treze convenc;6es e uma declarac;ao, que
resultaram da 2." Conferencia
da Paz, realizada na Haia (Paises
Baixos), entre 15 de Junho e 18 de
Outubro de 1907, todas destinadas
a regular a conduta dos Estados-parte em caso de conflito armado.
A conferencia da Haia de 1907 vern
na sequencia da anterior realizada
na mesma cidade holandesa entre
18 de Maio e 29 de Julho 1899 e que
deu origem a tres convenc;oes e tres
declarac;oes.
0 artigo 27. 0 do anexo a" Convenc;ao
(IV)" de 1907 diz o seguinte: "Nos
cercos e nos bombardeamentos
deverao ser tomadas todas as providencias necessarias para poupar
quanto possivel os edificios consagrados ao culto, as artes, a ciencia
e a beneficiencia, os monumentos
hist6ricos, os hospitais e os lugares
de reuniao de doentes e feridos,
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sob condic;ao de tais edificios ou
lugares nao serem ao mesmo tempo
empregados para fins militares. 0
dever dos sitiados e assinalar esses
edificios ou lugares de reuniao por
meio de sinais visiveis, notificados
com antecedencia aos sitiantes."
Mais adiante o artigo 56. 0 afirma
que "e proibida toda a confiscac;ao,
destruic;ao ou danificac;ao intencional de tais estabelecimentos, de
monumentos hist6ricos, de obras
de arte e de ciencia, e contra esses
actos devera proceder-se."
Na conferencia da Haia de 1907 participaram os representantes de 43
Estados (quase todos os existentes
na epoca) europeus, asiaticos, norte e
sul americanos. Portugal enviou tres
representantes, que eram os embaixadores em Londres, na Haia e em

Bema, e publicou o texto destas
Convenc;oes no Diririo do Govemo,
n. 0 49, 2 de Marc;o, e n. 0 104, de 5 de
Maio de 1911. Estas Convenc;6es entraram em vigor em 26 de Janeiro
de 1910 e a mais recente adesao foi
a do Quenia em 2006.
Infelizmente, as Convenc;6es de
1907 nao impediram as destruic;oes da Primeira Guerra Mundial
(1914-18) e, por isso, a Sociedade
das N ac;6es (criada em 1919)
empenhou-se em tentar aprovar
urn" Ante-Projecto de Convenc;ao
internacional para a protecc;ao
dos monumentos e obras de
arte em tempo de guerra" . As
negociac;6es para o culminar da
redacc;ao deste Ante-Projecto de
Convenc;ao pararam em 1936,
face a escalada de conflitos em
Espanha, na Manchuria e noutros
locais do mundo. Entretanto, em
15 de Abril de 1935, os Estados
americanos assinaram o "Pacto
de Roerich" com o mesmo fim
de proteger da destruic;ao da guerra
os monumentos hist6ricos e outros
hens culturais. Ap6s a Segunda
Guerra Mundial (1939-45), houve
necessidade de voltar a Haia e, em
14 de Marc;o de 1954, foi aprovada
a "Convenc;ao para a protecc;ao dos
hens culturais em caso de conflito
armado" (UNESCO) . •
FONTES
Novn Co/ecfiiD de Trntndos, Convenfi5es, Contrntos
e Aclos PLiblicos celebrndos entre Portugnl ens mnis
Potencins, Torno Xlll (1906-1907), Im prensa da
Un iversidade de Coimbra, 1916, pp. 255-547.
http: //ww i.lib.by u.edu /i ndex.php/ hague_conventi on

MIGUEL BRITO CORREIA,
Arquitecto
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Ca ela de Santa Catarina, Faro
Levantamento e

modela~ao

3D
...

2.73

5
._.4,

Em Junho de 2007, foi pedido a Oz,
pelo entao IPPAR - Instituto Portugues do Patrim6nio Arquitect6nico
- Direc<;:ao Regional de Faro, o levantamento topografico e arquitect6nico da capela de Santa Catarina, sua
envolvente e modelo 3D, localizada no Forte do Belixe, concelho de
Vila do Bispo. Este pedido surgiu no
seguimento do estado de degrada<;:ao
apresentado pela capela e o eventual
risco de desmoronamento da mesma,
motivado por fen6menos de erosao
do maci<;:o rochoso onde se encontra.
Ao analisar a capela, optou-se por,
alem do simples registo tecnico, geo. metrico, e fotografico, 0 que resultaria numa fraca percep<;:ao do objecto
arquitect6nico, enquanto entidade
pertencente a urn todo e inserido
numa determinada envolvente, introduzir as melhores competencias de
n1.odela<;:ao geometrica 3D com levantamentos laser e ortofotos para recriar,
em ambiente virtual e com grande
rigor, todas as nuances de textura e
geometria que fazem da capela de
Santa Catarina urn objecto Unico.

. ..

g'r
s

g'

'~

~

Fig. 1 - Plnntn dn cnpeln

Fig. 2 - Corte Tmnsversnl

0 trabalho efectuado desenvolveu-

-se, principalmente, em duas fases:
o levantamento topografico e arquitect6nico "em campo" e posterior
tratamento e processamento de
dados, e desenho vectorial sobre os
elementos recolhidos.
A fase de levantamento ocorreu em
tres frentes de trabalho: levantamento topografico, levantamento
fotografico e fotogrametrico e levantamento arquitect6nico.
0 levantamento topografico consistiu no levantamento planimetrico e
altimetrico de toda a area de interven<;:ao, bern como o levantamento

Fig. 3 - Corte Longitudinal
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Os ortofotomapas gerados na fase
de levantamento fotografico e fotogrametrico foram utilizados para
"texturar" o modelo tridimensional,
criando assim, urn modelo geometrico fotorealista do existente.

i-

PRr·s N rA<;:AO DOll f Al HO
Para a apresenta<;ao do trabalho
foram elaboradas pe<;as desenhadas, nomeadamente, a planta topografica da capela e envolvente e
plantas, cortes e al<;ados, resultantes
do levantamento arquitect6nico, a
escala 1:50 da capela (figs. 1, 2 e 3)
e produzidas algumas imagens do
modelo 30 fotorealista, em suporte
digital (figs. 4 e 5).

Fig. 4 - Perspectivn do modelo 30 fotorealistn

Fig. 5- Outrn perspectivn do rnodelo 30 fotorealistn

tridimensional das zonas de maior
pormenor, utilizando como ferramenta de trabalho, o laser associado
as esta<;6es totais motorizadas. Para
a georeferencia<;ao de todos os elementos e levantamento directo dos
pontos de terreno livre, foi utilizado
equipamento Leica com GPS.
Os levantamentos fotografico e fotogrametrico consistiram no levantamento exaustivo e criterioso, apoiado
por elementos topograficos, de medi<;6es classicas e medi<;6es laser. Foram
usadas camaras fotograficas digitais,
com uma resolu<;ao de 12 milh6es de
pixels por imagem e equipadas com
lentes Tilt-Shift, para correc<;6es 6pticas de perspectiva, em conformidade
com o tipo de registo a efectuar.
0 levantamento arquitect6nico baseou-se nos levantamentos atras

descritos, tendo-se utilizado tecnicas
de medi<;ao classica, nomeadamente, fitas metricas e equipamentos de
medi<;ao linear laser.
Na fase de tratamento e processamento de dados, e desenho vectorial, todos os elementos recolhidos
foram tratados tridimensionalmente
de maneira a criar urn modelo geometrico tridimensional, a partir do
qual se desenharam as diferentes
vistas e cortes. 0 modelo tridimensional foi gerado atraves da utiliza<;ao de urn software de modela<;ao
parametrica Revit da Autodesk, devido a versatilidade que apresenta
para urn trabalho desta natureza.
Os desenhos tecnicos vectoriais, provenientes do modelo tridimensional,
foram trabalhados e desenvolvidos
em Autocad da Autodesk.

C01\ICLUSAO
Este trabalho foi executado pelo
Gabinete de Restauro Virtual, da
empresa Oz, no ambito de urn cons6rcio de colabora<;ao estabelecido
entre as empresas Oz, Geostar e
3D Helps.
Aliando o conhecimento na execu<;ao de levantamentos geometricos
de edificios e outras constru<;6es,
novas e antigas, com a modela<;ao
3D e publica<;ao multimedia, o gabinete de Restauro Virtual pretende
ilustrar constru<;6es e objectos que,
pelo seu valor patrimonial, carecem
de uma representa<;ao fidedigna,
capaz de recriar o seu aspecto original com fins cientificos, pedag6gicos
ou de divulga<;ao.
0 Restauro Virtual constitui assim,
urn apoio as actividades de recupera<;ao e conserva<;ao do patrim6nio arquitect6nico e arqueol6gico,
permitindo visionar tridimensionalmente, e de modo realista, a aparencia inicial das constru<;6es do
passado, que, pela ac<;ao dos agentes
ambientais ou devido a anomalias
diversas, rerderam a sua geometria
primitiva . •

CARLOS MESQUITA,
Director Tecnico da Oz, Ld. •
ANA CRAVINHO,
Arq!, Mestre ern Construo;ao, Oz, Ld.•
PAULO DE OLIVEIRA,
3D Helps
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Panteao dos Duques de Bragan~a,
Igrej a dos Agostinhos,
em Vila Vi~osa
A

interven~ao

estrutural como prioridade

A Igreja dos Agostinhos representa urn marco monumental
do patrim6nio construido em
Vila Vi<;osa, quer pelo seu significado hist6rico quer pela
sua caracteriza<;ao construtiva
e artistica.
INTRODU<;:AO
0 im6vel encontra-se actualmente
sem utiliza~ao de culto e sem qualquer outra ocupa~ao regular, devido
·em parte ao seu estado de conserva~ao, em especial na componente
que afecta directamente a sua sanidade estrutural; sendo possuidor de
urn valor artistico notcivel, o im6vel
apresentava diversas evidencias de
fragilidade estrutural, as quais mereceram especial aten~ao no ambito da
interven~ao .

A Funda~ao Casa de Bragan~a, na
qualidade de Dono da Obra, liderou
todo o processo, tendo contado com
a colabora~ao estreita do IGESPAR
e da Direc~ao Regional da Cultura
do Alentejo (ex-IPPAR - Direc~ao Regional de Evora) enquanto entidades de fiscaliza~ao. A empreitada de
consolida~ao e refor~o do Panteao foi
adjudicada a Monurnenta, Ld.a.
ESTADO DE CONSERVA<;:Ao DO
IMOVEL- PRINCIPAlS ANOMAIJAS
A Igreja dos Agostinhos foi alvo
de interven~6es anteriores de conserva~ao, coordenadas pela extinta
DGEMN, incidindo sobretudo em
opera~6es de manuten~ao dispersas,
em particular ao nivel do revestimento de cobertura e canais de escoamento de aguas pluviais.
.,,

32

Fig. 1 - Fachada fron tal da Igreja dos Agostinhos

0 cenario patol6gico do edificio
desenvolveu-se, tendo como origem
as insuficiencias ao nivel da cobertura, em paralelo com deficiencias
cumulativas associadas a falta de
capacidade resistente das funda~6es
e fragiliza~ao gradual de alguns elementos portantes principais, tendo
conduzido a indicios claros de instabilidade estrutural.

Fig. 2 - Contra/a de abertura de
frncturas geradas peln delamina~iio do revestimento das pilastras

Esse cenario desencadeou urn processo prelirninar de levantamento e diagn6stico, para a caracteriza~ao estrutural do edificio, resultando na elabora~ao de urn projecto de execu~ao
desenvolvido pela Oz, Ld.", a que se
seguiu a realiza~ao da empreitada de
"Consolida~ao e refor~o do Panteao
dos Duques de Bragan~a".
Como referido, a Igreja dos Agostinhos apresentava sinais denunciadores de fragilidade estrutural, dos
quais se destacam os seguintes:
• Delamina~ao de revestimentos
de pilastras interiores em cantaria
(pilastras de sustenta~ao da estrutura
da cupula) (fig. 2);
• Fendilha~ao no fecho da ab6bada
da nave principal;
• Fendilha~ao em tectos e paredes
das capelas laterais, na vizinhan~a da
parede lateral exterior;
• Descompressao localizada de areas
portantes, abertura de junta em zona
de trac~ao;
• Fendas estruturais em suporte de
apoio a paine! azulejar - parede interior, ortogonal a parede lateral exterior (fig. 3);
• Fendas com orienta~ao vertical em

Fig. 3 - Contra/a de abertura de
fenda estrutural pnrede interior,
revestida com paine/ azu lejar
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Fig. 4 - Execu~iio de microestacas
-lintel exterior afachadn Iateralfase de furaciio em profundidnde
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Fig. 5 - Montagem de armadura resistente e confi nadores transversnis em lin tel de fundnt;iio, ap6s execu~iio de microestacas

Fig. 6 - Fase defti ra~iio para inser~iio
de microestacas -lintel interior

Fig. 7 - Co n soli da ~iio de tectos par injec~iio contra/ada de calda
- capela lateral

Fig. 8 - Pro tec~iio previa de painel
aw lejar, para posterior conso/ida~iio e
refor~o de tectos e pilastras

Fig. 9 - Refor~o de pilastras par pregagens resistentes ocultas - fase de jr.1 m~iio com en roteadom

fachada frontal, na uniao do corpo
da Torre sineira com o corpo central
da fachada.
A fase de diagn6stico e modelac;ao
estrutural do edificio, desenvolvida
pela Oz, Ld.", perrnitiu verificar:
• Fen6menos de assentamento diferencial de fundac;6es directas da
parede lateral exterior;
• Idem, na Torre sineira, em cunhallivre;
• Fendas estruturais no £echo da ab6bada da nave e fendas verticais de

desligamento entre a parede lateral
exterior e paredes ortogonais interiores, associadas ao fen6meno de
fragilidade de fundac;6es da parede
exterior;
• Delarninac;ao do revestimento de
pilastras, em especial a urn nivel de
base, causado por esmagamento por
compressao, dada a pequena espessura das lajetas de cantaria, assimetrias
na distribuic;ao do carregamento (cargas permanentes) e incapacidade do
material de preenchimento interior
para transrnissao de cargas de compressao ate a fundac;ao da pilastra.
ESTRATEGIA EMETODOLOGIA DE
~VEN~O-ABORDAGEM

A intervenc;ao orientou-se na perspectiva da resoluc;ao estrutural como
priori dade, entendida como fase obrigat6ria num processo mais abrangente de reabilitac;ao e conservac;ao
do monumento. Nesse contexto, a
empreitada preconizou as seguintes
tarefas principais:

• Reforc;o das fundac;6es da parede
lateral exterior e da Torre, por via da
execuc;ao de rnicroestacas em profundidade, encabec;amento e alargamento da area de implantac;ao - linteis em betao armado, solidarizados
as paredes resistentes originais por
meio de conectores transversais ocultos (figs. 4 a 6);
• Consolidac;ao e reforc;o de suportes
em alvenaria de pedra e bloco ceramica, em tectos abobadados, paredes,
pilastras e trampas do cruzeiro, restituindo a sua continuidade mecanica,
capacidade resistente e de redistribuic;ao de esforc;os actuantes (figs. 7 e 8);
• Consolidac;ao de elementos portantes em cantaria, por injecc;ao controlada de resinas de base epoxidica;
• Reforc;o atirantado da cupula;
• Reforc;o da Torre por via da execuc;ao de reboco armado pelo interior;
• Remoc;ao de elementos metalicos
com func;ao de confinador, disfuncionais e geradores de delarninac;ao no
revestimento exterior da fachada em
cantaria.
A intervenc;ao orientou -se numa perspectiva de restituic;ao da capacidade
resistente dos elementos afectados.
Nessa base, revelou-se imperativa a
fase de reforc;o das fundac;6es, preliminar a qualquer outra fase posterior
de consolidac;ao e reforc;o.
Seguiram-se as fases de consolidac;ao
e reforc;o das pilastras de sustentac;ao
da cupula, atraves da injecc;ao controlada de caldas de consolidac;ao compativeis com os materiais originais
e inclusao de pregagens resistentes,
com func;ao confinadora (fig. 9).
Procedeu-se entao a consolidac;ao das
trampas (que encimam as pilastras),
das paredes e por fim dos tectos abobadados das capelas laterais e nave
central. As zonas e alinhamentos intervencionados foram protegidas superficialmente com acabamento similar
ao existente- reboco e caiac;ao. Foram
repostos os sistemas de pavimento e
lajetas de revestimento previamente
desmontados ara permitir o reforc;o
de fundac;6es.
LUiS PEDRO MA TEUS,
Eng." Civil, Mestre em Constru~ao,
Monumenta, Ld:'
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Conflito de escalas
e salvaguarda da paisagem
urbana hist6rica
MAIN VIEWS TO Ill COfiSlMD
AHO~TEC'TEO

0 conflito de escalas constitui urn
desafio frequente sempre que se trata
de integrar interven<;6es ou arquitecturas contemporaneas no tecido e na
envolvente paisagistica de urn centro
hist6rico ou de urn monumento.
Para a resolu<;ao desta problematica e util recordar, pel a sua actualidade e importancia metodol6gica, a
adop<;ao da Declara<;ao para a Conserva<;ao de Paisagens Urbanas
Hist6ricas por parte do Comite
Mundial do Patrim6nio, em Setembro de 2005.
Esta Declara<;ao resultou do Memoranda de Viena obtido com a Conferencia de 12-14 de Maio de 2005, intitulada "World Heritage and Contemporary Architecture - Managing
the Historic Urban Landscape", que
reuniu 600 peritos e profissionais de
55 paises e na qual tive oportunidade de participar em representa<;ao
da Camara Municipal de Lisboa.
0 documento surgiu para conciliar arquitectura e interven<;6es con-

temporaneas com desenvolvimento
urbano sustentavel e a integridade
nao s6 de cada urn dos edificios
como tambem da paisagem constituinte e envolvente no seu contexto
hist6rico e urbanistico. Uma integra<;ao imposta pelo alargamento
do conceito de patrim6nio cultural
ao reconhecimento da coexistencia
humana com a terra e a sociedade.
Por outras palavras, era necessaria
definir urn criterio que incorporasse
o conhecimento e o respeito pela
"hist6ria, cultura, arquitectura, sentido e caracter do lugar".
A paisagem urbana hist6rica aparece pois como testemunho de urn
planeamento territorial ao longo de
urn periodo de tempo relevante que
se reflecte em valores econ6rnicos e
culturais pr6prios de uma determinada sociedade. Por isso a sua salvaguarda pode garantir a identidade
e a coesao social em processos de
cria<;ao arquitect6nica ou em interven<;6es em centros hist6ricos.
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Em termos praticos este conceito
implica urna visao da cidade como
urn todo e simultaneamente o respeito
pelos perfis das linhas de cumeeiras,
dos eixos visuais, das rela<;6es de escala, do uso dos solos, da organiza<;ao
espacial, das perspectivas, da topografia, da vegeta<;ao e de infra-estruturas
tais como pavimentos, sistemas de
drenagem ou ilurnina<;ao. Exigencias
que devem guiar a elabora<;ao de urn
estudo de impacto cultural e visual
sempre que se pretenda avan<;ar com
urna interven<;ao contemporanea. Urn
instrurnento mais a integrar o plano
de gestao de urn centro hist6rico.
Com a dita Declara<;ao, o conceito de
conserva<;ao da paisagem urbana hist6rica passou a constituir urn criterio
adicional indispensavel a classifica<;ao de urn sitio ou objecto monumental na Lista do Patrim6nio Mundial.
Este criterio de salvaguarda foi aplicado pela primeira vez em Portugal
na elabora<;ao do dossier de candidatura da Baixa Pombalina a
Patrim6nio Mundial, pre-avaliado
favoravelmente pelo Conute Mundial
do Patrim6nio no final de 2005.
Na pratica, este criterio foi introduzido nas directivas a adoptar na
elabora<;ao do plano de gestao e na
identifica<;ao das vistas e perspectivas que importa preservar para
garantir a conserva<;ao da imagem
hist6rica da Baixa (ver figura). !rnagens que ao longo do tempo foram
plasmadas iconograficamente e que
de forma consolidada identificaram
e identificam inequivocamente esse
sitio hist6rico. Em particular, as vistas a partir do rio ou as obtidas a partir das colinas envolventes . •
JOAO MASCARENHAS MATEUS,
Dr. Eng." Civil, MSc Arquitectura

AS LEIS DO PATRIMONIO -

0 Novo C6digo
dos Contratos PUblicos
0 Regime dos Erros e Omissoes
Como referimos no artigo publicado
no anterior numero da Pedra & Cal
subordinado ao tema dos "trabalhos a mais" no Novo C6digo dos
Contratos Publicos, toda a contrata<;ao publica passara a ser regulada
a partir de 29 de Julho em diante,
pelo C6digo dos Contratos Publicos
(de agora em diante CCP) aprovado
pelo Decreta-lei n. 0 18/2008, de 29
de Janeiro.
Todos OS contratos celebrados a luz
do, ainda, actual Regime Juridico
das Empreitadas de Obras Publicas,
aprovado pelo Decreta-lei n. 0 59/99,
de 02 de Mar<;o (de agora em diante
RJEOP), continuarao a ser por ele
regulados.
Apenas foi extinta a fase conciliat6ria do processo, pelo que, o prazo de
132 dias uteis que 0 empreiteiro tinha
a contar da recusa do dono de obra
em reconhecer-lhe o direito para
recorrer ao Conselho Consultivo de
Obras Publicas e Transportes, conta-se para efeito de impugna<;ao judicial, ou para os tribunais administrativos ou para o tribunal arbitral,
caso exista esse compromisso.
Contudo, todos os contratos celebrados na sequencia da escolha da
entidade contratada com base em
procedimento previsto no novo
c6digo, o que tera que acontecer
obrigatoriamente, nos lan<;ados a
partir de 29 de Julho de 2008, serao
regulados pelo CCP.
No tocante a materia de "erros e
omissoes" do projecto, a mesma
encontra-se regulada nas seguintes
disposi<;6es do novo c6digo: a) artigo 61. 0 com a epigrafe "erros e omissoes do caderno de encargos"; b) artigo
376. 0 com a epigrafe "Obriga{:iio de
execu{:iio de trabalhos de suprimen to de
erros e omissoes"; c) artigo 377. 0 com a
epigrafe "Pre{:O e prazo de execu{:iio dos
trabalhos de suprimento de erros e omissoes"; d) artigo 378. 0 com a epigrafe

"Responsabilidade pelos erros e omissoes". Analisemo-la em compara<;ao
com o, ainda, actual regime.
0 n .0 1 do artigo 14° do RJEOP estabelece que: "No prazo de 66 dias, au
no que for para o efeito estabelecido no
caderno de encargos, de acordo com a
dimensiio e complexidade da obra, mas
niio inferior a 15 dias, contados da
data da consignariio, o empreiteiro
poderti reclamar:
a) Contra erros au omissoes do projecto, relativos a natureza au volume dos
trabalhos, par se verificarem diferen{:as
entre as condi{:oes locais existentes e
as previstas au entre as dados em que o
projecto se baseia e a realidade;
b) Contra erros de ctilculo, erros materiais e outros erros au omissoes das folhas
de medi{:oes discriminadas e referenciadas e respectivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos, par se verificarem
divergencias entre estas e o que resulta
das restantes pe{:as do projecto. ".
Este prazo maximo de 66 dias,
minima de 15 conta-se da data da
consigna<;ao, isto e, da data em
que o empreiteiro toma posse dos
predios ou terrenos a intervencionar. Data a partir da qual lhe e,
efectivamente, possivel verificar as
condi<;6es geotecnicas do terreno,

fazer levantamentos e inspec<;6es,
medi<;6es, etc..
0 n. 0 2 do artigo 14. 0 permitia, ainda,
urn momenta ulterior para reclamar
erros e omiss6es: findo o prazo estabelecido no numero anterior, admitir-se-iio
ainda reclama{:oes com fundamento em
erros au omissoes do projecto, desde
que, arguindo o erro ou omissiio nos
11 dias subsequentes ao da verificariio, 0 empreiteiro demonstre que
lhe era impossivel descobri-lo mais
cedo. Nos termos do n. 0 3, na reclama<;ao o empreiteiro indica o valor
que atribui aos trabalhos resultantes
da rectifica<;ao dos erros ou omiss6es
arguidos. 0 dono da obra devera, no
prazo maximo de 44 dias, notificar 0
empreiteiro da sua decisao sabre as
reclama<;6es apresentadas, as quais
sao aceites se nao tiver havido notifica<;ao da decisao no referido prazo.
0 CCP estabelece urn regime substancialmente diferente do actual,
quer no que ao momenta da reclama<;ao de erros e omiss6es diz respeito, que passa da fase da consigna~ao para a fase da apresenta~ao da proposta, quer quanta a
responsabilidade pelos trabalhos de
suprimentos dos mesmos, tendo o
legislador optado por desresponsabilizar o dono da obra com prejuizo do empreiteiro, sobretudo, mas,
tambem do projectista.
0 artigo 61.0 do novo c6digo com a
epigrafe "erros e omiss6es do caderno de encargos" estabelece que:
1 - Ate ao termo do quinto sexto do
prazo fixado para a apresentariio
das propostas, os concorrentes devem
apresentar ao 6rgiio competente para a
decisiio de contratar uma lista na qual
identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissoes do caderno
de encargos por eles detectados e que
digam respeito a:
a) Aspectos au a dados que se revelem
desconformes com a realidade; au
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b) Especie au a quantidade de presta(oes
estritamente necessarias aintegral exeCU(iiO do objecto do contrato a celebrar;
au ainda
c) Condi9oes tecnicas de execu(iio do
objecto do contrato a celebrar que o concorrente niio considere exequiveis. ".
Ou seja, o empreiteiro deve: a)
Verificar e rever os dados de campo,
estudos e previs6es fornecidos pelo
dono da obra; b) Verificar a adequa<;ao do tipo de presta<;ao pretendido
ao resultado que se quer "especie"
da presta<;ao, bern como deve verificar as quantidades; c) Avalizar a
exequibilidade tecnica da obra.
Para isso, naturalmente, o empreiteiro tern de fazer estudos de campo,
inspec<;6es, levantamentos, monitoriza<;6es e medi<;6es, bern como dar
ao dono de obra, em troca de nada
(se nao foi o contraente escolhido),
os seus conhecimentos tecnicos, o
seu know-how, os quais vao servir
para rectificar ou mesmo refazer o
projecto fornecido a expensas dos
concorrentes.
0 empreiteiro s6 esta dispensado de
denunciar os erros e orniss6es dos
documentos concursais quando, diz
o n. 0 2 do art. 0 61. 0 : " ( ••• ) os concorrentes, actuando com a diligencia
objectivamente exigivel em face das
circunstancias concretas, apenas
pudessem detectar os erros e omissoes em causa na fase de execu9iio
do contrato. ".
Da leitura do preceito em causa,
resulta que, o legislador, nao fornece
aos operadores sejam eles dono de
obra ou empreiteiro, nem sequer
ao interprete Guizes e advogados),
qualquer criterio que lhes perrnita
com seguran<;a juridica determinar
ate onde vai este 6nus de denuncia.
Ora, ate que a pratica judicial de 5
ou 6 anos venha a estabilizar uma
interpreta<;ao rninimamente segura daquele criterio indeterrninado,
lamentavelmente, esta escancarada
a porta ao litigio. Por outro lado,
pense-se quantas inspec<;6es, sondagens, medi<;6es, revis6es de projecto, etc. irao ser efectuadas para
o mesmo concurso, provavelmente,
quantos concorrentes o mesmo tiver.
Gera-se, inutilmente, o desperdicio
de tempo e recursos.

Admitidos os erros e orniss6es reclamados pelos concorrentes, as respectivas propostas devem identificar,
expressa e inequivocamente: a) Os
termos do suprimento de cada urn
dos erros ou das orniss6es aceites;
b) 0 valor, incorporado no pre<;o ou
pre<;os indicados na proposta, atribuido a cada urn dos suprimentos.
0 empreiteiro escolhido tern a obriga<;ao de executar todos os trabalhos
de suprimento de erros e orniss6es
que lhe sejam ordenados pelo dono
da obra, sendo que, ao dono de obra
lhe cabe entregar todos os elementos
para esse efeito necessarios, salvo
quando o empreiteiro tenha a obriga<;ao pre-contratual ou contratual
de elaborar o programa ou o projecto de execu<;ao (art. 0 376. 0 , n. 0 1).
Salvo qu ando o empreiteiro tenha
a obriga<;ao de elaborar o projecto
de execu<;ao, o dono da obra deve
entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios a realiza<;ao
dos trabalhos referidos no numero
anterior (art. 0 376. 0 , n. 0 2).
No entanto, a execu<;ao dos trabalhos de suprimento de erros e orniss6es s6 pode ser ordenada quando o
somat6rio do pre<;o atribuido a tais
trabalhos com o pre<;o de anteriores
trabalhos de suprimento de eri'os e
orniss6es e de anteriores trabalhos
a mais nao exceder 50 % do pre<;o
contratu al. Quis-se, assim, evitar a
derrapagem do pre<;o da obra ap6s a
contrata<;ao, colocando-se os erros e
orniss6es na concorrencia, dado que
serao objecto de proposta de pre<;o
por todos os concorrentes.
0 art. 378. 0 responsabiliza o empreiteiro pelos trabalhos de suprimento de erros e omiss6es. Assim o
empreiteiro e por eles responsavel
suportando-os:
1- Quando o empreiteiro tenha a obriga(iio de elaborar o projecto de execu(iio,
e o mesmo responsavel pelos trabalhos
de suprimento dos respectivos erros e
omissoes, excepto quando esses erros e
omissoes sejam induzidos pelos elementos elaborados au disponibilizados pelo
dono da obra. (... )
3 - 0 empreiteiro e responsavel par
metade do va lor dos traba lhos de
suprimento de erros e omissoes cuja
detec9iio era exigivel na fase de for-

Pedra & Cal n. 0 37 Janeiro. Fevereiro. Man;o 2008

ma9iio do contrato nos termos do
disposto nos n.0 s 1 e 2 do artigo 61. 0 ,
excepto pelos relativos a erros e omissoes
que hajam sido identificados pelos concorrentes na Jase de forma(iio do contrato mas que niio tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
4 - 0 emprei teiro e ainda responsavel
pelos trabalhos de suprimento de erros
e omissoes que, niio sendo exigivel que
tivessem sido detectados na Jase de forma(iio do contra to nos termos do disposto
nos n. 0 S 1 e 2 do artigo 61. 0 , tambem
niio tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em lhe fosse exigivel a sua
detec9iio .
lsto e, 0 empreiteiro e responsavel
pelos trabalhos de suprimento de
erros e orniss6es quando: a) lhe fosse
objectivamente exigivel em face
das circunstancias concretas que os
detectasse ate 5 j 6 do prazo para
a apresenta<;ao da proposta, altura
em que e responsavel "apenas" por
metade do valor dos trabalhos de
suprimento dos erros e omissoes;
b) nao sendo exigivel que o tivesse detectado na fase da apresenta<;ao das propostas, tambem nao
tenham sido por ele identificados, ja
na fase de execu<;ao da em preitada,
no prazo de 30 dias a contar da data
em lhe fosse exigivel a su a detec<;ao,
situa~ao em que e responsavel por
suportar a totalidade do custo dos
trabalhos de suprimento.
Tarnbem o projectista e chamado a
responder pelos erros e orniss6es do
projecto que forneceu, nos termos
dos n. 0 s 6 e 7 do art. 0 376. 0 : caso as
erros au omissoes decorram do niio cumprimento au do cumprimento defeituoso
de obriga(oes de concep9iio assumidas par
terceiros perante o dono da obra, ate ao
trip lo dos honorarios a que tenha direito
ao abrigo do respectivo contrato, salvo se
a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo au de negligencia grosseira
no cumprimento das suas obriga96es,
caso em que niio tem limite.
A. JAIME MARTINS,
Docente Universitario,
Advogado-socio de ATMJ- Sociedade
de Advogados; RL
a.jaimemartins@atmj.pt
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Lancement du projet d'Asment Temara sous !'impulsion de son President fondateur : Feu
Omar Laraqui.

19

Mise en service de l'usine avec une capacite de production annuelle de 640 000 tonnes de ciment.

19

La combustion au fuel est remplacee par Ia combustion au charbon et au coke de petrole, en
vue de rationaliser les coOts de production.

1Q

Certification des produits CPJ 35 et CPJ 45 d'Asment Temara .
Remise des certificats de conformite a Ia Norme Marocaine NM, par le Ministre de l'lndustrie,
Monsieur Driss Jettou.

19

Le Groupe Laraqui cede 54% du capita l
Temara.

19

Signature avec le Ministere de I'Environnement de !'Engagement de Ia Profession Ciment iere
(APC) a se conformer librement a une Charte Environnementale Citoyenne.

19'1

- Le President de Ia Republique Portugaise, Monsieur Jorge Sampaio, donne le coup d'envoi

a CIMPOR,

qui prend ainsi le controle d'Asment

de Ia 1'" phase du projet de doublement de Ia capacite de production de l'usine, en marge
de sa visite officielle au Maroc. En cette meme occasion, le broyeur a ciment n°2 est
inaugure.
-Creation de Ia filiale " Betocim >>, societe specialisee dans Ia fabrication et Ia commercialisation du Beton Pret a I' Emploi avec l'ouverture d'une 1'" Centrale a Sale.

20

Achevement de Ia 1'" phase du projet d'extension de l'usine : Ia capacite annuelle de
production passe de 640 000 a 820 000 tonnes de ciment.

20

Obtention par l'usine d'Asment Tamara du label de Certification Oualite : ISO 9002-1994.

20u

- Lancement de Ia 2'""' phase d'extension de l'usine pour parachever le doublement de
Ia capacite de production initiale. Elaboration et demarrage d'un plan de rehabilitation
environnementale des carrieres d'Asment Tamara.
- Asment Temara obtient le Certificat de Qualite ISO 9001 version 2000.
- Ouverture de Ia 2""'• Centrale

200

a Beton a Casablanca.

- Les nouvelles installations operationnelles de l'usine sont officiel lement inaugur.ees .
La capacite de production annuelle de l'usine passe a 1,2 Million de tonnes de ciment
correspondant a un debit journa lier de :
• 2 900 tonnes de clinker
• 4 000 tonnes de ciment.
-Obtention par l'usine d'Asment Tamara du label de Certification envi ronnementale ISO
14001 version 2004.

200

- Le 30'm• anniversaire d'Asment Tamara et de Cimpor a ete celebre le 28 Novembre en presence du President Salavessa Moura et de !'ensemble du personnel en activite et retraite.
-Avec l'ouverture de ses 2 nouvelles unites de Tamara et de Casablanca, Betocim porte son
reseau de Centrales a Beton a 4.

2(,

Asment Tamara a vendu plus de 1 Million de tonnes de ciment, ce qui constitue un record
absolu dans les 30 ans d'histoire de l'entreprise et de son usine de AYn Atig- Tamara . Cette
remarquable performance a ete rendue possible grace a Ia politique permanente d'investissement de Ia societe, accompagnee depuis 2 ou 3 ans d'une tres forte croissance de Ia
demande en ciment.
Asment Tamara pense d'ailleurs realiser un nouveau record de ventes en 2008, en franchissant
Ia barre des 1 Million et Cent Mille tonnes si Ia demande demeure aussi soutenue.
Pour cela, Asment Temara a axe ses principaux investissements de l'annee 2007 sur !'Atelier
d'Ensachage de l'usine et son service d'expeditions. Ainsi, un palettiseur d'une capacite
de 150 tonnes/heure a ete mis en service des le mois d'Avril 2007 et deux ensacheuses de
derniere generation, equipees d'automates pour le chargement des sacs sur carnian, ant
egalement ete mises en service au cours du dernier trimestre de l'annee 2007.
La capacite nouvelle d'expedition de l'usine en 2008 est done de plus de 400 ton nes/heure
de ciment en sac et 1000 tonnes/jour minimum de ciment sur palette, avec une capacite tres
confortable de livraison du ciment en vrac.

Siege et Usine : Route de Casablanca - A"fn Atig - Temara - MAROC
Telephone : (+212) 37 74 07 77 - Fax : (+212) 37 74 15 70
E-mail : contact@cimpor.com
www.asment.co.ma

0

0 Museu GeolOgico
Urn tesouro do nosso patrim6nio

Aspecto da sa/a de Arqueologin

0 Museu Geologico esta instalado,
desde 1859, no belo edificio do antigo
Convento de Jesus.
Os exemplares das suas colec<;6es foram recolhidos ao longo de mais de
150 anos de actividade cientifica por
todo o territ6rio nacional, constituin. do hoje o mais rico acervo do genero
do nosso pais e urn dos mais importantes a nivel europeu.
Com a cria<;ao, em 1857, da Comissao
Geologica do Reino, pode dizer-se
que, com ela, nasceram a Geologia e
a Arqueologia portuguesas. E a partir dessa altura que se inicia o estudo
geologico do nosso territorio, que se
come<;am a publicar cartas geologicas e a utilizar a Geologia na resolu<;ao dos problemas que se levantam
a ocupa<;ao do solo (obras publicas,
actividade mineira, abastecimento
de agua, floresta<;ao, etc.).
Esta tarefa pioneira deve-se, essencialmente, ao trabalho dos dois grandes vultos da Geologia portuguesa
da 2.a metade do sec. XIX: Carlos
Ribeiro e Joaquim Nery Delgado,
cuja obra foi de urna amplitude e
qualidade cientifica que ainda hoje e
motivo de admira<;ao.
Essa Comissao sofreu diversas vicissitudes como tao frequentemente
sucede no nosso pais, dando origem a
organismos varios. Destes salientam-se os nomes dos Servi<;os Geologicos
de Portugal e do Instituto Geologico
e Mineiro.

Crfinio de crocodilo com 15 milhiies de anos
(Chelas, Lisbon)

Crista is de quartzo e volfrnmite (M inn dn
Pannsqueim)

Como dissemos, o Museu Geologico
surge como resultado de toda esta
actividade. 0 seu acervo reparte-se
pelas seguintes colec<;6es:
Colec~ao de Paleontologia: composta por muitos milhares de fosseis. E,
no genero, a mais vasta e completa
colec<;ao nacional.
Colec~ao de Estratigrafia: e constituida por varias centenas de milhares
de exemplares de fosseis e rochas,
representativos da historia geologica do nosso territorio, sendo unica
no pais e uma das melhores a nivel
europeu.
Colec~ao de Arqueologia Pre-Hist6rica: e, actualmente, a Unica exposi<;ao permanente no pais do espolio
das etapas entre o Paleolitico antigo
eo Romano.
Colec~ao de Mineralogia: corresponde a mais de urn milhar de exemplares de minerais portugueses e estrangeiros.
Colec~ao de Instrumentos Cientificos Antigos: composta por mais
de uma centena de aparelhos utilizados nos trabalhos das primeiras
Comiss6es.
Podemos, ainda, acrescentar ao interesse deste acervo excepcional, o
facto do Museu conservar, ainda, boa
parte das suas caracteristicas do sec.
XIX, o que o faz ser hoje considerado
por especialistas urn "Museu dos
Museus" . E, como virnos atras, nao
menos irnportante e 0 facto de terem

sido nas suas instala<;6es que nasceram" a Geologia e a Arqueologia
portuguesas.
Desde OS finais do sec. XIX, que 0
Museu Geologico tern estado aberto
ao publico, aos investigadores e as
escolas. Por outro lado, as colec<;6es
cientificas, sao procuradas anualmente por dezenas de especialistas nacionais e estrangeiros, e a riqueza do seu
espolio permite que, ainda hoje, se
consigam fazer descobertas importantes.
Os belos espa<;os das salas de exposi<;ao e os notaveis exernplares que
ai se podern admirar bern merecern
uma visita (ou mais ... ) a este verdadeiro tesouro do nosso patrirnonio. Seja, pois, bern vindo ao Museu
Geologico! •
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MIGUEL MAGALHAES RAMALHO,
Responsavel do Museu Geologico
Horario: Ter.;a a Sabado (excepto feriados)
das 10h as 17h
Pre~ario: Adultos 2,50(; Crian.;as menores
de 10 a nos gratis; Estudantes e Reformados
ou + 65 anos 1,25€; Lisboa Passport 1,25€;
Cards gratis; !COM gratis
Tel.: 213 463 915- Fax: 213 424 609
E-mail: museugeol@ineti.pt
Sitio: http:// museugeologico.ineti.pt
Morada: Rua Academia das Ciencias n.0 19, Z',
1249-280 Lisboa
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Advanced
Masters
in Structural
Analysis
of Monuments
and Historical
Constructions
A Universidade
do Minho em parceria com a Universidade Politecnica da Catalunha,comaUniversidade de Padua e com a Universidade Tecnica de Praga oferece o Mestrado
Erasmus Mundus
sabre a Analise
Estrutural de Monumentos e Constrw;oes Hist6ricas, que tera inicio
em Outubro de 2008.
0 objectivo do Mestrado e oferecer urn programa de educac;ao
avanc;ada em engenharia de conservac;ao de estruturas, com urn
enfoque no patrim6nio arquitect6nico. Combinando a diversidade
de experiencias de Universidades
Europeias na area, oferece uma
educac;ao multidisciplinar, baseada em conhecimento avanc;ado em
analise estrutural num ambiente
de investigac;ao e inovac;ao, em
cooperac;ao proxima das empresas e focado no estudo de casas.
As candidaturas para obtenc;ao
de balsa podem ser efectuadas
ate ao dia 31 de Maio, as demais
candidaturas devem ser feitas ate
14 de Setembro.

RSB

Classifica~ao

de locais de patritn6nio
Urn sistema de classificac;ao international permite doravante, aos
visitantes dos locais classificados
como patrim6nio mundial, a descoberta do modo de avaliac;ao de
certos bens, no que diz respeito a
gestao dos monumentos, dos sitios
arqueol6gicos, dos museus, das
bibliotecas e dos arquivos.
HERITY, de HERitage ("Patrim6nio") e QualiTY ("Qualidade"),
a organizac;ao internacional para
uma gestao de qualidade do patrim6nio cultural, utiliza o sistema
de avaliac;ao mundial HERITY,
de modo a avaliar os resultados
segundo uma escala de 1 a 5,
em quatro dominios: interesse,
conservac;ao, comunicac;ao e ·s ervic;os, visualizados por via da
imagem de urn alvo. Este alvo
revela-se util aos visitantes que
desejam avaliar o estatuto de urn
local visitado. Depois do processo de classificac;ao, urn relat6rio
tecnico e fornecido a gerencia do
local, com resultados detalhados,
para que seja possivel melhorar a
situac;ao.
Os resultados fundamentam-se
nos dados e nas observac;oes das
varias partes envolvidas, entre as
quais equipas de gestao do local
e uma equipa de 27 especialistas
HERITY, recrutados em diferentes
paises e no publico.
Como para o sistema de classificac;ao por estrelas, nos hoteis,
e por garfos, nos restaurantes, o
alvo HERITY permite, aos visitantes e a todas as partes envolvidas,
especialmente aos organismos de
financiamento, aos decisores e aos
operadores de turismo, a avaliac;ao
0
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do estado de conservac;ao de urn
local e a sua utilidade, atraves de
uma simples visualizac;ao.
Em 2002, a HERITY tornou-se urn
Comite internacional, dotado de
subcomites nacionais. 0 primeiro
comite nacional foi instalado em
Italia, em 2003. No mesmo ano,
urn acordo foi assinado, com a
Comissao Nacional Italiana para
a UNESCO, de modo a permitir a
aplicac;ao do sistema aos sitios de
patrim6nio mundial do pais. Em
2005, a HERITY recebeu o apoio
do Centro do Patrim6nio Mundial,
relativamente a sua acc;ao no
campo da melhoria dos servic;os
colocados a disposic;ao dos utilizadores dos locais de patrim6nio
cultural.
A Italia foi o primeiro pais a testar este sistema, e os resultados
foram apresentados a 30." sessao
do Comite do Patrim6nio Mundial,
reunido, em Vilnius, no passado
mes de Julho.
Estao em curso novas programas,
a colocar em pratica noutros paises, dentro de pouco tempo .
Para saber mais: http: / jwww.herity.it/
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NAESTEIRA
rutno a Certifica~ao etn Atnbiente
A NAESTEIRA, Sociedade de Urbanizariio e Construroes, Ld. a, detentora do Alvara de Constrw;:ao n. 0
30066, e uma empresa do sector de
Constrw;:ao Civil e Obras Publicas e
Particulares, orientada para a satisfac;ao total dos seus Clientes, atraves
de uma atitude de rigor, profissionalismo e competencia. E uma
empresa que tern cerca de oito anos
de existencia, aplica todas as suas
competencias na area da construc;ao civil, reabilitac;aojreconstruc;ao
de patrim6nio protegido ou nao, e
obras de raiz.
A postura e capacidade tecnica da
NAESTEIRA, Ld.•, ja demonstradas
nas obras executadas, reflectem a
relevante experiencia do seu quadro de pessoal especializado e dos
seus s6cios com cerca de 30 anos de
experiencia neste sector de actividade com urn variadissimo leque de
intervenc;6es.
A NAESTEIRA, Ld.• considera que
no desenvolvimento dasActividades
da Construc;ao Civil, a Qualidade
dos produtos e servic;os, bern como
a Seguranc;a de pessoas, instalac;6es,
equipamentos e do Ambiente sao
objectivos estrategicos, que devem
ser melhorados continuamente, de
forma a assegurar a satisfac;ao dos
seus clientes, colaboradores e restantes partes interessadas.
A NAESTEIRA, Ld." possui actualmente as certificac;6es acreditadas
pelo IPAC em Qualidade, norma
NP EN ISO 9001:2000 e Seguranc;a e
Higiene na Construc;ao, norma NP
EN ISO 4397:2001. Tendo em curso
a implementac;ao da certificac;ao em
Ambiente, norma 14001:2004, prevendo-se a sua obtenc;ao antes do
final do corrente ano de 2008.

Renbililnfiio de Ediftcio- Run de 5. Paulo, n° 89- Lisbon- Fachndn Principal

Renbililnfiio de Ediftcio- Run de 5. Paulo,
Lisbon- Interior

89-

Conslmfiio nova- Ediftcio de habilnfiio 110 Restelo
-Lisbon

As certificac;6es acreditadas pelo
IPAC ja obtidas pela NAESTEIRA,
Ld.", sao ferramentas de extrema
importancia ou mesmo fundamentais para ajudar a obter urn grau de
exigencia maximo, a excelencia nos
trabalhos executados e, permitindo
que todas as obras sejam suportadas
por padr6es de execuc;ao, qualidade
e seguranc;a exemplares.

A NAESTEIRA, Ld." tambem se
encontra certificada pelo Gabinete
Nacional de Seguranc;a (dependente da Presidencia do Conselho de
Ministros), encontrando-se inserida
na "Lista de Empresas Credenciadas
na Area da Construc;ao Civil", es tando habilitada a realizar obras de
alta seguranc;a (obras de caracter
reservado).
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Memorando
de Viena 2005
"Patrim6nio mundial e arquitectura
contemporanea - gerir a paisagem
urbana hist6rica"
Tendo em conta que actualmente metade da popula<;:ao mundial vive em zonas urbanas e que esta
percentagem tende a aumentar no futuro, a pressao
sobre as cidades hist6ricas e a sua paisagem urbana
hist6rica esta a aumentar de tal forma que a sua preserva<;:ao e hoje urn dos maiores desafios da humanidade. Nos ultimos anos, esta questao tern sido abordada nas reunioes do Cornite do Patrim6nio Mundial
(UNESCO), dado o impacto que a constru<;:ao nova
tern nos sftios inscritos na lista do patrim6nio mundial e nas suas zonas envolventes.
Para debater as formas de conciliar a necessidade de
moderniza<;:ao do nosso ambiente urbano com a salvaguarda dos valores insubstituiveis do patrim6nio,
a UNESCO promoveu uma conferencia internacional, realizada na capital austriaca, de 12 a 14 de Maio
de 2005. A escolha do local foi intencional, pois Viena
(cujo centro hist6rico e patrim6nio mundial) estava
na altura a debater se autorizava a constru<;:ao de urn
arranha-ceus perto do centro hist6rico e a discutir o
impacto da "epidernia" de constru<;:6es contemporaneas nas coberturas de edificios antigos. Na presen<;:a
de 600 peritos de 55 paises, esta conferencia redigiu
o "Memoranda de Viena" que aborda os conflitos de
escala que podem ocorrer quando a arquitectura contemporanea intervem na paisagem urbana hist6rica.
0 " Memoranda de Viena", que esta acessivel em
www.unesco.org, prop6e a defini<;:ao de " paisagem
urbana hist6rica" como conceito mais abrangente
do que o de conjunto ou de sitio hist6rico, porque
inclui urn contexto territorial mais vasto e uma serie
de elementos definidores do caracter do lugar (usos
dos terrenos, organiza<;:ao espacial, vistas, topografia,
pequenos objectos, etc.). 0 documento reconhece que
as continuas mudan<;:as a que as paisagens urbanas
hist6ricas estao sujeitas contribuem para a sua vitalidade, mas que deve haver planeamento e gestao
dessas mudan<;:as, especialmente as induzidas pela
arquitectura contemporanea. Procurando melhorar a
qualidade de vida de todos, a adapta<;:ao de usos nao
deve comprometer os valores patrimoniais existentes. 0 Memoranda aplaude as express6es culturais
contemporaneas, mas exige que se tenha em conta a
escala das interven<;:6es, por forma a nao desvirtuar
o equilibria de volumes e alturas numa paisagem
urbana.
MBC

ROOF~
SUBTeLHA • PAINeL SANCWIC:H

Onduline SubTelha: Sistema de impermeabiliza~ao de coberturas (revestidas
a telha ceramica) econ6mico e de facil aplica~ao, que protege de forma
segura e duradoura, sem alterar a estetica das habita~Oes e de acordo com
a legisla~ao em vigor para execu~ao de coberturas.
Paine! Sandwich Ondutherm: Elemento estrutural para execu~o de coberturas
inclinadas. Constituldo por uma face de aglomerado hidr6fugo, micleo de
isolamento termico em Poliestireno Extrudido e acabamento variado (madeira,
gesso, etc). Comercializa~ao leila em paineis standard de 2500x600mm,
com varias espessuras dos seus componentes que poderao ser alterados de
forma a satisfazer as necessidades especlficas de cada obra.

Unha duecta dpt. teem o N.JU NL

info@ ond u I i ne. pt www.onduline .pt

enduline
Onduline Portugal, SA
Rua das Lages, 524 • 441 0-272 Canelas VNG
Telefone 227 151 230 • Fax 227 123 788

AGENDA

Seminario sobre o novo
C6digo dos Contratos Publicos

Historical Mortars
Conference 2008:
Characterization, Diagnosis,
Conservation, Repair and Compatibility
No Centro de Conferencias do LNEC, em Lisboa, sera
realizada, de 24 a 26 de Setembro, a Historical Mortars
Conference, evento que ira dedicar-se a divulga<;:ao e discussao das argamassas hist6ricas. Serao apresentadas as
conclus6es de quatro projectos de investiga<;:ao, todos de
ambito multidisciplinar. A conferencia e organizada pelo
Laborat6rio Nacional de En~enharia Civil, Universidade
. de Aveiro, Universidade de Evora, Faculdade de Ciencias
da Universidade de Lisboa, Instituto Superior Tecnico,
Instituto Politecnico de Tomar e Direc<;:ao Regional de
Cultura do Alentejo.

Sera realizado no dia 20 de Junho, na Universidade do
Algarve, em Faro, o seminario "0 Novo C6digo dos
Contratos Publicos: consequencias para o sector da
constru<;:ao". Organizado pela OZ- Diagn6stico, Levantamento e Controlo de Qualidade em Estruturas e
Funda<;:6es e pela ATMJ, Sociedade de advogados, RL,
o evento conta com o apoio do GECoRPA e ira tratar
das altera<;:6es que o novo c6digo traz ao regime juridico das empreitadas de obras publicas. 0 valor da inscri<;:ao e de € 250,00. Para associados do GECoRPA e
para mais que urn inscrito da mesma empresa o valor
e de € 200,00 .
Informa~oes:

OZ - Direo;ao de Forma<;ao
R. Pedro Nunes, 45, 3° Dt. 0 -1050-170 Lisboa
Tel.: 213 162 917; Fax: 213 153 550;
E-mail: mcsilva@oz-diagnostico. pt
http:/ /www.oz-diagnostico.pt/

f

~ONGRESSO DOS MONUMENT~: :.: L ::::~":
9 01
f

International Conference

L

Fortifica<;ao Costeira: dos prim6rdios

a modernidade

sta! Fort1f1cat10n: from the begmnmg to the modern t1mes

27-29 Nov 2008

lnforma~oes:

(

LNEC
Av. do Brasil n. 0 101, 1700-066 Lisboa
TeL: 218443871 / 218443821
E-mail: hmc08@lnec.pt
http: / / hmc08.lnec.p t

L

Faro, Algarve
Portugal

I

Ill .

Restauro, protecc;ao do monumento
e co ntexte ambiental e palsagistico
Restoring, protection of the monument
dnd envlronmentdl dnd ldndsc6pe context

Elementos estruturais e co nstruc;ao;

Insen;ao geograflca
Structurill elements iJnd construction;

CINPAR2008
4th International Conference
on Structural Defects and Repair
Tera Iugar, na Universidade de Aveiro, entre os dias
25 e 28 de Junho, o "4.° Congresso Internacional de
Patologia e Reabilita<;:ao de Estruturas". Serao discutidas quest6es sobre a tecnologia dos materiais
utilizados, assim como solu<;:6es de reabilita<;:ao para
diferentes casos, entre outros assuntos. 0 CINPAR
e uma iniciativa da Universidade de Aveiro, da
Universidade Estadual do Vale do Acarau (Brasil), e
da Brno University of Technology (Republica Checa).

Geogr6phlc81/nsertlon

IV.

lntervent;ao cultural e reutillzat;a o
Cultur6lln rervention 6nd re·use

VIII Congresso dos
Monumentos Militares

0 Congresso dos Monumentos Militares e uma iniciativa da Associa<;:ao Portuguesa dos Amigos dos Castelos,
que este ano comemora 25 anos. Os Amigos dos
Castelos promovem o VIII Congresso dos Monumentos
Militares sob o tema "A fortifica<;:ao costeira: dos prim6rdios a modernidade". Realizado em parceria com a
Universidade do Algarve, vai decorrer em Faro, de 27 a
29 de Novembro.

Informa~oes:

Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro
E-mail: cinpar@civil.ua.pt
http: / /cinpar.web.ua.pt/

lnforma~oes:

TeL: 218 885 381
E-mail: congresso@a migosdoscastelos.org.pt
www.amigosdoscastelos.org. pt
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PERFIL DE EMPRESA

e Edifer

Reabilita~ao

Edifer Reabilitat;ao
A valoriza<;ao do patrim6nio edificado e a requalifiica<;ao dos centros
urbanos a area de interven<;ao especializada da Edifer Reabilita<;ao. A
sua competencia resulta de um vasto e acumulado conjunto de obras
concretizadas na execu<;ao dos mais exigentes projectos.

e

Ediffcio Edifer
Estrada do Semin<irio, 4, Alfragide
2610-171 Amadora
Tel.: 214 759 000
Fax: 214 759 500
E-mail: geral@edifer.pt

www.edifer.pt
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VIDA ASSOCIATIVA

GECoRPA promoveu seminario em
Le Patrio10ine Architectural
d'Origine Portugaise au Maroc:
Apports a sa Conservation
6M8112001
lnstltutdelttudnKIIJ'f'III>-I.UoopiloMS,
Jw, AIIatEIF•fSI.•. P. 66ll~AJ~
Vnlvenlt* Man.m~ V · At;dol · lllobot

Sob o titulo "Le Patrimoine Architectural d'Origine Portugaise au
Maroc: Apports asa Conservation"
decorreu, em 6 Mar<;o de 2008,
no Instituto dos Estudos Hispano-Lus6fonos, na Universidade Mohammed V, Rabat, urn seminario
promovido pelo GECoRPA em colabora<;ao como IGESPAR, com o
Ministerio da Cultura de Marrocos e a
Embaixada daquele pais em Lisboa.
0 semimirio teve como destinatarios
. os decisores e agentes envolvidos na
defini<;ao das estrategias, investidores e empresarios, donos de obra,
arquitectos, engenheiros e outros
tecnicos ligados a concep<;ao, planifica<;ao e gestao das interven<;6es
sobre o patrim6nio e a reabilita<;ao
do edificado e da infra-estrutura.
Alem de promover uma reflexao
sobre as necessidades de conserva<;ao do patrim6nio arquitect6nico de Marrocos e de apresentar os
contributos que as empresas portuguesas deste dominio de actividade
podem oferecer, o seminario teve
tambem por objectivo proporcionar
uma oporturlidade de contacto entre
as empresas portuguesas e marroquinas dedicadas a conserva<;ao do
patrim6nio e, em geral, a reabilita<;ao das constru<;6es e das infra-estruturas existentes, tendo em vista
o desenvolvimento de parcerias.
Os oradores foram, do lado marroquino,
• Mehadi Zouak, Director Regional
do Ministerio da Cultura,
• Abdelatif El Boudjay, Arque6logo-Conservador do Sftio Arqueol6gico
de Alcacer Seguer (Ksar Seghir),
I
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Andreia Galviio, Vice-directora do IGESPAR

Jorge Correia, professor da Universidade do Minho

• Mohamed Jattari, consultor especializado no restauro do patrim6nio,
• Azzeddine Karra, Director Regional Ministerio da Cultura, e
• Faissal Cherradi, tambem Director
Regional Ministerio da Cultura.
E, do lado portugues,
• Andreia Galvao, Vice-directora do IGESPAR e professora da
Universidade Lusiada,
• Jorge Correia, professor da Universidade do Minho,

• Paulo Louren<;o, tambem professor da Universidade do Minho, e
• Vitor C6ias, Presidente do
GECoRPA.
Na sessao de abertura estiveram
presentes Abdellah Saleh, Director
do Patrim6nio Cultural, e Ahmed
Hajji, Director da Agenda do Sul.
0 seminario teve o patrocinio da
empresa local Asment Temara,
do grupo Cimpor, e das empresas
portuguesas Oz e Monumenta, do
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Marrocos
grupo Stap, bern como o apoio da
empresa Jaime Ribeiro & Filhos.
No sitio do GECoRPA, www.gecorpa.pt encontram-se disponiveis mais
informa<;6es sabre esta iniciativa da
associa<;ao.

GECoRPA nos Media
Patrimoin~ d'origine

portugaise au Maroc
L'Institut des Etudes HispanoLusophones (IEHL) de l'Universite Mohammed V-Agdal,
1'Association des entreprises
portugaises de la restauration
du patrirnoine architectural et
la direction du patrirnoine du
minisrere de la Culture, en col-

_.._
Patril'lOinll Atc:bh<lCIOI'<'II
d'Ori9l.oo Poctuqaisc ao Mdroo:
Aptxlcts a .s<~ CC)f)SQrvatioo

Premio Municipal
de Recupera~ao do Patrim6nio,
Montemor-o-V elho
Instituido pela Camara Municipal
de Montemor-o-Velho, este galardao
tern por objectivo premiar e incentivar a reabilita<;ao do patrim6nio
construido, com especial enfase nos
centros hist6ricos municipais. A obra
vencedora do Premia Municipal
recebe 8.000€, dividido em partes
iguais pelo promotor, arquitecto,
empreiteiro e director tecnico da
obra. A relevancia da obra, o seu
enquadramento estetico e urbanistico, a utiliza<;ao de boas praticas
de altera<;ao ou conserva<;ao das
edi£ica<;6es, recorrendo preferencialmente a tecnicas e aos materiais
tradicionais e a garantia de fixa<;ao
de actividades residenciais, sociais
ou econ6micas que contribuam para
a anima<;ao dos espa<;os envolventes

sao tambem aspectos fundamentais
na atribui<;ao do "Premia Municipal
de Recupera<;ao do Patrim6nio de
Montemor-o-Velho" .
Tive a honra de representar o
GECoRPA como urn dos membros do juri nesta terceira edi<;ao
do Premia MunicipaL De entre as
dezassete obras candidatas, referentes ao ano de 2007, o premia foi
atribuido a recupera<;ao do chamado "Quarteirao das Artes", conjunto de habita<;6es contiguas situadas em pleno Centro Hist6rico de
Montemor-o-Velho, em cujas obras
foram utilizados materiais e tecnicas tradicionais de constru<;ao e
que actualmente servem de palco a
actividades culturais.
MBC
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GECoRPA assina
protocolo com a UTAD

. . . .:..~0~
ttUl ~---· ......
laboration avec l'IGESPAR
(Institut portugais pour la gestion du patrimoine architectural)
organisent un serninaire sur <<Le
patrirnoine architectural d'origine portugaise au Maroc : apports a sa conservation» . :Le se.:.
rninaire a pour but promouvoir
une reftexion sur les besoins de
conservation du patrimoine architectural du Maroc avec une
particuliere incidence sur celui
d'origine portugaise. Ce seminaire aura lieu le jeudi 6 mars,
a l'Institut des Etudes HispanoLusophones aRabat.
In Aujord'hui Le Maroc, 5 de Man;o de 2008

UNIVERSIDADE
DE TRAS·OS·MONTES
E ALTO DOURO

utad
•••••••••
.•••••
...... :: .
•••••••
••
••

A Universidade de Tnis-os-Montes e
Alto Douro eo GECoRPA celebraram
no dia 21 de Janeiro de 2008 urn protocol a que permitira uma coopera<;ao
na area da conserva<;ao, reabilita<;ao
e restauro do patrim6nio edificado
tradicional. 0 documento, assinado
pelo Reitor da UTAD, professor doutor Armando Mascarenhas Ferreira, e
pelo Presidente do GECoRPA, engenheiro Vitor C6ias, preve a realiza-

•

<;ao de projectos de investiga<;ao em
conjunto, assim como a promo<;ao
de col6quios e seminarios. Tambem
sao vislumbrados estagios para alunos de mestrado, subsequente a
Licenciatura em Engenharia Civil,
que obtenham classifica<;ao de excelencia, e a utiliza<;ao da revista Pedra
& Cal para a publica<;ao de artigos de
docentes da UTAD.
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e-pedra e cal

Tema de Capa

0 ''cartao de visita''

0 tema deste numero vern na sequencia da abordagem tradicional que a
Pedra & Cal faz sobre as quest6es do
patrim6nio. Nao sendo urn titulo
de ruptura, contem no entanto uma
mensagem subliminar que pressup6e urn enfoque critico, e alerta para
uma situa<;:ao de crise. Analisemos
separadamente as palavras "conflitos" e "escala". "Conflitos" empresta ao titulo a for<;:a de urn manifesto
anti regime distribuido em vespera
de urn golpe de estado. Ja "escala",
no contexto em que esta empregue,
encerra na sua genese uma incontornavel carga negativa.
Se o leitor concordou ate aqui, entao
tomou como verdadeiras as premissas de uma questao complexa: onde
poderemos observar uma situa<;:ao
de "conflito de escala"? Sabemos
que existe porque sentimos a sua
imposi<;:ao assim que saimos a rua.
Ao comparar dois edificios com
uma diferen<;:a volumetrica gritante
somos assaltados por urn turbilhao
de sentimentos. Mas, se a compara<;:ao nao for feita de urn carro
em andamento, verificamos que o
choque nao provem da diferen<;:a
volumetrica dos edificios comparados per si, mas da £alta de born senso
urbanistico que permitiu e encorajou a constru<;:ao urn predio de nove
andares, paredes meias com uma
casinha vetusta saida de urn presepio de Machado de Castro.
Nos dias que correm, todo o territ6rio se encontra aleatoriamente
salpicado por edificios grandes, que
s6 sao assim porque sao novos (o
que nao e uma boa razao) e crescem
ate, e para alem, dos limites previs-

tos por lei. Aos mamarrachos em
causa nunca foram aplicados criterios de compatibilidade e integra<;:ao
nos conjuntos hist6ricos que lhes
"sairam na rifa" e, a medida que a
sua expansao viral progride, vai-se
gerando urn problema de rna vizinhan<;:a entre constru<;:6es.
Entao atribuimos a escala metrica o
que nao nos atrevemos a atribuir a
£alta de sensibilidade e descomunal
mau gosto dos intervenientes do
intricado processo de licenciamento. 0 pensamento moderno corrente insiste em considerar conceitos
como o "mau gosto" de urn absoluto relativismo e ate "politicamente
incorrecto", mas la que ele existe,
existe, e tambem se pode medir e
escalonar.
0 choque de volumetrias foi desde
sempre utilizado como ferramenta
artistica legitima com a finalidade
de evidenciar simultaneamente o
novo e o pre-existente. 0 Mosteiro
dos Jer6nimos, o Coliseu de Roma
ou as grandes piramides do Egipto
ja eram obras boas na epoca em
que foram construidas e deslumbraram, pela qualidade do projecto, os povos seus contemporaneos.
Mesmo tendo em conta a diferen<;:a
de contextos hist6ricos e culturais,
sentimo-nos tentados a estabelecer
uma compara<;:ao entre os empreendimentos classicos e os "cltissicos
empreendimentos" que se auto reproduzem ate a nausea, de Tras-os-Montes a costa algarvia.
Normalmente o conflito reside na
constru<;:ao em extensao e, mesmo
as obras pontuais, arrastam atras de
si a urbaniza<;:ao ca6tica do espa<;:o
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envolvente que geralmente parasita
os servi<;:os da obra inicial. Para o
leitor que neste ponto conjecturar
sobre a possibilidade dos novissimos estadios de futebol (excep<;:ao
feita a"Pedreira" - estadio do Braga)
estarem para a sua regiao, como o
Coliseu esteve na sua altura para a
grandeza de Roma, nao vale a pena
continuar a ler porque se encontram
irremediavelmente, contaminados
pela cultura dos media.
Quando avaliamos urn "mono"
urbanistico devemos equacionar
todas vertentes que o possibilitaram
e questionarmo-nos sobre a natureza da escala, nao s6 da escala
dimensional mas tambem da escala
das mas praticas, contornos duvidosos e distor<;:ao das normas urbanisticas praticadas sem pudor pela
autarquia que tutela o dito "mono",
isso sim!! rebentariamos "a escala"
e Portugal saltava para a ribalta da
U. E. como o campeao dos anlincios
de feira: "Mais urn Aqua Parque!!",
"Mais uma duzia de estadios de
futebol!!", "Mais dez mil camas para
a costa de Odemira!!" (recomendo
o blog www.litoralsembetao.blogspot.com) . Progrediriamos entao
imparaveis numa celebra<;:ao triunfante e patetica de n6s mesmos.
Conflitos de Escala?
Sim, mas ... de que escala estamos
n6s a £alar? •

ANTONIO PEREIRA COUTINHO,

Arquitecto
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Outros titulos a venda
na Livraria GECoRPA
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Sais soh:iveis em argamassas de edificios antigos. Danos, processos e

solu~oes

Autor: Vdrios Autores
~
A cristaliza<;ao de sa is solUveis, que frequentemente resulta no indesejado "salitre", e uma das
~ ~
principa is causas da deteriora<;ao das constrw;Oes antigas. Constitui uma materia de gra nde
actualidade que hoje, em todo o mundo, e objecto de numerosos estudos de investigac;ao. Os
sa is so!Uveis originam problemas es teticos, diminuic;ao das condic;Oes de habitabilidade e custos
elevados associados a reparac;Oes recorrentes. Em casas extremes, os sais podem cornpromete.r
a seguram;a estrutural de construc;Oes antigas. A perda progressiva e generalizada de vestigios
hist6ricos e artisticos e tam bern uma consequencia infelizmente comum. A degradac;ao iniciase geralmente a superffcie dos elementos construtivos e, com o desaparecimento das camadas
superficiais, progride depois para o interior. Sao portanto os materiais da superficie os que mais
intensa e frequentemente sao afectados pelos sais.
0 workshop" Argamassas de reboco para paredes anti gas sujeitas a acc;ao de sa.is so!U veis", que se realizou no LNEC de
14 a 15 de Fevereiro de 2005, abordou este tipo de acc;ao dos sais solU veis em argamassas de revestimento de edificios
antigos. A iniciativa surgiu no quadro do projecto europeu de investigac;ao COMPASS- Compatibility of plasters and
renders with salt loaded substrates in historic buildings, financiado pela Comissao Europeia.
A presente publicac;ao inclui o texto das 25 comunicac;Oes (13 convidadas e 12 autopropostas) apresentadas ao seminario, sendo 14 em lingua portuguesa, 10 em lingua inglesa e 1 em lingua espanhola.

Reabilita~a o Estrutural de Edificios
Antigos - Tecnicas Pouco Intrusivas

Au tor: Vitor C6ias
Edic;ao: GECoRPA I
Argumentum
Prec;o:
€ 45,00 -10 % desconto- € 40,50
C6digo: GE.M.2

Desenhar a Luz I Designing Light
Au tor: Varies Au tores
Edic;ao: FAUP
Prec;o: € 19.05
C6digo: FAUP.EN.2

Edic;ao: LNEC
Prec;o: € 25.00
C6digo: LN.E.17
Avalia~ao

de Patrim6nio

Au tor: AntOnio Ciprin11o Afonso Pinheiro
De forma simples e concisa, esta obra expOe as metodologias e a fundamentac;ao te6rica nas
quais os profissionais da avaliac;ao devem alicerc;ar o exercicio da sua actividade. Entre outros
t6picos, sao abordados conceitos como o va lor temporal do dinheiro e a actua lizac;ao de f1uxos
monetclrios, sao apresentadas f6rrnu1as especificas para estimar o valor actual de diferentes tipos
de rendimentos e exemplos de ava liac;ao de propriedades rUsticas e urbanas. Os muitos casas
praticos presentes ao Iongo do livro ajudarao o lei tor a compreender a teoria e a consoUdar/aplicar os rnetodos expos tos.
Fruto da longa expe rh~ ncia do autor, quer como avaliador, quer como docente, esta obra e
indispensavel para os profissionais do ramo e urn instrumento de apoio para todos aq ueles que
querem comp rar ou vender algo.

Manual de E duca~ ao em Patrim6nio
Arquitect6n ico
Autores: V{tor C6ias, Cntaritm
Vnlem;n Gon,nlves (texto); Joiio
Carlos Fari11lm, Marcos Oliveira
(ilustrn,6es)
Edic;ao: GECoRPA
Prec;o: € 10,00
C6digo: GE.M.1

Edic;ao: Edic;6es Silabo
Prec;o: € 16.30
C6digo: SIL.E.2
Climatiza~ao. Concep~ao, instala~ao

e

condu~ao

de sistemas

Au tor: Luis Roriz
Neste livre e feita uma abordagem dos sistemas de AVAC (Aquecimento, Ventilac;ao e Ar
Condicionado) tendo sido seguida a sequencia natural do que tera Iugar ao Iongo da vida de
uma instalac;ao. Nele estao contidas informac;Oes te6ricas e prclticas necessarias aos profissionais
que trabalham no domJnio das instalac;Oes de AVAC. Sequencia) mente sao tratados os aspectos
gerais associados aos sistemas de AVAC necessaries a ter em conta no projecto de urn sistema de
climatizac;ao, por forma a que possa ser instaJado o siste ma adequado ao fim em vista: a co ncepc;ao do sistema, a escolha das caracteristicas do equipa mento a instalar, a escolha e a utilizac;ao
de prograrnas de sim ulac;ao quer para o dimensionarnento do sistema de AVAC quer para a
previsao do consume e nerge tico, os cuidad os a ter na execuc;ao da obra e os principios a segu ir
na co nduc;ao e manutenc;ao dos sistemas.
Complementarmente, este livro serve de guia aos que pretendem iniciar os seus conhecimentos sobre os sistemas,
equipamentos e acess6rios que constituem as insta lac;Oes de AVAC. 0 livre inclui uma breve revisao dos conceitos e
dos principios basicos da terrnodin§mica e da transmissao de calor necessaries na actividade t&nica em AVAC bern
como a descric;ao dos principais ciclos frigorificos de compressao de vapor e de absorc;ao e a descric;ao das evoluc;Oes
psicrometricas que tern Iugar nos sistemas de AVA C.
0 livro inclui ainda informac;ao complementar, necessAria ao ar condicionado, relativa aos fluidos frigorigeneos, a
iluminac;ao e seus efeitos na climatizac;ao, bern como normas e legislac;ao ap licciveis ao AVAC, tal como a recente
regulamentac;ao sabre edificios, publicada em 2006, anotada, de forma a permitir ao leitor uma melhor compreensao
do texto desses regulamentos.
Alem de experiencia no ensino destas materias, os autores deste livro possuem uma larga experiencia profissional
cobrindo os diferentes aspectos compreendidos no sector de AVAC: selecc;3o/ importac;ao de equipamento, projecto,
instalac;ao, conduc;ao e manutenc;ao.

Edic;ao: Edic;oes Orion
Prec;o: € 40.00
C6digo: OR.E.4

Mosteiro dos J er6nimos: a interven~ao
d e co n serva~ao do claustro I Jer6nimos
Monastery: the conservation intervention
of the clOister
Au tor: Vc'irios Autores
Edic;ao: IPPAR
Prec;o: € 30.00
C6digo: IP.E.14

Seguran ~a - Constru ~ao,
Co nserva~ao e Restauro de Edificios

Manu al de

MANUALoc
SEGURAN~A

Au tor: Abel Pinto
Edi<;ao: Edic;ees Silabo
Prec;o: € 29,90
C6digo: SIL.M.1

A Baixa Pombalina - Passa do e Futuro
Au tor: Maria Heleua Ribeiro dos Sa11tos
A Baixa Pombalina, o corac;ao da cidade de Lisboa, e urn conjun to arquitect6nico monumental
de excepc;ao. Foi classificado em 1978, mas desde entao nao foi adoptado nenhum Plano de
Conservac;ao e Restauro. Esta obra come<;a com uma breve descric;ao da evoluc;ao da cidade,
desde a Antiguidade ate ao presente, em particular a sua area centra l. 0 terramoto de 1755 destruiu uma grande parte da cidade com origem medieval. 0 Plano de Reconstruc;ao de Lisboa,
urn exemplo do Urbanismo lluminista do seculo Dezoito, estabeleceu um novo trac;ado urbana
regular e ordenado, e uma nova arquitectura. As caracteristicas e os problemas que este conjunto
apresenta hoje em dia sao objecto de uma analise pormenorizada. Urn quarteirao representative
e objecto de estudo, e num dos seus lotes e feito urn levantamento e analise mais detalhados. A
abordagem da Conservac;ao da Baixa Pombalina e dirigida para os principais aspectos relatives
tt futura elaborac;ao dum Plano. sao apresentadas sugestOes para desenvolver o processo de Reabilitac;ao: a reaHzac;ao
de um Relat6rio como uma base essencial para fornecer informac;ao organizada; um enquadramen to legal apropriado
para implementar o processo; recomendac;Oes gerais para dar resposta aos problemas mais urgentes. Vc\rias hip6teses sao
apresentadas e discutidas para serem tomadas em considerac;ao num futuro Plano de Conservac;ao, que se deseja possam
ser uma contribujc;ao Util.
PASSAoo

E FuTuRo

Sobre as origens d a perspectiva em Portugal
Au tor: Joiio Pedro Xavier
Edic;ao: FAUP
Prec;o cartonado: € 59,00
Prec;o brochado: € 37,50
C6digo: FAUP.EN.1

Edic;ao: Livros Horizonte
Prec;o: € 19.90
C6digo: HT.E.27

Para sa ber mais sobre estes e outros li vros, consulte a Livraria Vir tu al em www.gecorpa.pt

Pedra & Cal n .0 37 Janeiro. Fevereiro . Mar<;o 2008

47

-,

LIVRARIA

CD-ROM
Pedra & Cal
5 Anos (1998- 2003)

ano8

G.E.Co.R.P.A.

Assinatura
anual da
Pedra & Cal
N." 36, Out./Nov./Dez. 2007

Pm;o: £ 4,48
C6d igo: P&C.33

Pm;o: € 4.48
C6digo: P&C.23

~o:€4,48

P~o:

€ 4,48
C6d igo: P&C.J.I

C6digo: P&C.36

Promo<;ao
de 4 numeros
da Pedra & Cal
a sua escolha

N." 24, Ou t./Nov./Dez. 200l
Prec;o: £4,48
C6d igo: P&C.24

Prec;o: € 4,48
C6d igo: P&C.25

Prec;o: €4,48
C6d igo: P&C.28

Nota: Os numeros 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 13 da Pedra & Cal encontram-se esgotados, contudo in.formamos que se encontram reunidos no
CD-ROM Pedrn & Cal - 5 Anos (1998-2003), a venda na Livraria GECoRPA. Os numeros 25, 26 e 27 estao de momenta indisponfveis.

Nota de Encomenda
Enderec;o

ome

Loca lid ade

.° Contribuin te

Telefone

Fax

e-mail

Associado do GECoRPA (10% de desconto)
0
Assina nte da " Ped ra&Ca l" (10% d e d esconto) D

Actividade / Profissao

D CD-ROM Pedra & Cal, 5 a11os - (1998-2003) , pelo prec;o de € 35,00, acrescendo € 1,20 de portes de envio.
D Assinatura anual de 4 numeros da P&C pelo prec;o de € 16,13 (beneficiando do desconto de 10% sabre o prec;o de capa),
acrescendo € 4,40 de portes de envio.

D 4 numeros a escolha da P&C pelo prec;o de € 3,50 cada, acrescendo € 3,64 de partes de envio. Enviem-me os numeros D

DDD

Total:
sobre o Ba nco

no va lor de

euros,

Assina tu ra
( ) Os dt·:~....:onto~ nJ.o ~.lo acun1ul.1\ cb, rwm dplictl\ l'i~ .1n· numeros dc1 l'rdm[.,.Cal j.l publicddos.
( ) \o ',l](lf dt.? l'<td<l livro dl:'\'l'f,i.O ser .lCn"·irL'nl,1do..; f '\fl. I para portl's de t'orrl'io. Por ~.:.1d.1 livro Mlil:hmal de\·t·roi somM-Sl' a qut1ntia dl' ( 0,70.
(Ju.mlll tl<ls numt-'ros d.1 Pcdra{r(nl j.1 pt1bliLadns, <ls portt•s dt' rorrt·io fh~alll-Sl'l'l11 t' I .20. P.lr.l mais mlorm.l~..;ot•s, nmsu!tc dS C<mdi~·("lt..'s dl' \Cnd.l
Fl1R\I \ ()(- P\C:\\IF'\;TO: <' pag.mwnto dl'\"t•ra ser l'ftxtu.1do dtr.1H><.; de dwqul' a lWdt•m dl• t~I'CoRP \, en\"i.1do junt.lnll'nh.' com .1 not,,
dt'('llll'Ol('Jldtl p.1r,1 Ru.l r~.. dnl \:unt'S n. '27 1 (·sq. lll50-17lll.i. . txM

.

-.
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ASSOCIADOS GECoRPA-

I'

ESTUDOS
E PROJECTOS DE
ESTABILIDADE . LDA

BETAR
A. da Costa Lima, Fernando Ho,
Francisco Lobo e Peruo Araujo
- Arquitectos Associados, Ld.'
Projectos de conservar;ao e restauro
d o patrim6nio arquitect6nico.
Projectos de reabilitar;ao, recuperar;ao
e renovar;ao de construr;oes antigas.
Estudos especiais

0 futuro em perspectiva segura .

Betar - Estudos e Projectos
de Estabilidade, Ld.'
Projectos de estruturas e fWldar;oes
para reabilitar;ao, recu perar;ao
e renovar;ao de construr;oes
antigas e conservar;ao e restauro
do patrin16nio arquitect6nico.

LEB - Projectistas, Designers
e Consultores em Reabilita~ao
de Construr;oes, Ld.'
Projecto, consultoria e fiscalizar;ao
na aJ"ea da reabilitar;ao
d o patrim6n.io construido.

PENGEST- Planeamento,
Engenharia e Gestao, S. A.
Projectos de conservar;ao e restauro
do patrim6nio arquitect6nico.
Projectos de reabilitar;ao,
recuperar;ao e renovar;ao de
construr;oes antigas. Gestao,
Consultad oria e Fiscalizar;ao.

ERI\,

Diagnostico,
Levantamento
e Controlo de Qualidade
em Estr"uturas
e Funda~Oes, Lda.

ARQUEOLOGIA
CON SE RVA c;Ao
G ESTA O DE PATRIMONIO

ERA - Arqueologia- Conserva~ao
e Gestao do Patrirn6nio, S. A.
Conservar;ao e restauro de estruturas
arqueol6gicas e d o patrim6nio
arquitect6nico. lnspecr;oes e ensaios.
Levantan1entos.

OZ - Diagn6stico, Levantamento
e Controlo de Q!lalidade
de Estruturas e Funda~iies, Ld.'
Levantamentos. lnspecr;oes e ensaios
nao destrutivos. Estudo e d iagn6stico.

m..

Alvenobra

A. Ludgero Castro, Ld.'
Consolidar;ao estrutural.
Construr;ao e reabilitar;ao de ediffcios.
Conservar;ao e restaum de bens
artisticos e aries decorativas:
estuques, taJha, azuJejaria,

douramentos e policrornias murais.

SOCIEDADE DE CONSTRucOES. LDA.

B EL
Engenharla e

© : aMDDDR .lDD

Alvenobra - Sociedade
de Constru ~oes, Ld.'
Reabilitar;ao, recuperar;ao e renovar;ao
de construr;oes antigas.

Alfredo & Carvalhido, Ld. '
Conservar;ao e restauro do patrim6nio
arquitect6nico. Conservar;ao
e reabilitar;ao de construr;oes an tigas.

Reabil~

de Estn.turu, S.A.

CONSTRU!;:AO CIVIL E OBRAS PUBLICAS

Constru,.oes Borges & Cantante, Lda

AUCUc!ITOf!£LMIRA
Fr;QQtiRA
CA. , LDA.

--

Amador - Constru~ao Civil
e Obras Publicas, Ld.'
Conservar;ao , restauro e reabilitar;ao
do patrim6nio construido
e instalar;oes especiais.

--

Augusto de Oliveira
Ferreira & C' ., Ld.'
Conservar;ao reabilitar;ao de ediffcios.
Cantarias e alvenarias. Pinturas.
Carp in !arias.

BEL- Engenharia e Reabilitar;ao
de Estruturas, S. A.
Conservar;ao e restauro d oPA.
Reabilitar;ao, recu perar;ao
e renovar;ao de CA. lnstalar;oes
especiais em PA e CA.
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Construr;iies Borges & Cantante, Ld.'
Construr;ao de ediffcios.
Conservar;ao e reabilitar;ao
de construr;oes antigas.
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(

P<

e Edifer

EsculTURA E CANTARiAs

RESTAURO,

COPC - Construsao Civil, Ld.•
Constru~ao de ediffcios.
Conserva~ao e reabilita~ao
de constru~6es antigas. Recupera~ao
e consolida~ao estrutural.

a

EMPRIPAR
OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS, S.A.

Cruzeta - Escultura e Cantaiias,
Restauro, Ld. •
Conserva~ao e reabilita~ao
de constru~iies antigas. Limpeza
e restauro de cantarias, alvenarias

e estruturas.

CONSTRU(:OES Lda

L.N. Ribeiro Constru~oes, Ld.•
e reabilita~ao.
Constru~ao para venda.

Constru~ao, conserva~ao

e

rea bilita~ao

de ediffcios.

Conserva~io

e Restauro

do Patrim6nio
Arquitect6nico, Lda.

MIU - Gabinete Tecnko
de Engenhaiia, Ld.•
reabilita~ao

de edilicios.
e reabilita~ao
de patrin16nio arqwtect6nico.
Co nserva~ao de rebocos
e estuques e pinturas.
Conserva~ao

Constru~ao

Edifer Reabilita~ao, S. A.

IIJ
miu

O!~IBEIRO
e

Monumenta - Conserva~ao
e Restauro do Patrim6nio
Arqwtect6nico, Ld.'
Conserva~ao e reabilita~ao
de ediffcios. Consolida~ao estrutural.
Conserva~ao de cantarias
e alvenarias.

eiC

=

NaEsteira - Sociedade de
Urbaniza~ao e Construsoes, Ld. •
Conserva~ao e restauro doPA.
Reabilita ~ao, recupera~ao

e renova~ao de CA. lnstala~oes
especiais em PA e CA.

POLIO BRA
.....
~""'

Quinagre Polio bra -

Constru~oes

Civis, Ld.•
Constru ~ao e reabilita~ao de
edilicios. Serralharias e pinturas.

Somague - Engenhaiia S. A.
de Engenharia Global
- Obras Publicas e Constru~ao Civil.

Constru~oes,

S. A.

Somafre -

Constru~oes,

Ld. •

Constru~ao de edilicios.

Co ns tru~ao, conserva~ao

Reab ilita~ao. Consolida~ao

e reabilita~ao de ediffcios.
Serra U1arias. Caipintarias. Pinturas.

estrutural.

• Repara~ao,

~
•

Servi~o

CVF - Construtora
de Vila Franca, Ld.'
Conserva~ao de rebocos e estuques.
Conso lida~ao estrutural . Carpintarias.
Re para~ao de coberturas.

Constru ~ao, conserva~ao

Empripai- Obras Publicas
e Privadas, S. A.
Conserva~ao e restauro do PA.
Rea bilita~ao, recupera~ao e
renova~ao d e CA. lnstal a~6es
especiais em PA e CA.

~STEIRA

Reabilita~iio

ldA.

Consolida~io

e Mod ifi ca~io
de Estruturas, S.A.

STAP - Repaia~ao, Consolida~ao
e Mod ifica~ao de Estruturas, S. A.
Reabilita~ao de estruturas de
betao. Consolid a~ao de funda~oes.
Consolid a~ao estrutural.
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enduline

Rabbialac,.7

ONDULINE - Materiais
de Co n stru ~ao, S. A.
Produ ~ao e co merci ali za~ao
de ma teriais para co nstru~ao.

T intas Robbialac, S. A.
Produ~ao e comercializa~ao
de produtos de base inorgfulica
para a plica~oes nao estrutura is.

Materiais
e T ecno logias
par a a Reabilita~ao
Estrutural, Lda.

ROOF~

Tecnocrete - Materiais e Tecnologias
para a Rea bilita~ao Estrutural, Ld. '
Produ~ao e comercial iza~ao
de materiais para a rea bilita~ao.

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

TI?ASA Uh1 IVOVO ASSOCIAI?O!
A representatividade
e a actua~ao do
GECoRPA assenta nos
seus Assoc iados.

Nao sejas
quadraao!
Junta-te
ao GECoRPA!

Nao basta que
sejamos bons , e
prec ise que sejamos
muitos!
0 GECoRPA pretende
agregar empresas de
conserva~ao , restauro

e reab i lita~ao do
patrim6nio construfdo.
Nao s6 da constru~ao ,
mas t ambem do
projecto , consultoria,
mstal a~oes especiais ...
Associe-se ao
GECoRPA , ou , no coso
de j a pertencer ao
nosso Gremio, t raga
um novo associado e
contribua para o
fortalec imento desta

1®

assoc i a~ao

empresarial.

G.E.Co.R.P.A.
Gremio das Empresas de Conserva~ao e Restauro do Patrim6nio Arqu itect6nico
~.gecorpa.pt

info@?gecorpa.pt

PERSPECTIVAS

Revista "Monumentos"

Uma publica~ao
exemplar em risco?
Ja sob a egide do IHRU - Instituto de Habita<;ao e Reabilita<;ao
Urbana- foi lan<;ado em Janeiro
Ultimo o n. 0 27 da revista Monumentos, cujo tema centrale Vila
Vi<;osa. Iniciada a sua publica<;ao em 1994, no seio da extinta
DGEMN, a revista, de periodicidade semestral, irnpos-se como
urn excepcional instrurnento de
pesquisa, divulga<;ao e problematiza<;ao do nosso patrirn6nio
arquitect6nico. Dirigida desde
o inicio por Margarida Al<;ada,
assessorada por urn Conselho
Editorial de reputados especialistas, a regularidade da publica<;ao foi sempre assegurada,
nao obstante a exigente e por
isso demorada prepara<;ao de
cada nfunero.
Nos sucessivos numeros publicados, que foram engrossando
de volume ao longo do tempo
(das 94 paginas do n.0 1 as 256 do n.0
26 e 208 do n. 0 27), avulta urn tema
central, abordado exaustivamente
numa perspectiva multidisciplinar, acompanhado por uma vasta e
diversificada informa<;ao, de origem
muito variada, sobre a problematica
do patrim6nio construido. Esses 27
numeros, profusamente ilustrados,
constituem assim urn reposit6rio
precioso de informa<;ao; cobrindo ja
uma percentagem muito significativa do nosso patrim6nio.
No editorial do n .0 26 - o ultimo
editado pela DGEMN - Margarida
Al<;ada relembrava o que tern estado na base da revista, a saber: uma
estrategia assente no conhecimento
multidisciplinar, resultante de parcerias com universidades e inves-

tigadores; urn processo, concretizado na gestao duma informa<;ao
integrada; e urn instrumento - o
SIPA, Sistema de Informa<;ao para o
Patrim6nio Arquitect6nico. No final
desse editorial, a directora acentuava que "a informa<;ao e a chave
capaz de se construir como base
dessa estrategia, desse processo e
desse conhecimento". E rematava,
mostrando a "convic<;ao que o contributo da Monumentos continuara a
ser, pois, da maior-valia" .
Extinta a DGEMN no ano passado, as atribui<;6es e pessoal deste
organismo foram transferidos, ou
para o IGESPAR ou para o IHRU.
A Margarida Al<;ada, directora da
revista, coube este ultimo organismo, onde foi ocupar a fun<;ao de
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responsavel pelo departamento de rela<;6es internacionais,
comunica<;ao e divulga<;ao.
Neste contexto, tudo faz supor
que ira prosseguir a publica<;ao de Monumentos, a par com
a revista congenere Patrimonial
Estudos - tambem de grande
interesse e qualidade - desde
ha anos editada pelo antigo
IPPAR. A uma cipiniao menos
informada podera parecer
que se trata de uma duplica<;ao ou redundancia. Nada de
menos verdadeiro, ja que as
duas publica<;6es tern assurnido caracteristicas muito diferenciadas, inscritas profundamente na respectiva matriz
genetica. Isto, para alem de
que instrumentos de pesquisa
e de divulga<;ao do patrim6nio, abordando casas e situa<;6es diferentes, nunca serao
demais - sobretudo no quadro de
uma visao englobante e integrada,
que cada vez mais se imp6e.
E nesta perspectiva que o editorial deste ultimo numero, comentando o trabalho desenvolvido para
o caso de Vila Vi<;osa, refere que
"Monumentos afirma-se, assim, como
urn valioso contributo para a cria<;ao
de sinergias e o despoletar de dinamicas capazes de por em marcha urn
programa de opera<;6es integradas
de reabilita<;ao da fabrica urbana e
de desenvolvimento sustentado do
patrim6nio" . •

NUNO TEOTONIO PEREIRA,
Arquitecto

Sea sua area e a

Reabilita~ o...10 bons

motivos

para a sua empr sa se associar ao GECoRPA
EXPERIENCIA

1

4

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

2

REPRESENTATIVIDADE

Eficacia na defesa dos interesses
comuns e capacidade de dialogo nas
rela~oes 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 prindpios a que
devem obedecer as interven~oes de
conserva~ao e restauro.

PUBLICIDADE
E MARKETING

0 GECoRPA distingue as empresas
ass iadas em todas as suas actividades:
desi:le o sitio Internet e revista Pedra &
Cal, ate aos seminlrios e certames onde
par icipa. Condi~s vantaf'osas na
publicidade da Pedra &Ca. Publica~o
de motfcias, estudos de casos e
exp ri~ncias. Acesso a um conjunto de
pro utos de merchandising.

8 REFER~NCIA
Muitos donos de obra procuram
junto do GECoRPA os seus
fornecedores de servi~os e
produtos. Pertencer ao GECoRPA
constitui, desde logo, uma boa
referenda.

9 FORMA~O

Forma~o e aperfei~ento dos quadros
dirigentes e do pessoal executante.
Racionaliza~o dos metodos de trabalho
e da qualidade das rela~6es humanas
nas empresas. Oferta regular de
seminaries e ac~oes de forma~o.

3

PUBLICA(OES
Revista Pedra & Cal. Desconto
nas publica~oes vendidas na
Livraria Virtual (a primeira em
Portugal inteiramente vocacion
para os temas da reabilita~a ,
conserva~ao e restauro) .

INFORMA~O
-

Rec lha e diw~o de inforry~a~o
' ica sobre o tema da reabilita~o,
rva~o e restauro do edificado.
Ace so a informa~o tecnica e
legislativa, bem como aos concursos
publico da area.

....f t........

6

ESTAO DA QUALIDADE

0 ECoRPA proporciona apoio a
·
enta~o de sistemas de gestio
a qualidade e acertifica~o,
oferecendo aos s6cios condi~oes
vantajosas.

10

PRESEN~
NAINTERNET

Todos os associados estio representados
na Internet, pelo menos atraves do sitio
da associa~o. Constru~o e alojamento
de sitios pr6prios de cada empresa
associada. Bolsa de Emprego on-line
dedicada ao segmento da reabilita~o
do edificado e da conserva~o e restauro
do patrim6nio arquitect6nico.

CONCORRENCIA LEAL
0 GECoRPA defende os associados contra
a concorrencia desleal de empresas sem
as nee ssarias qualifica~oes e de
entidactes indevidamente presentes no
mercado.
Gremio das Empresas de Conserva~o e Restauro do Patrim6nio Arquitect6nico
www.gecorpa.pt info@gecorpa.pt

