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AOF Conservação do Património
Cultural Português

Métodos tradicionais aplicados às novas tecnologias

A AOF – Augusto de Oliveira Ferreira & Ca., Lda.
é especializada na reabilitação, conservação e
restauro do património construído e protegido,
estando ligada a intervenções em alguns dos mais
representativos imóveis do património cultural
português.
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“

O Prémio IHRU 2010, na variante de Reabilitação
Isolada de Imóveis, premiou “a reabilitação
e valorização da capela e coros do Convento Corpus
Christi, que é uma intervenção exemplar em
que foram desenvolvidas obras de reabilitação
estrutural e de conservação e restauro de pinturas,
estuques e talhas.”

“

D

esde a sua fundação, há mais
de 50 anos, possui e forma pessoal
especializado nas artes tradicionais,
investindo na formação técnica
permanente dos seus quadros.
A certificação de qualidade dos seus
serviços e produtos foi reconhecida pela
norma ISO 9001.
Do seu portfólio fazem parte edifícios
emblemáticos portugueses, desde as Sés,
como a Sé Catedral de Braga, a Sé
Catedral do Porto ou a Sé de Viana do
Castelo; igrejas, entre elas a Lapa, no
Porto, a Senhora da Oliveira, em
Guimarães e a dos Clérigos, no Porto.
Matrizes como as de Caminha, Ponte da
Barca, Vila do Conde; mosteiros e conventos, entre eles, o de Tibães, em Braga,
Corpus Christi, em Gaia, Santa Maria de
Bouro, em Bouro, Pombeiro, em Felgueiras
e Santa Maria de Vila Boa do Bispo, em
Marco de Canaveses. Fazem também
parte do seu extenso trabalho, museus,
a destacar o Biscainhos, em Braga,
Alberto Sampaio, em Guimarães, Casa

de Serralves, no Porto e Abade de
Baçal, em Bragança; palácios como
o Paço dos Duques, em Guimarães e
a Casa dos Patudos, em Alpiarça; e
edifícios do âmbito cultural como são
as Universidades do Minho, Porto e
Coimbra.
A intervenção de conservação do Pórtico
Central, Grupo Escultórico e Escadaria da
Via Latina, do Paço Real das Escolas da
Universidade de Coimbra, conferiu à AOF
o prémio europeu do património
– “Prémio Europa Nostra”, em 2009.
Este prémio procura destacar alguns dos
tesouros culturais e arquitectónicos,
evidenciando os notáveis esforços
levados a cabo para preservar as riquezas
históricas em projectos específicos, em
mais de 15 países da Europa.
A AOF recebeu também, em 2010,
o Prémio IHRU 2010 pela excelente
reabilitação do Convento Corpus Christi
em Gaia, um imóvel do século XIV (1345),
situado no Largo de Aljubarrota, em pleno
centro histórico.

1 | Via Latina, Paço Real das Escolas da
Universidade de Coimbra.
2 | Torre da Universidade de Coimbra
e Via latina.
3 | Convento Corpus Christi em Gaia.
4 | Sé Catedral do Porto.
5 | Sé Catedral do Porto - pormenor da
Rosácea.
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