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Editorial

Editorial Pedra & Cal

A

pós a decisão tomada e
assumida pela Direcção e associados do
GECoRPA, de que, deveríamos introduzir
algumas alterações nos conteúdos e,
sobretudo, na imagem e grafismo da
revista, decidi tomar a meu cargo o
lançamento de uma edição especial e
das consequentes três edições sem,
contudo, fazer um corte radical com o
passado. Mantendo a perfeita sintonia
com a anterior Direcção e colhendo a sua
experiência e o valiosíssimo contributo,
designadamente, do Eng. Vítor Cóias.
Ao assumir esta responsabilidade
e consciente da importância da
mesma, após demorada reflexão e
correndo o risco de poder vir a não ser
imediatamente apoiado ou entendido
por alguns associados, penso que é
chegada a altura de deixarmos para
trás o passado, não perdermos tempo
a falar do que foi ou não foi feito, das
falhas, das dificuldades encontradas,
das burocracias existentes, etc., porque
o passado apenas nos deve servir para
reflectir e não cometermos os mesmos
erros, nem nos deixarmos arrastar
nessas mesmas contrariedades.
A nova equipa da revista Pedra & Cal,
quer continuar a apoiar e promover
todos os associados e as boas práticas
do GECoRPA. Os que representam
um conjunto significativo de empresas
que tem como principal objectivo
fazer negócio nesta área, mas com a
preocupação de proteger, conservar e
reabilitar o património histórico e cultural
de Portugal. Os técnicos e especialistas
da matéria e também da sociedade
em geral, cada vez mais consciente da
necessidade cívica de proteger o legado
dos nossos antepassados.

A direcção que a partir deste número
assumirá os comandos da Pedra &
Cal terá como fio condutor manter os
grandes temas que nortearam a vida
da revista nos últimos anos. Contudo,
esta mudança, embora não pretenda
ser radical, pressupõe a introdução do
cunho pessoal do novo director, que,
em consonância com a direcção do
GECoRPA e o conselho redactorial da
revista, dará sempre a sua visão da
realidade.
Assim, neste número e promovendo
a ponte entre o passado e o futuro,
decidiu-se focalizar na temática das
boas práticas utilizadas pelas empresas
associadas do GECoRPA. Assim o
leitor terá oportunidade de partilhar a
experiência e o importante contributo
do trabalho desenvolvido pelas diversas
empresas que pertencem ao núcleo do
Grémio. Ainda neste número, decidiu a
nova direcção da Pedra & Cal, promover
alterações no grafismo e paginação
que esperamos ir ao encontro das
expectativas dos nossos leitores.
Na próxima edição é nossa intenção
convidar e aceitar artigos, textos e
teses de um leque mais alargado de
especialistas, com temas que vão desde
novos materiais, história da construção,
efeitos de um sismo, etc. , convidando
desde já os eventuais interessados para
contribuírem com o seu saber para a
promoção desta importante realidade
que é a protecção e conservação do
nosso património.
Espero estar á altura deste novo e
importante desafio.

Carlos Freire
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Os sócios apoiantes
são a base do sucesso do GECoRPA
O GECoRPA manifesta o seu reconhecimento aos sócios apoiantes, cuja continuada dedicação tem
permitido avançar na defesa da qualidade na conservação do património arquitectónico e na reabilitação
das construções existentes.
As empresas apoiantes são divulgadas na Pedra & Cal e em

www.gecorpa.pt

Torne-se sócio apoiante e conheça todas as vantagens, contactando o GECoRPA.
Rua Pedro Nunes, Nº 27, 1º Esq. 1050-170 Lisboa
TEL.: 213 542 336 | FAX: 213 157 996 •

info@gecorpa.pt

É hoje patente que a conservação e o restauro do património arquitectónico não podem ser abordados pelos métodos correntes da
construção civil, antes constituem uma área de especialização bem
identificada e fazem apelo a uma postura radicalmente diferente.

Conservação
e Restauro
do Património
Arquitectónico, Lda.

A Monumenta integra o Grupo Stap com o objectivo de uma maior
especialização e uma postura apropriada no contexto da reabilitação das construções antigas e do património arquitectónico, quer
na sua componente construtiva e estrutural, quer na sua
componente artística.
A sua missão é contribuir para o progresso da sociedade e do País,
entendido como a melhoria da qualidade de vida das pessoas,
acompanhada duma melhor salvaguarda do património cultural e
natural comum.

Rua Pedro Nunes, n.º 27 - 1.º Dto.
1050 - 170 Lisboa
Tel.: +351 213 593 361
Fax: +351 213 153 659
www.monumenta.pt • monumenta@monumenta.pt

A qualidade final duma intervenção dependerá, em última instância, da qualidade de execução. Para a Monumenta significa fornecer aos clientes, serviços adequados a um preço apropriado e no
prazo acordado. No caso de edifícios históricos, respeitando os
princípios de conservação e restauro que constam na Carta de
Veneza.

SOMAFRE - Construções, S. A.

TINTAS ROBBIALAC, S.A.

www.somafre.pt • mail@somafre.pt

www.robbialac.pt • robbialac@robbialac.pt

STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.

UMBELINO MONTEIRO, S.A.

www.stap.pt • info@stap.pt

www.umbelino.pt • geral@umbelino.pt
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Opinião

Como é que se mobilizam
8 mil milhões de euros
para reabilitar o
edificado da cidade?
Vítor Cóias

O

ito mil milhões de euros, tanto
como dezasseis submarinos da classe
do novo “Tridente” ou quase três vezes
o custo estimado para o novo aeroporto
de Lisboa, é a verba adiantada pela
Câmara Municipal de Lisboa como sendo
o investimento privado necessário para
a reabilitação do edificado lisboeta, no
documento de estratégia apresentado
no passado dia 29 de Abril. Dado que no
mesmo documento se afirma – e bem –
que “a Câmara não se pode substituir aos
proprietários” e que 72% destes recebem
rendas mensais inferiores a 100 euros,
esta é a pergunta que fica no ar.
Embora, comparativamente, seja diminuto
o investimento que se prevê venha a ser
feito pela Câmara – “apenas” 190 milhões
de euros – também não se percebe
onde é que, dado o clima económico em
que vamos viver nos próximos anos, o
município vai buscar linhas de crédito
para angariar cerca de 15 milhões de
euros por ano daqui em diante se, nos
últimos treze anos, não tem conseguido
investir, em reabilitação, mais do que 2,5
milhões por ano.
Interessar os promotores imobiliários
através da construção de novos edifícios
e do aumento da área construída dos
edifícios existentes, para mobilizar
recursos financeiros e, ao mesmo tempo,
proporcionar “alojamento para diferentes
níveis etários e de rendimentos”,
“valorizar o património cultural” e
“reforçar a coesão social e a identidade”,
é algo que não será fácil concretizar.
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O documento põe em evidência um dos
principais – se não o principal – obstáculo
à reabilitação do edificado: o regime de
rendas “congeladas” que vem sendo
praticado desde os tempos de Salazar.
Repare-se que, sendo a renda média
no regime livre na cidade de Lisboa da
ordem dos 13 a 14 euros por m2, uma
renda de 100 euros não deveria pagar
mais do que 7 ou 8 m2 de habitação!¨
Reconhece-se, ainda, o falhanço da
estratégia das Mega-empreitadas
lançadas em 2003, entregues a
empreiteiros generalistas grandes demais,
vocacionados para a grande obra nova
de betão armado, sem a qualificação
necessária para trabalhos de reabilitação,
que, aproveitando-se das insuficiências
dos projectos, rapidamente “secaram” as
verbas disponíveis nos orçamentos e se
foram embora.
O documento tem a virtude de nos
lembrar que apenas 12,8% dos edifícios
dispõem de estrutura “calculada
aos sismos”. Mesmo admitindo que
este conjunto de edifícios esteja bem
calculado e bem construído – o que
está longe de ser óbvio, dado que a
fiscalização camarária é inexistente –
não é difícil imaginar as consequências
para a cidade e para o País de um sismo
intenso, do tipo do ocorrido em Portugal
em 1755 ou já este ano no Japão.
A questão da segurança estrutural
do edificado remete para um dos
principais pontos fracos da estratégia

agora apresentada, um problema
para o qual o GECoRPA já chamou
várias vezes a atenção, por exemplo,
aquando da apresentação do Plano
de Pormenor de Salvaguarda da Baixa
Pombalina, no ano passado: as decisões
quanto ao destino dos edifícios e à
natureza das intervenções a realizar
têm de ser baseadas em inspecções
técnicas fidedignas e pareceres bem
fundamentados, elaborados por empresas
e por técnicos com qualificações bem
definidas. Por outro lado, a aprovação
dos projectos, o licenciamento das obras
ou a reutilização dos edifícios após a
sua reabilitação devem depender de
verificações criteriosas, para além das
simples declarações de conformidade.
Não fazer isto em nome da “agilização”
dos procedimentos ou para criar uma
“Via Verde” de licenciamento vai dar mau
resultado.

Opinião

A crise em que nos
encontramos e um
caminho a seguir
Filipe Ferreira

P

ortugal está a passar por um
dos momentos mais conturbados da sua
história recente. A situação económica
do país, com as dificuldades sentidas
pelas empresas, nomeadamente do
nosso sector vem impor um momento
de reflexão. Construiu-se muito no
passado, com uma estratégia errada,
com ocupação descontrolada de solos
nas periferias e abandono dos centros
históricos.
Temos vindo a assistir a dificuldades com
empresas que trabalham na conservação
e restauro e reabilitação do património,
algumas com trabalho de prestígio,
com provas dadas de seriedade e
competência e que, devido à estratégia
errada, da qual não foram responsáveis,
acabaram por fechar. Algumas dessas
empresas eram associadas do GECoRPA,
que por ironia tem alertado para esse
perigo.
Devemos aproveitar esta fase difícil por
que passamos para rever estratégias,
para transformar as fraquezas em forças.
A História ensinou-nos que é nos
momentos de crise que se avança com
maior determinação e coragem para
enfrentar as adversidades, contrariamente
às situações de estabilidade económica.
Cabe às empresas que trabalham no
património a missão de zelar pela sua
preservação.
O GECoRPA tem, desde a sua criação,
essa missão. Embora tenha sido fundado
numa conjuntura mais favorável, tem
vindo a alertar para os perigos futuros,
que agora se estão a concretizar, para
os riscos de estratégias erradas na
construção e manutenção do parque
edificado, com as implicações em termos
de sustentabilidade e na degradação do
nosso património.
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Deverá ser finalmente reconhecido que as
construções históricas e os bens culturais
a elas associados constituem uma das
parcelas mais importantes do património
cultural, competindo a todos nós a sua
salvaguarda e transmissão, nas melhores
condições, às futuras gerações.
Para a sua salvaguarda, deverão
ser acautelados vários factores. As
intervenções deverão ser efetuadas por
empresas adequadamente qualificadas,
em colaboração com empresas e
profissionais de outras especialidades,
como a arquitectura, a história de arte, a
conservação e restauro, a arqueologia, as
especialidades técnicas de engenharia.
Estas intervenções não podem ser
abordadas pelos métodos vulgarizados
pela Construção Civil e Obras Públicas
corrente, num mercado concorrencial
sem regras, onde não são reconhecidos
esses valores.
A excelência nas intervenções é um
objectivo a perseguir, com recursos
humanos qualificados e o conhecimento
das técnicas tradicionais do saber-fazer.
Deverão ser respeitados os princípios
referidos nas cartas internacionais, como
por exemplo os definidos pelo ICOMOS
– International Council on Monuments and
Sites, e consignados na Carta de Veneza.
Estes são em essência, os princípios que
deverão ser respeitados pelas empresas
que se dedicam à conservação e ao
restauro das construções históricas e
dos bens associados, e que constituem a
Declaração de Princípios do GECoRPA.
Os bons exemplos apresentados
nesta revista mostram que existe uma
esperança de levar a bom porto esta
missão que é de todos nós.

Opinião

Reabilitar a confiança
e a esperança no futuro
Carlos Freire

E

m termos de reabilitação e
restauro no nosso país, julgo que temos
tudo ou quase tudo por fazer, não só
nas grandes cidades mas sobretudo, na
nossa belíssima capital. Na qualidade de
sócio fundador deste Grémio, participante
activo desde o primeiro dia, quero deixar
o meu contributo, partilhando ideias e
concretizando acções.
Entendo que não podemos esquecer
que temos agora o que não tivemos nos
últimos vinte anos, ou seja, milhares de
pessoas formadas nestas áreas, que
desejam participar na recuperação do
património que é de todos nós. Temos
ainda, excelentes “mestres” que têm
o conhecimento prático que falta aos
recém-formados e que complementa
o seu conhecimento teórico. Temos
que aproveitar esta oportunidade
e conjugar estes conhecimentos!
Temos também que dar as mãos para
aumentar a auto-estima dos cerca de
50.000 desempregados da área da
construção civil e obras públicas, através
da aplicação do seu trabalho e saber
também nestas áreas.
Urge unir esforços para exigir aos nossos
governantes que ouçam e falem mais
com as Pequenas e Médias Empresas e
vamos incentivar novamente quem quer
criar a sua microempresa, que poderá ser
tutorada pelas PME.
Estou disponível para contribuir com
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ideias que possam melhorar este estado
de desânimo social.
O apoio à inovação e abertura a
novas ideias tem de ser assumido por
todos, como um dado adquirido para
o desenvolvimento e enriquecimento
do nosso tecido empresarial.
Temos excelentes profissionais e
demonstrámo-lo pelo mundo fora,
através dos emigrantes. É preciso criar
incentivos para que estes potenciais
empreendedores, possam também
ser bons no seu próprio país, criando
estruturas empresariais e contribuindo
assim, não só para a melhoria de
uma economia sustentada como a
sensibilização para a preservação das
nossas riquezas patrimoniais.
A recente alteração dos estatutos do
GECoRPA, criando a figura de associado
individual, permitirá o alargamento e
enriquecimento dos contributos que
poderão ser dados ao Grémio. A par
destes progressos, esta edição especial
da Pedra & Cal assume-se como um
primeiro passo de uma nova era. Juntese a nós e venha contribuir para a
salvaguarda e a melhoria do nosso
património, partilhe o seu conhecimento.

Boas Práticas

OZ Inspecção, Levantamento

e Diagnóstico de Construções
Diagnosticar antes de reabilitar

1

1 | Teatro Nacional de São João,
Modelo 3D foto realista.
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“

A inspecção visual
realizada no Teatro
Nacional de São João
permitiu constatar a
existência de várias
anomalias, estando as
mais relevantes relacionadas com destacamento
e queda de pedaços das
esculturas...

“

A

principal área de actividade da
Oz é o diagnóstico dos problemas
apresentados pelas construções, a
caracterização das suas propriedades e
do seu desempenho, com vista à
concepção e projecto de intervenções de
reabilitação. Esta actividade é exercida,
sobretudo, através da realização de
inspecções, levantamentos e ensaios às
construções, privilegiando técnicas,
quando possível, não destrutivas. Um dos
principais valores da empresa assenta na
preservação do património comum da
espécie humana - natural e cultural
- transmitido de geração em geração,
como única forma de manutenção do
seu habitat e da sua identidade. Como
exemplo, são apresentados os seguintes
casos de estudo.

Teatro Nacional de São João
A Direcção Regional de Cultura do Norte
solicitou à Oz a realização de um estudo
incluindo o levantamento Arquitectónico
detalhado das fachadas do Teatro Nacional
S. João, no Porto, através de processos de
varrimento Laser para modelação tridimensional, permitindo criar ortofotografias digitais à escala 1:50.
O estudo incluiu, ainda, ensaios para avaliar
o estado de conservação das peças de
argamassa armada das esculturas, o
mapeamento rigoroso das anomalias sobre
as ortofotos, o respectivo diagnóstico e a
definição duma estratégia de reabilitação
possível.
Os ensaios realizados nas argamassas
armadas das fachadas revelaram que
estas são compostas de ligante à base
de cal e de areias de natureza siliciosa, os
recobrimentos das armaduras são muito
variáveis, não se registando, em geral,
contaminação relevante por cloretos.
A inspecção visual realizada permitiu
constatar
a existência de várias anomalias, estando as
mais relevantes relacionadas com
destacamento e queda de pedaços
das esculturas e relevos das fachadas.
Estas anomalias devem-se à corrosão
das armaduras que surge associada
a expansão, causando fissuração e
delaminação das argamassas, sendo
agravadas pelo recobrimento insuficiente
dos varões de armadura das esculturas,
excessiva porosidade da argamassa e
falta de conservação do revestimento de
protecção superficial, associada à exposição
às chuvas, ventos, poluição atmosférica e
diferenças térmicas.
A fissuração sub-vertical nas fachadas
aparenta dever-se a assentamentos
diferenciais e possivelmente, também, às
variações térmicas associadas às grandes
dimensões do edifício.
Desde modo recomendou-se proceder
à limpeza das fachadas e reparação das
argamassas em delaminação, incluindo
aplicação de um revestimento de pintura de
protecção.

2

4

3

Convento de
Nossa Senhora da Luz
2 | Disposição da malha de armaduras
detectada com um pacómetro numa
viga e sondagem efectuada para
confirmação do diâmetro dos varões.
Convento de São Domingos.
3 | Observação endoscópica de um
furo executado para avaliação da
espessura da abóbada e de eventuais
enchimentos. Convento de São
Domingos.
4 | Arcadas do claustro do Convento de
Nossa Sr.ª da Luz, em Arronches.

A Câmara Municipal de Abrantes, solicitou
um conjunto de estudos que tiveram
como objectivo a caracterização do
edifício do Convento de S. Domingos, a
nível arquitectónico, estrutural, e quanto
ao estado de conservação, uma vez que
se pretendia reconverter o espaço, para
albergar o Museu Ibérico de Arqueologia e
Arte de Abrantes.
Os levantamentos e caracterizações
efectuadas serviram de suporte à elaboração
do projecto do museu.
Os estudos preliminares do convento, consistiram na caracterização dos alçados, vãos
exteriores e interiores, elementos em cantaria, cisternas (do claustro e do pátio), revestimentos azulejares e levantamento de
cotas topográficas de beirados existentes.
Os levantamentos e caracterização estrutural do convento consistiram na caracterização das paredes exteriores resistentes, tanto
a nível de constituição como de resistência,
caracterização dos pavimentos do piso 1, da
cobertura e levantamento das anomalias visíveis.

“

A metodologia utilizada
no Convento de
Nossa Senhora da Luz
consistiu na inspecção
visual do edifício,
por amostragem,
no interior e no exterior,
tendo sido feita a
caracterização dos
elementos estruturais
e construtivos…

“

Convento de São Domingos

Após a elaboração do estudo preliminar de
reabilitação estrutural das instalações
do Convento de Nossa Sr.ª da Luz, em
Arronches (processo datado de Julho de
2009), o Município de Arronches cometeu,
em 2010, à Oz a elaboração do estudo
prévio da reabilitação estrutural do convento.
O referido estudo visou a definição e
quantificação de medidas para a melhoria
do desempenho estrutural do edifício,
nomeadamente face à acção sísmica,
através da definição de soluções de
reforço que fossem integráveis na estrutura
existente, de forma a salvaguardar o mais
possível a autenticidade da construção, de
acordo com as “Recomendações para a
análise, conservação e restauro estrutural do
património arquitectónico”, do ICOMOS.
A metodologia utilizada consistiu na
inspecção visual do edifício, por
amostragem, no interior e no exterior, tendo
sido feita a caracterização dos elementos
estruturais e construtivos, em particular
das paredes resistentes, pavimentos e
coberturas, de modo a compreender o seu
funcionamento e desempenho estrutural.
O edifício apresentava diversas anomalias de
índole estrutural, nomeadamente, fendas em
paredes e abóbadas, essencialmente,
relacionadas com assentamentos diferenciais
e deformação das abóbadas. Por outro
lado registaram-se anomalias de índole
construtiva, nomeadamente, degradação de
rebocos e coberturas que estão a potenciar
a deterioração dos elementos estruturais e a
comprometer a durabilidade dos mesmos.
Deste modo foi levado a cabo um Estudo
Prévio da Reabilitação Estrutural do
Convento, visando a consolidação e
conservação dos elementos estruturais do
edifício.
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Monumenta
Diversidade na preservação do património edificado
Luís Pedro Mateus | Eng.º Civil
Joel Claro | Conservador Restaurador
Monumenta, Lda.

Re-habilitar é restaurar
ou converter, preservando
a memória comum e os espaços,
para serem vividos.

“

O património
arquitectónico
construído encerra
em si componentes
que exigem
abordagens distintas,
multidisciplinares,
mas cuja eficácia
é sempre imposta
de uma forma
rigorosa.

“
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A

intervenção de reabilitação
no património arquitectónico pode
encarar-se sob perspectivas diversas,
mas complementares no propósito da
reabilitação, no sentido em que visa “re-habilitar”, isto é, voltar a tornar-se apta
para ser usufruída e vivenciada.
O património arquitectónico construído
encerra em si componentes que exigem
abordagens distintas, multidisciplinares,
mas cuja eficácia é sempre imposta de
uma forma rigorosa.
Podemos, de uma forma simplificada,
distinguir duas abordagens diferentes
mas complementares: a intervenção
construtiva, que encerra em si a sanidade
das soluções estruturais originais; e
a intervenção artística, ou da arte da
construção, que encerra capítulos de
intervenção geralmente associados à
conservação e restauro.
Apresentam-se aqui alguns estudos de
caso, obras executadas, que elucidam a
diversidade na abordagem que se pede
no quotidiano da preservação do nosso
património edificado.

Paço Ducal, em Vila Viçosa

Recordar os materiais e os contrastes.
O conjunto edificado do Paço Ducal em Vila
Viçosa assume um enorme valor histórico,
patrimonial e cultural no nosso país pela
importância histórica e política desde o
séc. XVI até ao fim da monarquia, pelas
características arquitectónicas e construtivas
e pela riqueza do vasto património integrado
e móvel existente no seu interior.
O conjunto edificado do Paço Ducal é
património classificado e propriedade da
Fundação da Casa de Bragança.
A intervenção incidiu na limpeza, conservação e restauro dos revestimentos pétreos que
constituem a solução de revestimento da
fachada principal do Paço Ducal.
O revestimento pétreo apresentava cenários
patológicos importantes, como a colonização
biológica, fracturas, delaminação superficial,
abrasão e desgaste superficial causado pela
acção físico-química dos agentes
atmosféricos, perda de coesão e inexistência de preenchimento de argamassas em
juntas, existência de materiais prejudiciais,
elevado grau de corrosão em elementos
metálicos – serralharias e fixações.
O Paço Ducal representa também um marco
notável na sua caracterização construtiva,
na medida em que se sustenta em paredes
resistentes de terra compactada (taipa),
revestida com lajetas de mármore.
Esta circunstância determinou procedimentos
e acções de manutenção e restauro
específicos, para salvaguarda da sanidade
desses suportes, dada a sua susceptibilidade
à presença de água.
A intervenção de conservação e restauro das
superfícies e elementos pétreos, obedeceu a
critérios de tratamento na perspectiva da
prevenção dos fenómenos de adulteração
superficial verificados, contemplando igualmente acções de restituição de componentes
necessários à estabilização e fixação de
alguns elementos fragilizados por fracturas,
ou com sinais de destacamento eminente,
salvaguardando a sua estabilidade física, mantendo a sua identidade construtiva e proporcionando a leitura estética dos seus materiais
e contrastes originais à sua concepção.

1 | Vista geral da fachada na fase final da
intervenção. Paço Ducal, em Vila Viçosa.
2 | Espaço expositivo interior – armários e
vitrines. Museu Alberto Gordillo,
em Moura.

Museu de Joalharia
Alberto Gordillo

1
2

O Museu de Joalharia Alberto Gordillo, em
Moura, alberga um espaço expositivo e é
uma mostra das soluções de arquitectura
moderna aplicadas à remodelação funcional
de uma construção antiga.
O edifício apresentava um programa
funcional bem distinto daquele que
actualmente serve – o de Museu de
Joalharia Alberto Gordillo, agora um espaço
aberto ao público. Trata-se de um edifício
com planta regular, disposto em dois pisos
acima do solo, em construção de alvenaria
de pedra, com cobertura plana.
A intervenção foi executada em duas fases:
uma primeira de consolidação e reforço
estruturais; e uma segunda de reformulação
dos espaços, dotando-os de um novo
programa funcional, de forma a receber e
expor o espólio de joalharia do autor local,
Alberto Gordillo.
Tratando-se de um edifício com estrutura de
alvenaria de pedra, foram aplicadas soluções
de revestimento, interior e exterior, e em
coberturas, compatíveis com essas soluções
originais. A volumetria do edifício não foi
adulterada na sua caracterização essencial,
e as soluções de reforço estrutural atirantamento e confinamento exterior foram
integradas na arquitectura das paredes
originais.
Face ao novo programa de usufruto, a
intervenção integrou uma componente
de tarefas relacionadas com estruturas
internas de exposição, definição de circuitos
preferenciais de circulação e interpretação
do espólio, integrando soluções específicas
de mobiliário expositivo e de iluminação
adaptadas a essas exigências.
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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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3

“

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.

4
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Grupo Somafre
Novas vidas e usos pela “sobrevivência”
das edificações
www.somafre.pt

C

om a sua origem há 23 anos,
o Grupo Somafre tem na área da
reabilitação e restauro um dos seus
principais objectivos.
O ano de 2010 foi disso um bom exemplo,
pois a facturação em reabilitação e
restauro representou cerca de 40% da
facturação do Grupo e teve duas obras
emblemáticas seleccionadas para os
Óscares, na categoria Reabilitação: a
Embaixada dos Emirados Árabes Unidos
e a Sede da Fundação da Associação
Industrial Portuguesa. É deste mercado
emergente, exigente e sensível, que se
apresentam três casos de excelentes
práticas nesta área.

“

Para a sua actual
função foi necessário
renovar a sua imagem
exterior e interior,
recorrendo a materiais
nobres e de grande
qualidade.

Embaixada dos Emirados
Árabes Unidos
Este imóvel, cuja edificação remonta aos
finais do século XIX, foi alvo de obras de
remodelação nos anos 80, quando da
sua transformação em sede de um banco
privado. Originalmente construído como
edifício de habitação, este antigo palacete,
sito na Praça do Príncipe Real, apresentava
sinais de desgaste e algumas infiltrações
que atacavam sobretudo a fachada sul.
Não se detectaram situações de patologias
estruturais profundas, deste modo, não foi
necessário alterar a estrutura do edifício nem
modificar os acessos, pelo que se mantém
o imóvel na sua configuração à data da
última alteração aprovada pela Câmara
Municipal de Lisboa.
O desenho da fachada foi conservado e
mantido, na sequência da composição das
aberturas e pisos. Na análise da fachada
verificou-se ser o primeiro piso em placas
de pedra Lioz e depois em alvenaria, pintada
em cor rosa, sendo que as cimalhas do
“piano-noble” eram em pedra e as do
piso superior em alvenaria. Nos remates
verificaram-se pequenas contradições que
levaram, na ausência de um novo desenho
da fachada, a formalizar em materiais mais
nobres os revestimentos. Foi intenção
transmitir uma linguagem exterior mais
formal, adequada à residência oficial de uma
Nação com representação diplomática.

“

1 | Sede da Fundação da Associação
Industrial Portuguesa.
2 | Embaixada dos Emirados Árabes Unidos.
3 & 4 | Midas Sociedade de Investimentos
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“
Toda a obra teve como
objectivo conservar a
edificação e, ao mesmo
tempo, adaptá-la aos
novos usos; a meta foi
preservar o património
histórico e prepará-la
para servir de apoio à
actividade da fundação.

“

1

“

Adoptou-se também
a exposição de partes da
“gaiola pombalina”,
que foi recuperada e
tratada, para servir
de exposição da parte
histórica estrutural
do edifício,
servindo também
de divisória decorativa
dos espaços interiores

“

4

Sede da Fundação da
Associação Industrial
Portuguesa
Recuperar o Palacete que faz fronteira entre
a Travessa da Guarda e a Rua da Junqueira
revelou-se um desafio para a Somafre.
Mexer na estrutura do edifício, em alguns
pontos bastante degradada, reforçando-a
e interferindo da menor forma possível com
elementos originais do edifício, foi uma das
etapas que se revelaram mais interessantes.
Toda a obra teve como objectivo conservar
a edificação e, ao mesmo tempo, adaptá-la
aos novos usos; a meta foi preservar o
património histórico e prepará-la para servir
de apoio à actividade da fundação.
No exterior a grande alteração pretendida foi
a criação de duas arcadas dentro do
logradouro, ambas para a recepção do
público e viaturas e o aumento do volume
da edificação com o prolongamento ao nível
do piso 1 e piso 2 para norte e para sul.
Aparentemente, tem-se a sensação de que
existiram grandes alterações mas, na realidade, não afectaram a leitura do conjunto, uma
vez que continuam a destacar-se as fachadas quadrantes, mantendo-se o rigor simétrico de todos os alçados. No entanto, existiu,
de facto, na proposta de recuperação do
edificado, um aumento da área de construção.

Midas Sociedade
de Investimentos
O edifício sito na Rua Mouzinho da Silveira,
do número 11 ao 21, teve a sua reabilitação
concluída em 1998. Este edifício de habitação
e comércio, original da 1.ª metade do século
XX, por força dos novos usos urbanísticos,
que agora se pretendia de escritórios e
comércio, foi adaptado para ir ao encontro
das funcionalidades e usos solicitados pela
Midas Sociedade de Investimentos.
Estruturalmente este imóvel adoptava as
técnicas existentes na época, alvenaria de
pedra, divisórias de tabique e a ainda muito
usual “gaiola pombalina”. Como tecnicamente a solução de simples reabilitação da
estrutura existente seria arriscada pela idade
dos materiais, considerou-se o incremento
do reforço sísmico.
A arquitectura ficou a cargo do Arquitecto
José Cornélio da Silva, que além de preservar
a fachada do edifício, teve também a sensibilidade de preservar os elementos mais
significativos existentes no interior, tais como
os elementos decorativos em estuque, centros de tecto, relevos de parede e elementos
de madeira decorativa, entre outros.
Na cobertura foi adaptado um espaço como
sala VIP, que dignifica e valoriza ainda mais
o imóvel.
Foram também recuperadas as escadas
centrais do edifício, que na época de
construção do imóvel eram sempre
elementos centrais nobres decorativos.
Edição Especial 2011
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Empripar
recupera convento cisterciense com mais de 500 anos

A reabilitação e reforço dos edifícios do Antigo Convento das
Bernardas em Tavira, teve como objectivo a sua
transformação para habitação residencial.

A

história desta sociedade remonta
a 1982 quando o Eng.º António José de
Miranda Machado da Franca criou a
Sofranda – Empresa de Construção
Civil, Lda. Até 1999, a empresa, esteve
totalmente na posse da família do seu
fundador. Em 2000 foi adquirida por vários
profissionais experientes nas áreas da
engenharia civil e gestão, tendo aumentado
o seu capital social e passado a sociedade
anónima.
No início de 2008 é formalmente criada a
Empripar OPP S.A., que herda todo o
histórico, estrutura técnica, responsabilidades, sede e contactos da anterior
“Sofranda – Empresa de Construção
Civil S.A.”.
Sabendo da importância da conservação
do nosso Património e entendendo que o
mercado da recuperação e conservação
do Património existe, a Empripar definiu
como um dos seus mercados alvo esta
área, onde tem vindo a cimentar a sua
posição.

Convento das Bernardas
Os edifícios existentes do Antigo Convento
das Bernardas em Tavira são o produto, de
sucessivas intervenções na construção
original, que remonta ao século XVI. Estas
intervenções resultaram na ampliação do
edifício original, acrescentando e prolongando
a estrutura e multiplicando as aberturas
existentes nas paredes.
Além de convento, funcionaram posteriormente neste edificado, uma fábrica,
armazéns e habitações, para as quais se
realizaram intervenções pouco cuidadas
e que contribuíram para a degradação da
construção original. Pretendeu-se nesta
intervenção, promover uma nova adaptação
funcional do existente, e simultaneamente
reabilitar o que ainda era possível manter.
A intervenção prevista para os edifícios
existentes contemplou a reconstrução de
pavimentos e coberturas excepto no caso
da Torre. Nesta foi possível a reabilitação
das abóbadas, com o reforço das mesmas.
A nova função dos edifícios implicou um

1
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conjunto de modificações, tais como a
criação de novos acessos pedonais e o
reforço para as acções sísmicas. O novo
projecto de arquitectura previu o prolongamento da Ala Nascente e a sua união com a
Ala Sul. Para este efeito foi previsto o prolongamento das fachadas com paredes
novas em alvenaria de pedra.
Todas as paredes de alvenaria (existentes e
novas) foram objecto de reforço/consolidação
na face interior com uma lâmina de betão
projectado. No sentido transversal às
fachadas, as paredes divisórias dos futuros
apartamentos servem simultaneamente de
travamentos das fachadas, através da sua
ligação por intermédio de ferrolhos
galvanizados.
Em todas as paredes mantiveram-se as
aberturas existentes, e foram reabertas novas janelas e portas. No caso das reaberturas,
tal corresponde apenas à remoção de
alvenarias de enchimento, não havendo
necessidade de uma intervenção estrutural.
Em torno das novas aberturas foram
previstas molduras em betão armado,
ligadas por intermédio de ferrolhos à
alvenaria envolvente, dimensionadas com o
critério de compensação da alvenaria
removida. Algumas paredes da Igreja
apresentavam fendas expressivas. Foi efectuado o refechamento dessas fendas e o
gateamento das mesmas.
As coberturas necessitavam de ser
substituídas, foram previstas várias situações
conforme a nova arquitectura e em função
dos respectivos vãos. Os pavimentos
encontravam-se, bastante degradados e
por vezes caídos. Previu-se a utilização de
lajes de betão armado apoiadas em vigas e
nas paredes, (existentes e novas) com uma
espessura limitada a 0.18m, como forma de
controlar as cargas transmitidas às paredes
existentes.

2

O novo projecto de arquitectura previu a
transformação de parte do piso térreo da
Torre e construções térreas adjacentes.
Na Torre foram previstas diversas novas
aberturas em paredes de alvenaria
existentes, para o que foi necessário recorrer
a molduras em betão armado, com a mesma
lógica de compensação da alvenaria removida.
Todas as paredes de alvenaria foram objecto
de reforço na face interior com uma lâmina
de betão projectado. Os pisos da Torre
são constituídos por abóbadas, as quais
apresentavam por vezes fendas relevantes,
algumas das quais já haviam sido fechadas
no passado mas que voltaram a abrir.
Todas estas fendas foram refechadas com
uma injecção com calda de cimento não
retráctil. Previu-se a execução de uma
lâmina de betão projectado no intradorso
das abóbadas, pregada a estas com
grampos selados com grout, os quais são
igualmente ligados a uma laje de 10cm
sobre o extradorso das abóbadas.

“

Chaminé
A chaminé existente, em tijolo maciço, im-

As intervenções realizadas plicou uma intervenção de reforço e consode fundações. A chaminé foi ainda
nas estruturas assumem lidação
cintada pelo exterior em toda a sua altura
com cabos em aço inox inseridos nas juntas
um peso significativo
de assentamento do tijolo, de modo a conno valor da obra,
ter a abertura e propagação das fissuras que
a chaminé apresenta, as quais foram igualem face do mau estado
mente injectadas.
geral dos edifícios
originais, mas também
pela necessidade de
Outras intervenções
conferir aos mesmos
Foram ainda construídos dois novos edia necessária resistência fícios independentes das construções orirecorrendo a soluções de betão arsísmica, muito reduzida ginais,
mado e duas piscinas. Tendo em conta a
antes desta reabilitação dificuldade de controlo de abertura de fendas, dentro de limites aceitáveis apenas
e reforço, e de responder com uma solução de betão armado, houve
necessidade de recorrer a uma solução com
às novas exigências
pré-esforço, de modo a assegurar a necessária estanquidade da piscina em virtude de
funcionais.

“

Torre

não serem admitidas soluções de revestimento interior que proporcionassem essa
necessidade.

1 | Convento das Bernardas, Tavira (projecção).
2 | Convento das Bernardas, Tavira (actual).
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In Situ
Restauro em Pedra, Pintura e Revestimentos Decorativos
Madalena Rodrigues | Geóloga
Fátima de Llera | Técnica de Conservação e Restauro, Sócia Gerente
Belany Barreiros | Técnica Superior de Conservação e Restauro
IN SITU Conservação de Bens Culturais, Lda.
insitu@insitu.pt

1

O

mercado da Conservação e
Restauro exige cada vez mais, uma
capacidade de resposta multidisciplinar,
com quadros técnicos, dotados de
conhecimento e experiência adequada.
Na continuidade da acção diversificada
que a In Situ sempre praticou,
apresentam-se três obras realizadas nos
últimos anos em três áreas distintas do
Restauro; pedra, pintura sobre tela e
revestimentos decorativos.

1 | Convento do Santíssimo Sacramento, Lisboa
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Restauro dos revestimentos
da igreja, sacristia e lavabo
do antigo Convento do
Santíssimo Sacramento em
Lisboa
Esta intervenção foi realizada por subempreitada para a Htecnic Construções Lda,
para o Ministério dos Negócios Estrangeiros
com a coordenação técnica do Arqº. João
Seabra e Arq.ª Irene Frazão do IGESPAR.
A intervenção da Igreja do Santíssimo
Sacramento visou a conservação e restauro
dos revestimentos decorativos, pintura
mural, elementos em estuque, elementos
em pedra, madeira, ferro, vitrais e vidraças,
presentes na Nave, Sacristia e Lavabo da
Igreja.
Em termos gerais, a conservação destes
revestimentos implicou a realização da
limpeza da superfície, restituição da perda

de aderência e coesão, tratamento dos
elementos metálicos, fixação da camada
pictórica, remoção da justaposição de
camadas, preenchimento de lacunas e
reconstituição de elementos decorativos, e
por fim, reintegração cromática.
Foi ainda efectuado um levantamento
gráfico e fotográfico exaustivo, permitindo
a identificação e a marcação do estado de
conservação e tratamento dos diversos
elementos. Esta informação foi representada
sobre cortes 2D efectuados a partir de um
levantamento por digitalização lazer 3D
terrestre. Foram realizados ensaios in situ
e laboratoriais no LNEC. Com base nas
indicações efectuadas pelo LNEC foram
executadas em obra algumas amostras das
novas argamassas e painéis experimentais.
Os provetes constituídos pelas novas
argamassas de restauro foram submetidos
a ensaios de laboratório e os painéis
experimentais foram igualmente submetidos
a ensaios em obra.

2

Conservação e restauro da
fachada da Sé do Porto
A obra da fachada da Sé do Porto foi
realizada em consórcio com a empresa
Augusto Oliveira Ferreira & Ca., Lda. para o
IGESPAR/ex – DRP com a cordenação da
Arqª Ângela Melo.
A empreitada visava a limpeza, consolidação
e a protecção das superfícies do monumento
em pedra granítica. Em termos gerais foram
realizados os trabalhos de limpeza da pedra
por via húmida com escovas de nylon e água
corrente; abertura, limpeza e refechamento
da totalidade das juntas; dessalinação
das superfícies pétreas, consolidação das
zonas degradadas, colagem de fragmentos;
estabilização de todos os elementos instáveis;
tratamento de estabilização ou remoção
de elementos metálicos; aplicação de um
produto hidrofugante entre outros.
A pedra granítica que constitui a fachada
mostrava fenómenos intensos de arenitização,
formação de placas, crostas negras e
depósito enegrecido, fenómenos estes com
causas múltiplas, para os quais contribuiu a
presença de grandes quantidades de guano
nas superfícies entre outros factores.
Foi necessário realizar ensaios1 de modo a
determinar as zonas de maior contaminação,
apontando as causas das ocorrências e
adoptando as soluções de tratamento
mais adequadas a cada caso. Os trabalhos
de restauro contaram ainda com o apoio dos
especialistas do Grupo de Estudos de Rochas
Ornamentais do LNEC.

3

2 | Sé do Porto / Conservação e restauro da
fachada.
3 | Igreja Paroquial de S. Pedro de Barcarena,
Oeiras / Conservação e restauro das pinturas
do tecto e paredes da nave.

Conservação e restauro das
pinturas do tecto e paredes
da nave da igreja paroquial
de S. Pedro de Barcarena,
Oeiras
Esta intervenção foi realizada por subem-preitada para a Htecnic Construções Lda,
para a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Barcarena, Câmara
Municipal de Oeiras e coordenação técnica
do Prof. Dr. Carlos Borges.
A empreitada visava a conservação e restauro da pintura sobre tela presente do tecto
da nave da Igreja, e da pintura mural nas paredes. As pinturas apresentavam deterioração notória devido à presença de humidade,
por infiltração de água pluvial e condensação, que introduziu diversas anomalias
secundárias.
Em termos gerais, a intervenção na
tela consistiu na limpeza superficial da
policromia e reverso, pré fixação da camada
pictórica, limpeza química da superfície
cromática, tratamento dos elementos
metálicos, aplicação de fungicida, colocação
de remendos em tela preparada e fixação
no suporte rígido, aplicação de massas de
nivelamento e reintegração pictórica.

1. Ensaios realizados no Laboratório de Mineralogia
e Petrologia do Instituto Superior Técnico com a
colaboração da Prof. Dra. Amélia Dionísio.
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CVF
Gestão atenta às tendências
do sector da construção

A

Construtora de Vila Franca
iniciou a sua actividade em 1937, na
altura dedicava-se essencialmente à
execução de trabalhos em carpintaria
mecânica. Gradualmente foi alargando
o seu âmbito de actuação ao sector
da construção civil e obras públicas,
passando a carpintaria a funcionar como
oficina de apoio. Em 1989, a empresa foi
adquirida por dois profissionais ligados
ao sector, que imprimiram um novo
dinamismo e um elevado nível de
competência, fruto da sua reconhecida
capacidade de gestão e do esforço de
investimento realizado no incremento e
modernização tecnológica do parque de
equipamentos.
Nos últimos anos, tem conquistado
uma posição de destaque na área
da conservação e recuperação de
património arquitectónico e arqueológico,
como testemunha a sua intervenção na
reabilitação da Ermida de São Sebastião,
em Almada.

A reabilitação deste edifício teve em conta a
sua história construtiva. Em todos os
momentos do processo de reabilitação foram
respeitados os princípios éticos da compatibilidade dos materiais e das soluções
construtivas encontradas. Todo o trabalho
teve em conta que a reabilitação da Ermida
teria como meta final o retorno ao culto.
A intervenção centrou-se essencialmente
em dois espaços, um fechado, a Ermida,
e um espaço aberto, o adro. A demolição
das construções que lhe estavam
associadas trouxe à luz do dia, o perfil
do edifício destacando-o da envolvente.
O adro funciona como zona de transição
entre o templo e a rua e ocupa, assim, os
alinhamentos correspondentes às zonas
demolidas a poente e norte da Ermida.
Foram refeitas abóbadas e coberturas
da nave e da capela-mor. Foi mantida a
abóbada da galilé, as cantarias, frisos e
modenaturas. Recuperou-se o pavimento da
galilé e foi completada com a criação de um
arco em pedra de lioz.
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“

Em todos os
momentos do
processo de reabilitação
foram respeitados
os princípios éticos
da compatibilidade
dos materiais e das
soluções construtivas
encontradas.

“

Ermida de São Sebastião

O desenho de arquitectura foi obtido
através do cruzamento entre a informação
resultante do levantamento arquitectónico,
da história da arte, do desenho sobrevivente
do pavimento da galilé e das sondagens
realizadas que mostraram elementos de
fundação na zona onde foi montado o arco.
Ao nível da cobertura foram introduzidos
reforços estruturais, dos quais são agora visíveis exclusivamente os esticadores em aço.
Foi melhorada a impermeabilização através
de painéis onduline e o isolamento térmico
com painéis de poliestireno, criando-se
também novos sistemas de arejamento.
O pavimento da nave e da capela-mor
está assente sobre uma estrutura metálica
pontualmente suportada por pilares
fundados em sapatas de betão armado,
criando-se assim, uma caixa-de-ar.

Figura | O projecto sobre a reabilitação da
Ermida pode ser consultado na íntegra no livro:
“Entre Memórias e Criação. A Reabilitação da
Ermida de São Sebastião em Almada”. Edição
da Câmara Municipal de Almada

Umbelino Monteiro
“Coberturas para a vida”
Disponibilizar soluções arquitectónicas para
a cobertura e revestimento de edifícios, actuar
com integridade e responsabilidade sócio-ambiental, são valores que a Umbelino
Monteiro impõe em cada trabalho que realiza.

“

Consideramos o telhado
como importante
elemento arquitectónico
e temos como filosofia
empresarial a satisfação
dos clientes.

“

A

empresa, criada em 1959 por
Joaquim da Silva Monteiro, dedicava-se à
produção de telha Lusa. Em 1975 quando
herdada pelo seu filho, Joaquim Umbelino
da Silva Monteiro, iniciou um novo
percurso na procura de uma progressiva
modernização tecnológica, tentando
encontrar soluções arquitectónicas para
a cobertura e revestimento de edifícios
à altura dos mais elevados padrões de
qualidade e funcionalidade.
Em 2009 celebrou o seu 50º aniversário,
mas continua com a mesma perspectiva
dinâmica na procura de inovação. O ano
de 2011 fica marcado pela conquista da
certificação para a Gestão da Qualidade,
que demonstra a melhoria contínua da
empresa de produtos e serviços. Ciente
do compromisso com o desenvolvimento
sustentável, a Umbelino Monteiro, tornou-se
também a primeira empresa portuguesa
de telhas cerâmicas a ser certificada
com o Sistema de Gestão Ambiental, de
acordo com a norma ISO 14001.

Edifício Ateneu

Reabilitação do Centro Histórico de
Leiria
Leiria tem um centro histórico com muito
que contar, que se concentra num núcleo
multifacetado, tanto no que toca aos
elementos arquitectónicos, como à própria
vivência humana.
Com pormenores que realçam a sua arquitectura ecléctica de reminiscências revivalistas,
com mansardas rasgadas por um óculo
encontra-se um palácio do século XIX, com
a fachada principal para a Praça Rodrigues
Lobo no centro nevrálgico da cidade.
O Edifício Ateneu tem sido palco das mais
diversas actividades culturais, recreativas
e desportivas ao longo das várias épocas,
e a Umbelino Monteiro não podia deixar
de contribuir para a reabilitação do centro
histórico da cidade do liz.
As obras começaram pelo telhado que
se encontrava bastante degradado, que
contou com todo o Know-How e o apoio
técnico necessário da Umbelino Monteiro,
para acabar com as infiltrações e inverter a
tendência de degradação da Estrutura.
A obra esteve a cargo da empresa de Construção Ferreira & Bárbara, de Leiria, que já
trabalha com os produtos UM e Advance há
muito tempo e que realizou um excelente
trabalho na reabilitação de uma cobertura
velha e completamente danificada.
A telha utilizada na reabilitação foi a UM
Canudo Cinquentenária com o objectivo de
respeitar a traça do edifício, a fixação foi
toda feita mecanicamente sem o recurso a
argamassas. Uma cobertura ventilada com
os melhores materiais cerâmicos.
Edição Especial 2011
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VhM Coordenação

e Gestão de Projectos

“Know-how” acumulado em reabilitação
do edificado
Daniel Oliveira | Vítor Hugo – Coordenação e Gestão de Projectos, SA

A

Vítor Hugo – Coordenação e
Gestão de Projectos, S A (marca registada
VHM) iniciou a sua actividade em 1993,
desenvolvendo actualmente actividade
nas áreas de Projecto, Fiscalização
e Coordenação em Reabilitação,
Recuperação e Renovação de edifícios
e construções antigas, bem como em
edificação nova.
Sendo o desafio desta edição a elaboração
de um breve resumo das recentes obras
(2009/2010), acompanhado de exemplos
concretos, apresentam-se três
intervenções no património edificado,
com resultados finais já bem evidentes.

Figura | Largo da Academia Nacional das Belas
Artes - Lisboa, Chiado.

Escola de Hotelaria
e Turismo, Porto
A Escola de Hotelaria e Turismo do Porto
(EHTP) ocupa as instalações anteriormente
em uso pela Escola Secundária Artística
Soares dos Reis.
O edifício decorre de um longo processo
de evolução, iniciado em 1928 quando a
então Escola de Artes Decorativas Soares
dos Reis, passou a ocupar as instalações
da “Real e Imperial Chapelaria a Vapor
de Costa Braga & Filhos” situadas na Rua
Firmeza.
O programa estabelecido para a escola
comporta agora 2 unidades com sentidos
de uso diferenciados – a Escola de
Hotelaria e Turismo e o Hotel Escola com
restaurante de aplicação.
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Palácio das Cardosas, Porto
O Palácio das Cardosas foi reconstruído e
adaptado para cumprir as funcionalidades
de um hotel de cinco estrelas da cadeia
Intercontinental.
A intervenção manteve inalterada a
imagem do edifício, adaptando o interior
com as valências de conforto e serviço
essenciais para os 105 quartos que
dispõe, recriando o “glamour” dos
palácios do século XIX.

Largo da Academia
Nacional das Belas Artes,
Lisboa
A intervenção no edifício de matriz
pombalina teve como principal âmbito
a reconstrução do seu interior e a
recuperação das fachadas, mantendo as
características técnicas de construção
empregues. As lajes foram executadas
com vigas metálicas e de madeira e
uma sanduíche de placas de viroc
com lã de rocha no meio. As divisórias
interiores dos apartamentos são em
pladur, as exteriores e de separação das
zonas comuns são em alvenaria. Foram
reformuladas as coberturas existentes
com a criação de um piso adicional
integrado no novo volume de chapa de
zinco.

Atelier Samthiago
Valorização do Património Artístico
O Atelier Samthiago centra a sua área de actuação na Conservação
e Restauro, no sentido da valorização, preservação e conservação
do património artístico.
1

O

2

s exemplos escolhidos em
Braga, Cascais e Ponta Delgada
demonstram uma firmada expressão
nacional, reconhecida em qualquer ponto
do nosso território.

1 | Salão Árabe do Palácio da Bolsa do Porto.
2 | Liceu Sá de Miranda, Braga.

Palácio da Cidadela de Cascais Museu Carlos Machado
Portugal, Lisboa, Cascais
– Igreja de Santa Bárbara
- Presidência da República Portuguesa

Objecto: revestimentos decorativos de seis
salas e das circulações do palácio
Protecção: IIP, Dec. N.º 129/77, DR 226 de
29 Setembro 1977
Época: século XIX
Cliente: Presidência da República
Portuguesa
Dono de Obra: Presidência da República
Portuguesa
Data da intervenção: 2010/2011
Descrição: Conservação e restauro de
revestimentos decorativos em madeira e
estuque decorativo relevado, em 6 salas e
nas circulações do Palácio da Cidadela de
Cascais.

Portugal, Ponta Delgada
- Direcção Regional de Cultura dos Açores
Protecção: IIP, Res. do Presidente do
Governo Regional nº 98/80, JO 31 de
16 Setembro 1980
Época: século XVIII
Cliente: Governo Regional dos Açores
Direcção Regional de Cultura dos Açores
Dono de Obra: Direcção Regional de
Cultura dos Açores
Data da intervenção: 2010/2011
Áreas intervencionadas: talha dourada e
policromada, mobiliário, pintura mural sobre
estuque e pintura sobre tela
Caracterização da intervenção:
conservação e restauro
Descrição: conservação e restauro de um
retábulo-mor talhado e dourado, dois retábulos colaterais, um retábulo lateral e quatro
retábulos dos coros-alto e coro-baixo, tecto
policromado sobre estuque da capela-mor.

Liceu Sá de Miranda

Portugal, Braga
– CMGE, Construtoras Escolares,
ACE/Parque Escolar E.P.
Objecto: pintura mural decorativa
Época: século XIX
Cliente: CMGE, Construtoras Escolares, ACE
Dono de Obra: Parque Escolar, E.P.
Data da intervenção: 2009/2010
Descrição: Subempreitada para o
agrupamento CMGE, Construtoras
Escolares, ACE, incluiu a conservação
e restauro da pintura mural decorativa
existente na ala central (12 salas) do Liceu
Sá de Miranda (marmoreados e craqueles);
a intervenção, de um modo geral, passou
pelo levantamento de inúmeras camadas
de repinturas, consolidação de suportes e
reintegrações de volumes e cor, bem como
o tratamento de um retrato em pintura sobre
tela de grandes dimensões.
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STB
“Visão cirúrgica em todas as intervenções”
João Graça | Eng. Civil STB

A STB - Reabilitação do Património Edificado foi fundada em 1989, desde
então, muitos foram os projectos e as obras em que se envolveu, de uma
forma activa e empenhada.

S

Figura | Edifício dos Paços do Concelho de
V.N. de Gaia.

endo a reabilitação uma
actividade que exige um elevado grau de
especialização, bem como o domínio de
técnicas que não as utilizadas tradicionalmente na construção corrente, a empresa
aposta na formação de equipas de trabalho,
conhecedoras das tecnologias e produtos
utilizados na reabilitação. Fruto deste
empenho, seguem-se três exemplos de
boas práticas.

Ponte sobre o Rio Cávado
Reabilitação e reforço da Ponte
ao Km 76+626 da EN 626

A intervenção da STB, na ponte sobre
o Rio Cávado, focou-se nos trabalhos
de reabilitação e reforço da mesma,
realizando uma aplicação de compósitos de
fibras de carbono (CFRP) sob a forma de
laminados e mantas, injecção de fissuras
com resina epóxi, reparação localizada de
betão armado, aplicação do revestimento
de protecção do betão, consolidação
dos muros de alvenaria nos encontros e
impermeabilização do tabuleiro da ponte.

28

| P&C |

Nº49

|

Edição especial 2011

Claustro dos Corvos no
Edifício dos Paços do
Convento de Cristo, em Tomar Concelho de V.N. de Gaia
Beneficiação de coberturas e fachadas
de Alas

Recuperação de coberturas,
paramentos e vãos exteriores

Encontrando-se em curso, esta intervenção
visa a substituição do revestimento das
cobertuturas das Alas Sul, Poente e Norte do
Claustro dos Corvos, o tratamento do
revestimento de paredes no interior do Claustro
e o restauro dos seus elementos pétreos.
Nas coberturas procedeu-se à substituição
do revestimento em telhas cerâmicas e à
incorporação de um sistema complementar
de estanquidade. Sobre as lajes aligeiradas
das coberturas foi ainda colocado isolamento
térmico. Para a execução do reboco
utilizaram-se argamassas à base de cal
aérea e pozolanas.

Os trabalhos realizados pela STB no edifício
dos Paços do Concelho de V.N de Gaia, da
autoria do Arqº. António de Oliveira Ferreira,
abrangeram a totalidade do envelope
construtivo devolvendo à cidade a sua
imagem singular. Ao nível das coberturas foi
substituído o revestimento em telhas
cerâmicas tendo sido igualmente aplicado
um sistema complementar de estanquidade.
O torreão central, revestido a chapas de
zinco, foi também restaurado. Nas fachadas,
além da pintura das superfícies rebocadas,
foram tratados os elementos de cantaria
em granito e os elementos metálicos em
guardas e ornamentos.

1

2

CRERE
Conservação e Restauro; Projecto e Consultadoria em Conservação e Restauro
www.crereportugal.com

A CRERE é uma empresa que realiza
trabalhos de conservação, restauro e
gestão do património cultural.
1 | Salão Árabe do Palácio da Bolsa do Porto.
2 | Capela do Santíssimo da Igreja de
S. Gonçalo de Amarante.

U

m grupo fundado com o intuito de
elevar os objectivos de uma empresa de
restauro ao patamar da sustentabilidade
intergeracional, divulgação e promoção das
artes decorativas e que trouxesse à modernidade a utilização do estuque artístico.
Neste contexto, a CRERE incorpora equipas
transversais às necessidades do património
a recuperar, fornece serviços de projecto
e consultoria de conservação e restauro
a projectistas e instituições públicas e
privadas.
Prova maior da sua capacidade de promoção das artes decorativas e do seu
trabalho exemplar, no restauro e recuperação de património material português
é a entrega, por parte do Estado, do
“Espólio da Oficina Baganha” à CRERE,
que se constitui como sua fiel depositária.

Salão Árabe do Palácio da
Bolsa do Porto: “A Jóia do
Palácio”
Dono de Obra: Associação Comercial do Porto
Data de realização: 2009 a Julho de 2010
Áreas de intervenção: Estuque artístico,
pintura mural, madeira entalhada dourada e
policromada e vitral.
Descrição: A singularidade desta intervenção
prende-se com a importância histórico-cultural do espaço mas, também, com a
forma e opções da intervenção, comunicação
e relação com a comunidade. Além do
notável objecto artístico, estamos a falar de
um corpo físico inserido num espaço - o centro
histórico da cidade do Porto - classificado
como Património Mundial da Unesco.

Capela do Santíssimo da Igreja
de São Gonçalo de Amarante
Dono de Obra: IGESPAR
Data de realização: Maio a Setembro de 2010
Áreas de intervenção: Estuque artístico,
pintura mural, madeira entalhada dourada e
policromada.
Descrição: Realizada, possivelmente por
Luigi Chiari, a capela evidência o gosto
neoclássico da segunda metade do XVIII. A
intervenção considerou a preservação com
autenticidade e rigor histórico, fundamental
à compreensão do monumento, tendo como
objectivo a restituição da sua integridade
física e visual e não a sua renovação.

Palácio dos Rodrigues de
Matos – Lisboa
Dono de Obra: cliente particular
Data de realização: 2006 - 2011
Áreas de intervenção: Estuque artístico,
pintura mural, azulejaria, madeira entalhada
dourada, materiais pétreos, alvenarias e
rebocos de cal.
Descrição: Palácio seiscentista com
programação formal decorativa da segunda
metade do XVIII, da autoria do estucador
milanês Giovanni Grossi. Destaca-se a
riqueza patrimo-nial ao gosto Rococó em
belíssimos estuques, painéis de azulejos e
pinturas decorativas. Neste palácio, a
CRERE instalou um novo projecto no
âmbito do turismo cultural/alojamento local:
MERCADOR | www.mercador.com.pt .
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Conservação do Património

Destruição e deturpação patrimonial em

São Vicente de Fora
Ricardo Lucas Branco | Historiador da Arte e Técnico Superior de Conservação e Restauro

“

A igreja do Mosteiro de
São Vicente de Fora é,
tal como muitos outros
imóveis das ordens
religiosas regulares
extintas em 1834,
propriedade do
Estado português,
e é ao Estado que cabe
a responsabilidade
de fiscalizar e
promover a sua
boa conservação.

A

igreja de S. Vicente de Fora
reabriu ao público a 22 de Janeiro deste
ano, depois de dois anos de encerramento
para obras que procuraram resolver os
problemas de infiltrações da cobertura, que
levaram à queda de fragmentos de
estuque da abóbada da capela-mor.
Sendo esse o sector mais vulnerável em
virtude do interior dos caixotões possuírem
almofadados de estuque decorativo em
vez de pedra como no resto da nave, a
Direcção Regional de Cultura de Lisboa e
Vale do Tejo (DRCLVT) propôs então medidas urgentes de consolidação da zona
afectada, tanto no interior como no exterior.
Ao contrário do que logicamente se
esperava, os estuques não foram
preservados mas sim destruídos, num
processo de obra polémico em que o
Estado, alegadamente por falta de verbas,
entregou a empreitada ao Patriarcado de
Lisboa. Pela relevância do conjunto de
questões levantadas a propósito desta
obra infeliz e das suas consequências
para a salvaguarda do património
importa sublinhar os seguintes aspectos:

“

01

1 | Capela-mor antes
2 | Capela-mor depois
3 | Capela lateral antes
4 | Capela lateral depois
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A igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora
é, tal como muitos outros imóveis das
ordens religiosas regulares extintas em
1834, propriedade do Estado português,
e é ao Estado que cabe a responsabilidade
de fiscalizar e promover a sua boa
conservação, independentemente do seu
uso por parte da igreja como espaço de
culto, consagrado na concordata com a
Santa Sé.

02

Não se entende que a DRCLVT,
organismo que actualmente tutela o
imóvel, tenha recomendado a interdição
total de acesso à igreja sem considerar
outras possibilidades.
Isto atendendo a que a queda de
estuques, se limitava à zona da capela-mor e não à nave e transepto da igreja,
cuja abóbada, integralmente de pedra,
não apresentava qualquer risco e portanto
era inteiramente segura. Tal interdição,
se restrita apenas à area afectada, teria
evitado a desconfiança que os trabalhos
à porta fechada provocaram e acerca
dos quais o público em geral e os
especialistas nada souberam.

03

Os serviços da DRCLVT estimaram os
custos da intervenção em 1.500.000
euros + IVA, mas não sabemos em que
é que se baseou tal cálculo, nem tão
pouco o sector da igreja considerado e
os respectivos objectivos metodológicos.
O valor referido só se deve reportar a
obras de construção civil – de restauro
não, com certeza, pois os estuques
foram destruídos. Daqui ressaltam várias
interrogações que põem em causa a
competência da intervenção:
• Por que motivo não foram realizadas
peritagens aos estuques que
identificassem quais os que necessitavam
de substituição em vez da picagem
integral e sistemática dos mesmos?
• Por que razão estes não foram
sondados e estudados de modo a avaliar
a sua época de execução e não a do
seu último restauro? Dos estuques das
capelas laterais, por exemplo, que não
tinham a ver com a zona afectada e que
também foram destruídos, nada se sabe.
• Porque não foram contactados
técnicos de restauro especializados,
como aconselham os mais elementares
princípios metodológicos que regem as
convenções internacionais?

2
3

1

04

Aquilo que salta à vista da leitura dos
factos, é que as obras no Mosteiro de
S. Vicente de Fora têm sido levadas a
cabo pelo Patriarcado de Lisboa sem
um controlo minimamente eficaz. As
palavras do cónego Álvaro Bizarro (Jornal
“Público”, 15.02.2011) a propósito da
substituição das caixilharias da igreja
por alumínio lacado, são bem o espelho
desse descontrolo.
Ou seja, o Patriarcado encarregou-se de
promover as obras da igreja de
S. Vicente pela incapacidade da DRCLVT
em garantir os custos da intervenção,
mas a incapacidade da tutela não é só
financeira, mas também técnica, pois a
fiscalização foi deficiente, para não dizer
negligente.
A Directora de Serviços de Bens Culturais
deste organismo confirmou ter enviado
técnicos ao local, mas apenas à zona da
capela-mor, por onde se iniciaram os
trabalhos. Resta saber o que andaram os
técnicos a fazer durante o resto da obra,
(que ficou sem acompanhamento), já que
a mesma pessoa revelou desconhecer de
todo, a picagem integral dos estuques das
abóbadas das capelas laterais, que não
estavam contemplados na empreitada.
A sua destruição do ponto de vista ético e
metodológico é totalmente injustificável
nos tempos que correm. Não só por que
não tinham patologias graves e podiam
ser facilmente conservados, mas também
por não se saber sequer se eram da
mesma altura dos da capela-mor ou mais
antigos e posteriormente restaurados.

4

05

Na verdade, os estuques da capela-mor
nem sequer eram “recentes” como afirmou
a DRCLVT, mas sim do final de Oitocentos
e isso é fácil de provar com uma pesquisa
simples que ninguém fez. Existem fotos
antigas de negativos em gelatina e brometo
de prata sobre vidro - colódios datáveis
de c. 1880-1910 - que já mostram os
caixotões de estuque na capela-mor e
laterais. Que tenham sido restaurados
no último quartel do séc. XX, é irrelevante
para o caso. Muitos originais (até do séc.
XVII, como em S. Domingos de Benfica)
continuam a sê-lo e isso jamais constituirá
argumento que justifique qualquer
destruição. Se apresentavam problemas,
havia que os resolver ou refazer os
estuques que se achassem irrecuperáveis,
como chegou a ser equacionado, em vez
da solução fácil e obtusa de obliteração
patrimonial que, sublinhe-se, não é
restauro pois não se documenta a si
própria.
Não se percebe que um organismo de
defesa do património no séc. XXI ainda
admita a ideia de que um dado espécime
artístico, só porque não fez parte do
primitivo programa do monumento, seja
à partida razão para o remover. Não é
apenas sinal de presunção e imprudência.
É querer retrodatar uma intervenção que
pretende abolir a história (repristinação),
ideia retrógrada segundo qualquer
prisma no contexto do restauro actual,
que desde a Carta de Veneza de 1964
(art.º 11) reconhece o valor da noção
de “monumento” como um conjunto de
contribuições epocais diversas.

06

Não se pode aceitar que um organismo
de tutela de um Monumento Nacional
afirme, sem estudos aprofundados
e preparação teórica adequada, que
“não há dúvida que todos os estuques
deverão ser demolidos” ou que essa
decisão tenha dependido do facto da
sua reparação ser dispendiosa. Falando
apenas de estuques, que o digam os
italianos após o sismo em Assis. Os de S.
Vicente de Fora, por seu lado, estiveram
na capela-mor mais de 100 anos! Se não
se restaura e antes se destrói porque
fica mais “económico”, então não vale
a pena fingir que se tem instrumentos
e organismos de protecção, porque de
nada servem.

07

Também não há razão alguma que
sustente a substituição de caixilharias de
madeira na igreja de S. Vicente, que se
encontra íntegra e sem qualquer
descontinuidade formal, estrutural ou
funcional desde que foi construída, por
outro material contemporâneo como o
alumínio lacado ou plástico PVC.
E não é por falta de discussão e de
teorização: é profundamente errado e
abre um precedente perigoso pelas
implicações que isso comporta ao nível
da perda da autenticidade estética,
histórica e material dos monumentos,
valores que estão consagrados em
pormenor desde a Carta de Veneza
de 1964 (art.º 11, 12 e 13) à Carta de
Cracóvia de 2000 (art.º 6, 7 e 10).
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A consciência na prática da

Conservação e Restauro
Miguel Figueiredo | CRERE - Conservação e Restauro do Património
www.crereportugal.com

Num corpo edificado e classificado como monumento
nacional, as questões salientadas nas cartas e
convenções internacionais são determinantes
à boa condução dos trabalhos.

1

uem conduz os trabalhos deve
ter a consciência das responsabilidades
para com o património e deve enquadrar-se com equipas moldadas ao efeito.
Quem adjudica delega e quem fiscaliza,
deve ter a certeza do envolvimento
cultural e enquadramento técnico
necessário à condução do trabalho
e, consequentemente, da formatação
técnica e cultural necessárias para a
empresa se configurar como habilitada
ao manuseamento destes “artefactos”.
Regra fundamental quer a uns, quer
a outros: nunca esquecer um dos
momentos mais determinantes à
concretização das teorias actuais do
restauro arquitectónico: Cesare Brandi.

“

Para a CRERE,
e numa óptica
empresarial
caracterizada pela
integridade e isenção,
é fundamental a
presença do gestor
de património cultural
e do técnico superior de
conservação e restauro…

“

Q

Tais regras assumem maior relevo, ao
olhar-se para as novas enunciações de
património pela UNESCO, que vinculam-se, às necessidades do património
tangível e intangível.
Para a CRERE, e numa óptica empresarial
caracterizada pela integridade e isenção,
é fundamental a presença do gestor de
património cultural e do técnico superior
de conservação e restauro; asseguram a
conveniente comunicação e articulação
com o dono de obra e/ou fiscalização,
de forma a fazer cumprir e a implementar
os princípios de intervenção mínima,
reversibilidade, documentação e
justificação dos métodos e materiais
utilizados.

1 | Salvaguarda e registo de ornatos -Capela
do Santíssimo da Sé do Porto.
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A visão destrutiva com que se aborda o
que, aparentemente, não se apresenta
em bom estado de conservação, ou que
aparenta ter má qualidade, ou que não
obedece às características de originalidade
do edifício, está intimamente associada à
falta de conhecimento e de experiência de
trabalho e, ainda, à falta de enquadramento
cultural, técnico e curricular que permita
de forma conscienciosa e saudável,
comunicar entre todas as partes e facultar,
no tempo útil, soluções a todos os
intervenientes. Consequentemente, é ideia
vulgar em Portugal que é mais simples
arrasar do que defender.
Para a CRERE, o que não se apresenta
em bom estado de conservação é
passível de acções de manutenção.
E, na generalidade da experiência da
CRERE, as operações de conservação e
manutenção em objectos patrimoniais,
em contraponto com as operações de
demolição e reconstrução, acabam
por ter a mesma, ou maior, eficiência
económica! Sem falar na valia para o
património!
No entanto, situações desta ordem,
infelizmente, são bastante invulgares.
Existe uma quantidade de património
que foi manipulado por entidades que
não estão vocacionadas, que não tem
conhecimento nem quadro técnico que
as permita enquadrar como empresas de
conservação, restauro e reabilitação do
património artístico e construído.
Essas empresas, ao depararem-se
com uma informação para a qual
culturalmente não estão vocacionadas,
actuam de forma incoerente com as
necessidades do mercado e dos bens,
não respeitando os princípios que

3

“

Se pretendemos
garantir a
sustentabilidade das
empresas de conservação
e restauro e do nosso
património, há que optar
e permitir decisões
coerentes e
fundamentadas.

“

2

tutelam as bases de intervenção em
corpos patrimoniais, promovendo uma
acção destrutiva e irreversível.
E assim perde-se património,
questionam-se as entidades que o
tutelam e questiona-se a sustentabilidade
do património e das empresas que,
correctamente, o abordam.
Se pretendemos garantir a
sustentabilidade das empresas de
conservação e restauro e do nosso
património, há que optar e permitir
decisões coerentes e fundamentadas.
Há que equacionar a perspectiva da
fruição futura e se, o que vamos fruir é
o corpo edificado e classificado como
monumento nacional ou um actual
substituto do mesmo. Em vez de uma
evolução dos valores sociais, culturais
e científicos, pelos quais todos nos
debatemos, acabamos por regredir e
voltar ao vazio e lacunas do passado.
Ao olhar para um dos patrimónios que a
CRERE mais aborda e mais protege a
partir de iniciativas e eventos culturais
conjuntamente com a Plataforma Museu
do Estuque, além de uma área em
que é fortemente especializada, a arte
do estuque e o gesso artístico, e ao
olharmos para o desprezo a que esta arte
foi votada no passado, confirmamos os
danos e perdas irreparáveis na mesma.
No entanto, o tempo passa, as visões
mudam e, actualmente, uma nova visão,
importância e abordagem são dadas a
estes artefactos conferindo-lhes a valia e
a necessidade de conservação.

2 | Registo e identificação de ornatos - Capela
do Satíssimo da Sé do Porto.
3 | Aspecto das superfícies consolidadas Capela do Santíssimo Porto.
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Salvaguarda do Património
Cultural em Risco:
Os organismos internacionais
Isabel Raposo de Magalhães
magalhaes.isabel@gmail.com

Introdução

1. Há previsões que apontam para
um aumento do risco de incêndio em
Portugal continental, até ao fim do
século, por factores da ordem dos
2 a 5. Ver SANTOS, Filipe, FORBES,
K, MOITA, R “Climate Change in
Portugal: Scenarios, Impacts and
Adaptation Measures” SIAM Project,
Lisboa, Gradiva, 2002. Se se tiver em
consideração que, segundo dados
da Autoridade Florestal Nacional, os
fogos florestais consumiram, até 15 de
Setembro, 117.949 hectares, tem-se uma
dimensão do problema.
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Os últimos anos demonstraram que,
numa escala global, os desastres são
frequentes, inevitáveis e, por vezes, catastróficos, semeando morte, desolação,
destruição e prejuízos incalculáveis.
Alguns deles, sobretudo os relacionados
com alterações climáticas, têm de ser seriamente levados em consideração, num
futuro próximo, pois os cientistas temem
que o aquecimento global possa vir a
modificar o perfil dos riscos associados:
inundações, tempestades, incêndios1,
seca.
O facto é que, desde o início do ano, os
terramotos de Haiti, Japão, Chile, Taiwan,
Sumatra; as tremendas inundações no
Brasil, Peru, China, Índia, Paquistão e
México; as tempestades que assolaram
a Madeira, França, Espanha, Bélgica,
Polónia, Alemanha; as erupções vulcânicas da Islândia e Java; os incêndios em
Portugal, Rússia, Austrália… levaram os
organismos internacionais a alertar para
que a redução de riscos é um problema (premente) de todos, que requer a
participação e o empenho de governos,
de organizações da sociedade civil e de
redes de profissionais.
Reflectir sobre os perigos e ameaças, as
fragilidades e vulnerabilidades que afectam
o nosso património, partilhando experiências e conhecimentos e, sobretudo,
cooperando na procura de medidas e

instrumentos eficazes de prevenção,
de detecção precoce e de protecção, é
fundamental.
A gestão de incidentes/catástrofes deve
ser coordenada, eficaz, operacional e
isso só é possível colaborando: com as
estruturas governamentais de salvamento,
com os institutos e organizações
patrimoniais, com as instâncias nacionais
e internacionais2 vocacionadas para a
salvaguarda dos bens culturais.

Actuação dos organismos
internacionais
Não é por acaso que o grande tema de
reflexão actual da UNESCO, do ICCROM
e das ONG ligadas à salvaguarda do
Património3 se centra nas alterações
climáticas e na forma como poderão vir
a afectar os bens culturais, testemunhos
únicos e insubstituíveis de história, de
memória e de identidade.
As instituições responsáveis pela sua
gestão devem, pois, preparar-se
estabelecendo uma política de
preservação, assente numa avaliação
de riscos e no planeamento da sua
intervenção de forma a minimizar perdas
e danos, tanto mais que os fenómenos
e riscos naturais são muitas vezes
recorrentes, se os analisarmos no tempo
longo da História, a prazo de décadas e
de séculos.

1

2

De uma maneira geral, a actuação destes organismos
abrange diversas componentes estratégicas:

01

O levantamento sistemático dos riscos e das
catástrofes sobre o Património tendo em
vista a organização de uma base de dados
que possa fornecer dados estatísticos
(frequência, tipologia, características, efeitos…)
indispensáveis para a implementação de
uma verdadeira política de prevenção;

02

A implementação de planos de segurança
(prevenção e emergência) nas instituições
detentoras de acervos e colecções
patrimoniais. Avaliar e gerir os riscos,
considerando o seu impacto imediato e
consequências futuras; definir medidas de
prevenção a tomar; neutralizar os seus
efeitos; determinar a amplitude dos
estragos e programar a recuperação de
acervos e colecções, tudo isto faz parte de
um plano tipo;

03

A realização de acções de sensibilização
e de formação: seminários, workshops,
cursos, para consciencializar e preparar as
instituições patrimoniais para desenvolverem
mecanismos de prevenção e resposta
adequada a situações de crise ou catástrofe.
Formação que deve abranger
simultaneamente os profissionais da
protecção civil, nomeadamente os
bombeiros, para que os meios de acção e
de intervenção sejam adequados à realidade
destas instituições;

04

A elaboração de normas e instruções,
consubstanciadas em textos e manuais, e a
sua publicação;

05

A mobilização da ajuda internacional,
recorrendo a programas de financiamento
para a reconstrução e o desenvolvimento,
conseguindo desbloquear verbas e
auxílios, nomeadamente de especialistas
susceptíveis de sensibilizar, aconselhar e de
intervir rapidamente em situações de risco e
de emergência despoletados por catástrofes
naturais ou guerras.

1 | Cadeiral Igreja do Lorvão. Arquivo do IMC
(ex-IJF).
2 | Teatro Nacional D. Maria II. 1964. Arquivo
IHRU/ex-DGEMN. IPA 031106310043. Foto
513344.

2. Alguns Institutos e sites vocacionados para
a Prevenção e Salvaguarda do Património:
- American Institute for Conservation;
www.conservation-us.org
- Canadian Conservation Institute;
www.cci-icc.gc.ca
- Conservation on Line;
www.cool.conservation-us.org
- Getty Conservation Institute;
www.getty.edu
- Heritage Preservation;
www.heritagepreservation.org
- United Kingdom Institute for Conservation;
www.icon.org.uk
- Netherlands Institute of Cultural Heritage;
www.icn.nl
- Disaster Preparedness;
www.fema.gov
- International Committee of the Blue Shield;
icom.museum/emergency.html
- Federal Emergency National Task Force;
www.heritagepreservation.org
- Library of Congress Emergency;
www.loc.gov/preserv/emergprep/prepare
- Comité Internacional do Escudo Azul;
www.ifla.org/blueshield.htm
Ver em:
whc.unesco.org
os anexos IV e V do recém-editado
“Managing Disaster Risks for World Heritage”.
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“

Os inventários são, pois, instrumentos
fundamentais de salvaguarda do
património, facilitando a sua recuperação
(roubos) permitindo a sua requalificação
(restauros), ou, em último caso,
preservando a sua memória.

“

3

3 | Pintura do séc. XV desaparecida em 1965,
in LARANJO, F.J.Cordeiro – A igreja de Santa
Maria de Almacave. Lamego (s.n.) 1980. p.
41-43.

Em Portugal
Por força do Decreto-Lei nº 220/2008, de
12 de Novembro, museus, monumentos,
bibliotecas e arquivos, são obrigados a
estabelecer regulamentos de segurança,
pelo que é previsível que, a breve prazo,
esta prática se estenda e generalize nestas instituições, que albergam acervos e
colecções patrimoniais, contribuindo
para a salvaguarda da memória e herança
culturais do país.
Porque, olhando para trás, à procura
da memória das coisas, constatamos
que Portugal tem tido a sua quota-parte
de “desastres” que causaram danos
patrimoniais muito significativos.
Os sismos de Lisboa (1755) e Angra
(1980), particularmente severos em
termos patrimoniais, as inundações de
1967 (catastróficas para as colecções do
Museu Gulbenkian guardadas no Palácio
Pombal, em Oeiras), o incêndio da zona
histórica do Chiado (1988) são momentos
particularmente dramáticos numa longa
lista de incidentes onde pontuam os

incêndios dos palácios de Queluz (1934) e
Ajuda (1975), das Igrejas de S. Domingos
(1959) e do Convento do Lorvão (em
1970, tendo-se perdido dezassete
assentos do magnífico cadeiral) (Fig.1),
o teatro D. Maria (1964) (Fig.2), o antigo
Colégio dos Nobres (1978), o edifício
dos Paços do Concelho, em 1996, entre
muitos outros4.
E, é preciso termos consciência que esses
incidentes são responsáveis pela
degradação, destruição e desaparecimento
do Património nacional, móvel e imóvel.
O registo (a imagem) é, tantas vezes, a
única evidência que nos chega deste
Património, o que nos fica da sua
existência e história, como é o caso da
imagem da Fig.3, uma pintura do século
XV desaparecida no incêndio da Igreja
de Santa Maria de Almacave, em 1965.
Os inventários são, pois, instrumentos
fundamentais de salvaguarda do
património, facilitando a sua recuperação
(roubos) permitindo a sua requalificação
(restauros) ou, em último caso,
preservando a sua memória.

3. Entre as quais o Comité Internacional do
Escudo Azul, considerado o equivalente da
Cruz Vermelha para os bens culturais, o ICOM
(museus), o ICOMOS (monumentos e sítios), o ICA
(arquivos) e a IFLA (bibliotecas).

4. Uma listagem mais extensa, se bem que
naturalmente muito incompleta, poderá ser
consultada no artigo da autora “O património e a
sua sobrevivência: imagem, memória, arquétipo”
que sairá brevemente na revista da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa. A autora
tem, também em fase de publicação o artigo “O
património móvel e a sua sobrevivência: riscos
e prevenção”, que sairá na próxima revista do
IGESPAR.
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1

2

Estratégias de gestão de informação para
avaliação de risco em edifícios patrimoniais
Esmeralda Paupério | Instituto da Construção da FEUP, Porto, Portugal
Xavier Romão | FEUP, Departamento de Engenharia Civil, Porto, Portugal
Aníbal Costa | Universidade de Aveiro

A

s catástrofes naturais que têm
ocorrido recentemente um pouco por
todo o mundo mostram que pessoas e
meios estão, de um modo geral, bem
preparados para socorrer as vidas
humanas, não estando, no entanto, tão
bem preparados para acções de
emergência e resgate de bens
patrimoniais/culturais. No balanço das
consequências dessas catástrofes,
este facto confronta-nos com perdas
irreparáveis de bens que ocorrem
sobretudo em museus, igrejas ou
outros edifícios que, por si só ou pelos
conteúdos que albergam, se enquadram
em edifícios patrimoniais.
A análise posterior das consequências
destas catástrofes mostra ainda que,
em muitos casos, parte das perdas
poderia ter sido evitada caso tivesse
sido realizada uma estimativa dos
riscos envolvidos nos edifícios de uma
determinada área (enquadrada no âmbito
das perdas de património móvel ou
imóvel) que permitisse a definição de uma
lista de edifícios organizada consoante as
prioridades de intervenção (Fig. 1 e Fig. 2).
Por um lado, esta lista permitiria
identificar edifícios patrimoniais mais
vulneráveis, podendo conduzir à
realização preventiva de intervenções que
reduzissem a sua vulnerabilidade.

A análise destes acidentes permite,
entre outros aspectos, verificar
igualmente que:
Por outro lado, esta análise de prioridades
poderia ainda contribuir para a
implementação de medidas de emergência
e resgate integradas nos planos de
emergência.
A experiência do passado recente em
alguns países (nos sismos de L’Aquila,
Itália, em 2009 e do Chile e do Haiti
em 2010, ou no incêndio do complexo
de investigação e museu do Instituto
Butantan, em São Paulo, em 2010),
incluíndo Portugal (com o incêndio
na cobertura do edifício da reitoria da
Universidade do Porto em 2008, ou com
o caso do Museu do Açúcar na Madeira,
onde se perdeu a quase totalidade do
acervo, devido a uma inundação em 2010
causada por chuvas torrenciais), mostra
que o património cultural exibe uma
elevada vulnerabilidade aos desastres
naturais, sendo urgente a definição de um
instrumento de gestão de informação que
permita aos responsáveis das operações
de gestão de catástrofe tomar decisões
de forma rápida e sustentada em caso de
necessidade.

1 | Bombeiros resgatam uma Madonna de
mármore do topo duma igreja em Paganica
(sismo de L’Aquila de 06/04/2009) [Fonte: Max
Rossi, Reuters];
2 | Obras de escoramento provisório da Igreja
de S. Maria Ad Cryptas (sismo de L’Aquila de
06/04/2009)

• A implementação de medidas de protecção
que visem controlar ou limitar os danos
nesse património é reduzida;
• Não estão preparadas acções de resgate de
património e não existem, locais seguros prédefinidos para depósito alternativo de peças;
• Não estão definidas vias prioritárias de
evacuação nem se conhecem as condições
de acesso a muitos destes edifícios;
• Os técnicos intervenientes nas acções de
intervenção em catástrofe não sabem,
muitas vezes, qual o conteúdo do edifício,
nem que peças ou salas prioritárias
poderão ter de evacuar ou de escorar
temporariamente;
• O tempo de resgate/recuperação desse
património após uma catástrofe é longo;
• Existe um número reduzido de técnicos
(arquitectos, engenheiros e de técnicos
de instituições nacionais que tutelam o
património) que possuam uma formação
generalizada sobre como actuar em
situações de emergência, permitindo a
definição rápida de equipas eficazes para
acções pós-catástrofe;
• É inexistente a inventariação de edifícios
versus conteúdos, o que dificulta a definição
de prioridades das intervenções;
• Não são conhecidos valores de indicadores
de risco ou de vulnerabilidade dos edifícios
e dos seus conteúdos para uma determinada
catástrofe;
• É desconhecido o acréscimo de risco que
resulta de factores associados à zona
envolvente destes edifícios.
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Níveis multidisciplinares da matriz
urbana e a sua inter-relação.

3

ÁREA CONSERVAÇÃO*
3
2

4

1

Revestimentos

Património
Móvel e
Imóvel

1 Inventário
2 Variabilidade
5

Acessibilidades
Riscos na
envolvente

*

ÁREA
ENGENHARIA
6

Edifício

3 Valor
4 Evacuação
5 Geometria
6 Estrutura
7 Materiais
8 Infra-estruturas

7

9 Área Urbana

Meio
Envolvente
Localização Urbana

9

***
Articulação com:
• Protecção Civil;
• Serviços de Emergência;
• Agentes de Segurança.

8

ÁREA URBANISMO*

Apesar da lista de desastres naturais que
destruíram recursos culturais insubstituíveis
ser relativamente extensa, a sensibilização
para a necessidade duma cultura de
redução e de prevenção do risco, é ainda
reduzida. Este aspecto é agravado, ainda,
pelo facto de não existirem, em Portugal,
resultados de análises económicas que
atribuam valores monetários às eventuais
perdas patrimoniais e que permitam
realizar uma análise de custos/benefícios
acerca das vantagens do investimento em
acções preventivas.
Admite se que, a existirem, estas análises
viriam certamente mostrar as vantagens do
investimento na prevenção e na preparação
da sociedade para a ocorrência de
catástrofes. É, no entanto, reconhecido que
uma eficiente gestão dos riscos aplicada aos
bens culturais é uma tarefa com alguma
complexidade dado que, conforme já
referido, existe em muitos casos uma falta
de conhecimento considerável acerca do
tipo de edifício, do tipo e quantidade de
bens, da sua localização e tipo de acessos,
e da prioridade da evacuação de peças.
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Adicionalmente, verifica-se, igualmente
em muitos casos, que um dos obstáculos
encontrados neste tipo de análise está
associado à dificuldade em atribuir um
valor monetário às peças patrimoniais,
dadas as suas características, por vezes,
não-comerciais.
Apesar destas dificuldades, torna-se
importante reforçar a ideia de que é
vantajoso existir um conhecimento
adequado acerca do território, da
localização e dos conteúdos do
património edificado de uma determinada
área geográfica, o qual deverá estar
concentrado num único instrumento
de gestão de risco, acessível pelas
diversas entidades a quem compete a
intervenção nas primeiras horas de uma
catástrofe (Protecção Civil e Bombeiros).
Este instrumento, aqui designado como
matriz urbana (Paupério et al, 2008),
teria vantagens em estar implementado
num sistema de identificação geográfica
que armazenasse informação de cariz
multi-disciplinar acerca do património em
consideração e que englobasse mapas de
risco/vulnerabilidade (Fig. 3).

A matriz urbana assim definida permitiria,
por um lado, estabelecer diversas
medidas preventivas que reduzissem os
efeitos da ocorrência de uma catástrofe, e
por outro, planear e desenvolver acções
de intervenção mais eficientes após a
ocorrência dessa catástrofe.
Neste contexto, o Instituto da Construção
da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (IC-FEUP)
encontra-se a desenvolver trabalho no
domínio da definição e da organização de
alguns dos elementos constituintes dum
instrumento como a matriz urbana, com
vista à sua potencial aplicação a centros
urbanos. A primeira fase deste trabalho,
actualmente em desenvolvimento,
consiste em estabelecer uma lista de
parâmetros associados aos edifícios,
aos seus conteúdos e à sua envolvência,
que permita determinar indicadores de
vulnerabilidade de edifícios patrimoniais.
Este processo envolve a adaptação de
investigação previamente realizada no
contexto da avaliação da vulnerabilidade
de edifícios correntes (Sousa, 2006;
Vicente, 2008;

4

Organigrama dum possível sistema integrado
de segurança e preservação do património.

• Intervenção no património
imóvel (reabilitação ou
reforço);

MEDIDAS

ANÁLISE

• Intervenção no património
móvel (condições de
exposição e armazenamento
em reservados)

Estabelecimento
de possiveis
cenários de risco
e de perdas
económicas

Desenvolvimento
de acções de formação
para técnicos e não
técnicos para aplicação
das medidas sugeridas
no manual

ACÇÕES

• Manutenção e atribuição
de técnicos responsáveis;
• Estrutural/
não-estrutural;
• Envolvente;
• Conteúdos

LEVANTAMENTO

Classificação
das construções
de acordo com
uma escala de
vulnerabilidade

• Idenficação das construções
prioritárias (por diferentes razões);
• Atribuição de técnicos responsáveis
pelo seu acompanhamento
(actualização periódica da
informação da matriz e
deslocação em caso
de acidente)

MATRIZ
URBANA

Coelho, 2010), sendo incluídos parâmetros
que atendam às especificidades de certos
tipos de edifícios, como por exemplo as
igrejas. Adicionalmente, este estudo
envolve igualmente a adaptação de
diversos métodos desenvolvidos para a
avaliação da vulnerabilidade do património
móvel (Ashley-Smith, 1999; Muething et
al, 2005; Michalski, 2007) e a sua
conjugação com indicadores de vulnerabilidade do edifício e da envolvente.
Com base numa abordagem deste tipo,
será possível estabelecer um nível de
informação inicial acerca dos níveis de
risco/vulnerabilidade dum conjunto de
edifícios patrimoniais que poderá ser
representado em mapas de risco e que
permitirá identificar prioridades de intervenção para diferentes tipos de perigos.
A informação contida na matriz urbana
assim formada constitui um valioso
instrumento de gestão e de apoio à decisão.
No entanto, a natureza dinâmica dessa
informação faz com que seja necessária a
sua actualização periódica, podendo ser,
inclusivamente, adicionados novos níveis de
informação até então não contemplados.

ACÇÕES DE
FORMAÇÃO

Desenvolvimento dum manual
de medidas de emergência
para reforço e encerramento
temporário de edifícios
danificados como forma de
prevenção temporária do
património

MANUAL DE MEDIDAS DE
EMERGÊNCIA

Desta forma, as decisões baseadas na
análise da matriz urbana envolverão
sempre uma representação consistente
dos dados reais. Finalmente, a análise
dum modelo de inventariação e de gestão
de informação deste tipo levanta questões
relacionadas com a actualização periódica
desta informação, as quais remetem para
a necessidade de existirem técnicos com
formação adequada que sejam
responsáveis por esses levantamentos
em campo e posteriores registos.
Assim, observa-se que a definição
duma matriz urbana de acordo com
os moldes sugeridos constitui um dos
elementos na organização dum sistema
integrado de segurança e preservação do
património, cujas possíveis componentes
e potencialidades são sucintamente
apresentadas no organigrama da
Fig. 4. Um sistema desta natureza deverá
ter como principais objectivos a
minimização da perda do património e a
sistematização dos diferentes
procedimentos técnicos a adoptar com
vista a alcançar a referida redução de
perdas.
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Colónia da Sineta
A obra desconhecida de M. Ventura Terra em Caxias
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1

O

termo património cultural tem
sido empregue, durante as últimas
décadas, de modo cada vez mais
abrangente. Incluem-se as tipologias
património material (móvel ou imóvel),
património imaterial, património natural,
património industrial, entre muitas
possíveis. O traço comum é sempre a
Memória e, por conseguinte, as pessoas,
o Passado e o Futuro.
Tomaram crescente importância os
inventários, como forma de registo de
edifícios, de conjuntos, de paisagens,
de espólios. Também os processos de
classificação (Património Mundial da
Unesco, Monumento Nacional, Imóvel
de Interesse Público, Imóvel de Interesse
Municipal) e as “cartas de património”
(Carta de Atenas, Carta de Veneza, Carta
de Cracóvia, entre outras) têm tido a sua
fulcral importância.
Restringindo-nos ao património
arquitectónico, muitos são os imóveis de
relevo que estão excluídos de qualquer
inventário.
É este o caso da desconhecida obra de
M. Ventura Terra (1866-1919), em Caxias
(concelho de Oeiras, distrito de Lisboa),
datada de 1910, cuja autoria se descobriu
somente quando completou o primeiro
século de existência1.
A edificação, em risco (Fig.1), devoluta
pelo menos desde 2008, localiza-se na
Av. Taborda de Magalhães, n.º 5, em
Caxias. Não consta em qualquer
inventário conhecido, à excepção do IAVO2.

1 | “Colónia da Sineta” Projecto de M. Ventura
Terra, 1910 (Foto ACA, 2008).
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Origens e projecto de
M. Ventura Terra
A “Colónia da Sineta”, como o seu
fundador (João Taborda de Magalhães,
em 1910, “ajudante do Procurador Geral
da Corôa e Fazenda”) a designou,
destinar-se-ia a “colónia de verão para
creanças pobres”. Foi construída por
subscrição pública iniciada em 1906, no
Jornal Diário de Notícias.
Os donativos fizeram-se em dinheiro, em
materiais de construção e em trabalho.
O projecto, não assinado, e até agora
desconhecido, foi traçado por Ventura
Terra. Da construção, iniciada em 1910 e
só concluída na década de 1920, foi
encarregue o construtor civil José de
Passos Mesquita, amigo de Ventura Terra
e que com este construiu, p. ex., o Teatro
Politeama, em Lisboa. A autoria do friso
azulejar exterior será de Jorge Collaço,
conforme as palavras do “sineteiro”
Taborda de Magalhães.
O sonho do fundador começou a tornar-se
real quando este submeteu o projecto à
Câmara de Oeiras, em 1910. A edificação
da “Colónia da Sineta, fundada em 1909”
(Fig. 2) ficava rodeada de uma vasta zona
de jardim, principalmente a tardoz.
Ventura Terra terá acompanhado, de
perto, a construção da colónia, de acordo
com as palavras de Taborda de Magalhães,
em 1921, referindo-se a “trabalhos feitos
na Casa das Colónias (…) pelo mestre
de obras José de Passos Mesquita, que
fora o encarregado da construcção e
devia receber os pagamentos só quando
visados pelo seu particular Amigo o
falecido Arquitecto Ventura Terra (…)”3.

2
2 | Pormenor redesenhado a partir do
projecto inicial,Ventura Terra, 1910 [AMO].
3, 4 e 5 | “Colónia da Sineta”, alçados,
pormenores do projecto inicial, Ventura Terra,
1910 [AMO].

3

4

5

Dispomos dos quatro alçados, plantas
dos três pisos (cave, rés-do-chão e 1.º
andar), um corte transversal e ainda
planta de cobertura.
No alçado principal, aquele virado a
sudeste, distinguem-se dois corpos
volumétricos distintos: um, de maiores
vãos de janelas; e outro, recuado, que
recebeu a porta de entrada e dois
pequenos vãos dissemelhantes.
Aliás, notamos que os cinco vãos da
fachada principal têm, cada um, um
tratamento distinto.
Maior uniformidade mereceu o alçado
lateral esquerdo, equilibrado e
profusamente fenestrado, em que os
vãos do piso térreo apresentam tipologia
distinta de todos os do piso superior.
Enriquecendo todos os alçados, excepto
o alçado posterior (a que foi adossado
um novo volume, adulterando este belo
edifício), encontramos, ainda, o singular
friso azulejar de motivos florais (Fig. 7).
Os vãos de janelas do alçado lateral
direito não mereceram qualquer
enquadramento decorativo, nem
emolduramento em cantaria. O edifício
sofreu muitas alterações e algumas
adulterações, desde a sua construção.
Tinha um soco, alto, em cantaria
rústicada que actualmente está recoberta
com argamassa de cimento.
A “caza” “foi concebida para 15 aziladas”4.
Inicialmente, o “prédio urbano”,
composto de “cave, rez-do-chão e 1.º
andar (…) ocupava a superfície de 185m2
(…)”5.

Da construção, iniciada
em 1910 e só concluída
na década de 1920, foi
encarregue o construtor
civil José de Passos
Mesquita, amigo de
Ventura Terra e que
com este construiu, o
Teatro Politeama em
Lisboa.

1. ANTUNES, Alexandra de Carvalho. “Sonho de
J. Taborda de Magalhães, projecto de M. Ventura
Terra: Colónia da Sineta, Caxias, 1910”. Revista
Arquitectura Lusíada, N. 2 (1.º semestre 2011): p.
49-64. ISSN 1647-9009.

2. IAVO (Inventário da Arquitectura de Veraneio
do Concelho de Oeiras) em ANTUNES, Alexandra
de Carvalho. “A Arquitectura de Veraneio do
Concelho de Oeiras, 1860-1925: inventário, estado
de conservação e proposta de algumas medidas
de salvaguarda”. Tese de Doutoramento em
Arquitectura. Faculdade de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada de Lisboa. Lisboa, 2008.
- p. 329-549.

3. ADL/ANTT- “Escritura de Doação à Associação
Protectora da Infância – Azilo Oficina Santo António
de Lisboa”, 1921.
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6

6 | Asilo de Santo António, 1961 [AFCML].
7 | “Colónia da Sineta”, pormenor de friso
azulejar, alçado lateral esquerdo. Autoria
provável: Jorge Collaço [Foto ACA, 2008].
8 | “Colónia da Sineta”, alçado principal [Foto
ACA, Fev. 2011]”.

7

Muitas foram as desanexações realizadas
à propriedade inicial, com 4080m2. Não
importa aqui referi-las. A área actual
da propriedade é de cerca de 1800m2,
enquanto a área de implantação do
edifício é de 218 m2 em virtude da
introdução de um novo volume no alçado
posterior.
A utilização a dar à cave não foi registada
na planta. Já o piso térreo se destinava
às refeições e ao “recreio”, dispondo
de “refeitorio”, “cosinha”, “copa”,
“despensa” e ainda um quarto. O piso
elevado albergaria “dormitório” com 20
camas, “rouparia”, “w.c.”, “lavatorios” e
“banheiros”.

Doação à APISAL, em 1921

4. ADL/ANTT- “Escritura de Doação…”, 1921.
5. 3.ª CRP Lisboa - Registos de transmissões de
propriedade, descrições e averbamentos.

6. ADL/ANTT- “Escritura de Doação…”, 1921.
Agradecimentos
AMO e APISAL

Siglas e Abreviaturas
ADL/ANTT - Arquivo Distrital de Lisboa/Arquivo
Nacional da Torre do Tombo
AFCML – Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal
de Lisboa
AMO – Arquivo Municipal de Oeiras/Câmara
Municipal de Oeiras
APISAL – Associação Pró-Infância Santo António
de Lisboa
CRP - Conservatória do Registo Predial
IAVO – Inventário da Arquitectura de Veraneio do
Concelho de Oeiras

42

| P&C |

Nº49

|

Edição especial 2011

A doação, em 1921, à “Associação Protectora da Infância – Azilo Oficina Santo
António de Lisboa”, da inacabada “casa
construída e os terrenos circundantes”,
ocorreu a escassos 23 meses do falecimento de João Taborda de Magalhães.
A doação ficou registada em livro do
notário de confiança do doador.
A sineta idealizada por Taborda de
Magalhães e Ventura Terra nunca lá terá
existido. Em seu lugar há, ainda em 2011,
a inscrição “ASILO DE SANTO ANTÓNIO”
(Fig. 6). O “Santo António” protector
ainda em 2008 lá estava, no seu nicho.
Em 2011 já não o encontrámos. Terá
sido recolhido quando se emparedaram
os vãos (Fig. 8) – uma medida preventiva
contra o vandalismo que ameaçava a
bela casa da Colónia.

8

Património em risco
A distinta edificação apresenta-se,
actualmente, em extremo risco físico.
São bem visíveis duas fendas verticais:
uma no alçado principal (no volume
esquerdo) (Fig. 8), com cerca de três metros,
indo desde a cobertura até ao topo dos vãos
do rés-do-chão; e outra no alçado lateral
esquerdo (Fig. 7).
Para a correcta definição de um adequado
“Programa de Intervenção” é imprescindível
a realização de uma análise integrada de
estado de conservação, interior e exterior;
identificando as anomalias presentes e as
suas causas.
Pretende-se com este texto alertar para o
risco que a edificação corre e contribuir,
assim, para a sua merecida, correcta e
célere intervenção.

Notícias

Casa do Passal
“Um lugar de Memória”

A Casa do Passal,
em Cabanas de Viriato
(Carregal do Sal),
foi classificada como
monumento nacional no
passado dia 3 de Março
de 2011. Este edifício de
grande valor científico,
patrimonial e cultural,
viu abertas novas
perspectivas à sua
recuperação, mas que
tardam em chegar.

T

al como explica o
decreto do Conselho de
Ministros, em relação
aos monumentos
classificados, a sua distinção foi feita
pelos “critérios de autenticidade,
originalidade, raridade, singularidade e
exemplaridade, revelados pelo modo
como foram apropriados pelos cidadãos
e na relevância simbólica que adquiriram,
como lugares das artes e da memória
histórica e política”.
A sua edificação remonta ao século XIX,
destacando-se pelo eclectismo da
arquitectura e pela imponência da
fachada principal, com entrada nobre de
grande aparato, mas principalmente pela
memória do cônsul que aí habitou.
A Fundação Aristides de Sousa Mendes,
criada em 2000, luta pela recuperação
deste património histórico, tentou que a
casa fosse adquirida pelo Estado, a fim
de ser recuperada e reclassificada como
Casa Museu, mas tal só começou a ser
possível após a doação de 50 mil contos
à Fundação, pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Jaime Gama, em
27 de Março de 2000.
Também nos Estados Unidos, em
Setembro de 2010, foi criada a Aristides
Sousa Mendes Foundation, com o
objectivo de recolher fundos para
restaurar a antiga casa do ex-cônsul em
Portugal, projecto de há uma década e
avaliado em milhões de euros. A fundação
norte-americana trabalha em parceria com
a que já existe em Portugal.
Depois de reabilitada, a casa irá conter o
espólio do cônsul, dará particular atenção
à questão dos direitos humanos e à
história das perseguições durante a II
Guerra Mundial. Pretende-se que este
património histórico acolha um Museu
dedicado a Aristides de Sousa Mendes,
um centro de memória e arquivos, uma
biblioteca e um centro de documentação, e
um espaço destinado a um Auditório, para
palestras e debates.

*

Aristides de Sousa Mendes
Nascido em Cabanas de Viriato a 19 de
Julho de 1885, Aristides de Sousa Mendes
estudou Direito em Coimbra, optando por
seguir a carreira diplomática. As suas
opções políticas, nomeadamente o apoio
à causa monárquica, conduziram, em 1919,
à suspensão do cargo que exercia em
Curitiba, no Brasil. Neste período,
acrescentou ao seu nome os apelidos da
família (Aristides de Sousa Mendes do
Amaral e Abranches) numa atitude que
mais não era do que a reafirmação das
suas convicções nobiliárquicas, também
expressas no brasão pintado no tecto
do hall da casa de Cabanas de Viriato.
Anos mais tarde, no decorrer da Segunda
Guerra Mundial, e ocupando, desde 1938,
o lugar de Cônsul português em Bordéus,
Aristides de Sousa Mendes passou vistos
a milhares de refugiados, o que lhes
permitiu fugir e sobreviver às perseguições
de que eram objecto.
Esta desobediência às ordens do regime de
Salazar salvou milhares de pessoas, mas
teve um custo pessoal muito alto, ditando
o fim da sua carreira diplomática. Valeu-lhe, à época, a ajuda da comunidade
judaica em Lisboa, cidade onde viria a
falecer, a 3 de Abril de 1954, na mais
absoluta pobreza. Os bens da casa de
Cabanas de Viriato foram posteriormente
vendidos em hasta pública, para pagar as
dívidas contraídas.
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Notícias Breves

Reabilitação de Silvares a
concurso no Europan 11
Integrado na “Guimarães Capital da
Cultura 2012”, Portugal levou Guimarães
à 11ª edição do Europan.

Este ano estão a concurso 49 locais de
17 países, o tema global é “Relações entre
Territórios e Modos de Vida – Que
Arquitecturas para Cidades Sustentáveis?”.
“Connectivity – From Place to Territory”
é a designação do programa de
intervenção em Guimarães, para a
reabilitação e reconversão de uma das
entradas na cidade (Silvares),
equacionando temas ambientais, de
acessibilidade e a criação de um pólo de
novas actividades urbanas.
A parceria constituída para apoio
financeiro ao Concurso inclui a Câmara
Municipal de Guimarães, a Fundação
Cidade de Guimarães 2012 e o IHRU.

A entrega das propostas decorre até
30 de Junho. Os resultados serão
conhecidos no final do corrente ano.
O júri nacional é presidido pelos
arquitectos Manuel Correia Fernandes,
designado pelo IHRU, Manuel Fernandes
Sá, Teresa Andresen, Maria Manuel
Oliveira, Ana Roxo, José Mateus, José
Maria Ezquiaga, Ulrike Sacher e Antoni
Remesar.
Ao Europan 11 podem concorrer equipas
de jovens profissionais com menos de 40
anos de qualquer país da União Europeia
que podem reflectir e apresentar
propostas para qualquer um dos 49
locais a concurso.

Julie Mebes
Nova Direcção
Geral do ICOMOS
O Conselho
Internacional dos
Monumentos e dos
Sítios (ICOMOS)
é uma organização
não governamental
internacional dedicada
à conservação,
protecção e valorização
dos monumentos,
conjuntos e sítios de
todo o mundo.

Tem sede em Paris e congrega
actualmente cerca de 10.000 membros
agrupados em mais de 90 comissões
nacionais. O ICOMOS é o principal
consultor da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura (UNESCO) em matéria
de conservação e protecção do
património.

uropan 11 europan 11 europan 11 europan
11 europan 11 europan 11 europan 11
uropan 11 europan 11 europan 11 europan
11 europan 11 europan 11 europan 11
uropan 11 europan 11 europan 11 europan
11 europan 11 europan 11 europan 11
uropan 11 europan 11 europan 11 europan
11 europan 11 europan 11 europan 11
uropan 11 europan 11 europan 11 europan
11 europan 11 europan 11 europan 11
europan 11

Julie Mebes vem ocupar o recém-criado cargo de Directora Geral,
função que assumiu desde 18 de
Abril deste ano. Até final de 2010 Julie
Mebes foi vice-delegada permanente
para a UNESCO da Holanda.
Licenciada em Ciências Políticas e
Direito, fez uma especialização em
Relações Internacionais e Legislação
Europeia. A 17ª Assembleia Geral
do ICOMOS será realizada em Paris
no final de Novembro 2011, o seu
Simpósio Científico irá explorar
o tema “Património: O Motor de
Desenvolvimento”.
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Guimarães 		

Capital da Cultura 2012
Guimarães será, em 2012, o palco de um
grande encontro de criadores e criações:
música, cinema, fotografia, artes
plásticas, arquitectura, literatura,
pensamento, teatro, dança, artes de rua.
Nesta cidade, vão cruzar-se os produtos artísticos,
imaginados e gerados pelos seus residentes com
os que de toda a Europa afluirão à cidade.
Ao longo de um ano, a cidade será promotora
da diversidade cultural que caracteriza a Europa,
dando a conhecer as suas manifestações culturais
e acolhendo as de outros países. Assente nos
valores “Cidade”, “Cidadania e Participação” e
“Dimensão Europeia”, o projecto Guimarães 2012
Capital Europeia da Cultura é construído com três
objectivos:

• Desenvolver o Capital Humano
Capacitar a comunidade local com novos recursos e competências humanas
e profissionais, estimulando o seu activo envolvimento no projecto.

• Criar uma Economia Criativa
Transformar a economia da cidade, a partir de um modelo de Economia
Industrial, numa Economia Criativa, internacionalmente competitiva.

• Gerar uma nova Geografia dos Sentidos
Transformar um espaço de preservação passiva da memória num espaço
de permanente oferta de novas e surpreendentes experiências culturais e
criativas.

Dos objectivos estratégicos enunciados e
valores que lhes são subjacentes, resulta
a missão do projecto Guimarães 2012
Capital Europeia da Cultura: através de
um forte envolvimento da comunidade,
gerar uma vibrante energia criativa
em Guimarães, contribuindo para a
regeneração urbana, social e económica
da cidade, consolidando os seus recursos
e oferta cultural e criando na memória e
nas aspirações das pessoas uma nova
dinâmica e uma alargada paisagem
cultural, mudando a forma como estas
vêem o mundo.
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Vida Associativa

Observatório do Emprego
e Formação Profissional
Na reunião da Unidade Central de
Coordenação do Observatório do
Emprego e Formação Profissional,
que decorreu no passado dia 25 de
Março, foi apresentado por Vítor
Cóias um tema sobre Reabilitação
e Renovação Urbana.

Arrendatários & Proprietários
68th Euroconstruct Conference 2009
Dados ANEOP

23%

Portugal

Os excessos da construção foram apresentados em números
reais, não só em Portugal, como também em outros países como
a Áustria, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha,
a Suíça e a Chéquia. Segundo a 68th Euroconstruct Conference
2009, entre 1991 a 2010 existia em média um excesso de
construção de 80.000 fogos/ano. Num exemplo concreto,
significa construirmos todos os anos, o equivalente à cidade de
Coimbra, durante 20 anos.

Arrendatários
77%

65%

A solução passa por usufruir do património construído, criar
novas condições para o arrendamento e potenciar o futuro.
Em Portugal 77% das famílias vivem em casa própria; na Suíça
apenas 35%; Portugal, tinha, em 2008 quinze vezes mais casas
devolutas por mil habitantes que a Suíça, segundo a ANEOP,
do total dos empréstimos concedidos pelo sector bancário em
2008, 78% foram direccionados para o cluster da construção.
É urgente formar e especializar os activos deste sector, são
cerca de 60.000 os profissionais, dois terços não têm mais
do que a antiga quarta classe e 90% possuem habilitações
escolares iguais ou inferiores ao 3º ciclo do ensino básico. As
intervenções de reabilitação exigem graus de qualificação muito
variáveis. As estruturais e as em edifícios históricos exigem
empresas com elevado grau de qualificação.

Proprietários

Suiça

Arrendatários
35%

Proprietários

Formação Profissional no Sector
Portugal

Os empregos criados pela reabilitação histórica são duráveis
e não deslocalizáveis. Incentivando a formação, cria-se
uma sociedade sustentável; melhor emprego, acréscimo de
bem-estar, coesão social e um maior sentido de pertença.
A economia do país ganha, criadas as condições, a
sustentabilidade também nela se reflecte, com o surgimento
de novas empresas, com um maior estímulo ao Turismo,
acrescendo os valores da propriedade e da receita fiscal e
desenvolvendo uma competitividade equiparada a outros países.

Profissionias com
formação ≤ ao 3º ciclo

Profissionias com
formação ≥ à antiga
4ª Classe

Outros

Universo de cerca 60.000 profissionais.
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Acção de
Construção
2011 alcança
objectivos
Plano de Sustentabilidade
Financeira do GECoRPA
Cláudia Pedra | Stone Soup Consulting

Em Novembro de 2010, na sequência
de uma decisão tomada em Assembleia
Geral, o GECoRPA pôs em marcha
uma iniciativa destinada a conseguir
a sustentabilidade financeira da
associação. Três meses depois, a partir
de uma análise cuidada ao trabalho que
o GECoRPA tem vindo a desempenhar
e das suas potencialidades enquanto
movimento associativo, foi possível
delinear um Plano de Sustentabilidade
Financeira para o biénio 2011-2013.
Com uma aposta sólida no reforço da
comunicação interna e externa, em
recursos humanos especializados,
parcerias estratégicas e na procura de
fontes diversificadas de financiamento,
o plano, que detalha mais de trinta
técnicas de angariação de fundos, foi
concebido em conjunto com a equipa
dirigente e executiva do GECoRPA,
e com participação dos associados,
simultaneamente capacitando a
organização para a implementação
de um plano deste tipo. Potenciando
acções e técnicas já encetadas pela
Associação como as formações, as
vendas de publicações ou os eventos,
foram introduzidas novas metodologias
que apelam a públicos diversificados,
de todas as faixas etárias, interesses
e formações. O Plano aposta, de
forma clara, no aumento do número
de associados do GECoRPA, tanto
colectivos quanto individuais, mas
também na obtenção de donativos de
outras categorias de apoiantes.

Utilizando a potencialidade das novas
tecnologias – sites, redes sociais
e bases de dados – o GECoRPA
pretende reposicionar-se como uma
organização activa e dinâmica, atenta
aos seus públicos e aos temas da sua
especialidade. Também a tecnologia
permitirá fazer uma avaliação rigorosa
dos resultados do plano e uma plena
prestação de contas.
Um dos principais instrumentos do
Plano é a implementação do Sistema de
Qualificação GECoRPA que, além das suas
potencialidades em termos financeiros,
permitirá ao GECoRPA desempenhar
um papel activo na luta pela qualidade
das intervenções e da importância de ter
recursos especializados para fazê-las,
entrando no mercado da certificação, o
que pode, por seu turno, potencializar
outras áreas.
Em Março de 2011, o Plano foi
apresentado aos associados do
GECoRPA num almoço de trabalho, onde
se destacou o potencial de crescimento
do GECoRPA, focando o Plano como
um instrumento para conseguir a
sustentabilidade que a organização
almeja e que ao fim de treze anos de
árduo trabalho tanto merece.
O Plano de Sustentabilidade Financeira
do GECoRPA foi desenvolvido em
conjunto com a Stone Soup Consulting
www.stone-soup.net , empresa
especializada no fortalecimento
institucional das Organizações do
Terceiro Sector.

Decorreu na Faculdade
de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova
de Lisboa, no passado
dia 16 de Fevereiro, uma
acção de formação, que
teve como objectivo a
procura de novas
oportunidades na
recuperação do Sector
da Construção.
Dividida em quatro temas fundamentais,
Oportunidades Emergentes, Lean
Construction, Bim Building Information
Modeling e Reabilitação, este evento
contou com a presença de vários
oradores reconhecidos no sector.
O painel sobre Reabilitação foi
subdividido em quatro temas sendo
a reabilitação: o futuro, apresentado
pelo Eng.º Vítor Cóias. Neste módulo
destacou-se a partilha de ideias e
soluções no sentido de revitalizar
o sector da construção, através da
realização de obras de remodelação
ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas, dos equipamentos e dos
espaços de utilização colectiva, e de
obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração ou conservação.
Com mais de 100 participantes, e um
debate particularmente activo, este
evento alcançou plenamente os seus
objectivos.
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Leis do Património

O Recurso à Arbitragem
na Contratação Pública
António Jaime Martins | Advogado e Sócio da ATMJ - Sociedade de Advogados, RL

O Código dos Contratos
Públicos (CCP) pôs
termo à fase
conciliatória que tinha
lugar no Conselho
Consultivo de Obras
Públicas e Transportes
(CSOPT).
Com a abolição desta
conciliação, de natureza
administrativa,
extinguiu-se a
possibilidade de
conciliação extra-judicial
obrigatória entre
o contraente público
e co-contratante privado.

N

o entanto, o CCP
atribuiu ao contraente
público poderes
de conformar a
relação contratual com o co-contratante
privado, conferindo-lhe poderes de
direcção do modo de execução das
prestações pelo privado, ao ponto de,
poder, inclusive, modificar o conteúdo
daquelas prestações, verificados alguns
pressupostos (art.os 302.º e seguintes do
CCP).
A atribuição à entidade pública destes
poderes de dirigir, afectar e modelar a
relação contratual, implica que o
particular que queira reagir do acto
administrativo de conformação da relação
contratual tenha que o fazer de imediato,
sob pena de perder o direito a essa
reacção. E, essa reacção, em matéria de
execução do contrato celebrado é uma
única: a judicial.
Ora, conhecida a verdadeira paralisia em
que se encontram os Tribunais
Administrativos, contraente público e
privado sujeitam-se a encerrar a conta da
obra já após a recepção definitiva (5 ou
10 anos, conforme os casos).
É aqui que ganha especial acuidade e
interesse, o recurso à arbitragem para
resolver todos os conflitos que surjam
inter-partes na execução dos contratos,
como forma expedita de em 6 meses

ou pouco mais, existirem decisões que
permitam a rápida dissipação de dúvidas
e divergências no modo de interpretação
dos clausulados, da própria lei (CPP) ou
sobre o modo como a entidade pública
pode exercer os poderes de conformação
da relação contratual previstos no CCP,
sem a onerar mais à frente, volvidos
alguns anos de incerteza, com pesadas
condenações indemnizatórias.
Mas, poderá leitor mais atento questionar:
não existindo uma convenção de
arbitragem nem no caderno de encargos,
nem no contrato celebrado, como
poderá o contraente privado recorrer à
arbitragem para resolução de um conflito
surgido durante a execução do contrato?
A resposta encontramo-la no art.º 180.º
do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (CPTA), com a epígrafe
“Tribunal Arbitral”, o qual estabelece que
“pode ser constituído tribunal arbitral
para julgamento de questões respeitantes
a contratos, incluindo a apreciação de
actos relativos à respectiva execução”.
E, mais à frente, o art.º 182.º do mesmo
CPTA, com a epígrafe “Direito à outorga
de compromisso arbitral”, atribui ao cocontratante um direito potestativo de
impor à entidade pública a celebração
de um compromisso arbitral, mesmo na
falta de prévia convenção de arbitragem
(cláusula compromissória).

Para mais informações poderá contactar:
“Centro de Arbitragem de Litígios Civis, Comerciais
e Administrativos” da Ordem dos Advogados (CAL),
Rua dos Anjos, nº 79, 1150 - 035 Lisboa (Tel. 213
129 850 / cal@cdl.oa.pt.)
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16 e 17 de Junho

27 de Junho a 09 de Julho

SHATIS’11

XVIII Cursos Internacionais
de Verão de Cascais 2011

International
conference on
structural health
assessment of timber
structures

27 de Junho a
2 de Julho

Direitos
Fundamentais
do Cidadão:
Crise e Progresso

5 a 9 de Julho

Portugal no
Património da
Humanidade:
Heranças e
Desafios

22 de Junho

Paredes 2011
Divisórias:

Passado, Presente
e Futuro

SHATIS’11
International
conference on structural
health assessment of
timber structures
A decorrer em Lisboa nos dias
16 e 17 Junho, este evento
conta com o apoio do
GECoRPA.
SHATIS’11 visa reunir
pesquisadores e profissionais
envolvidos na área,
constituindo um fórum
para troca de experiências,
e a discussão de temas
relacionados com a avaliação
e conservação de estruturas
de madeira, incluindo métodos
inovadores e aplicação de
novas tecnologias para o
monitoramento, diagnóstico,
reparação e reforço das
estruturas de madeira.

Paredes 2011
Divisórias:

XVIII Cursos Internacionais
de Verão de Cascais 2011

Passado, Presente e Futuro
Este evento, dirigido a
engenheiros, arquitectos,
industriais do sector da
construção e outros profissionais
interessados em paredes de
alvenaria e soluções inovadoras
de paredes, contará com
a participação de diversos
especialistas, nacionais e
estrangeiros. As comunicações
apresentarão os aspectos
principais relativos às soluções
tradicionais, à inovação de novas
soluções de paredes divisórias,
ao desenvolvimento de novos
materiais, à valorização
arquitectónica e ao desempenho
sísmico das paredes não
estruturais.
O seminário decorrerá no Hotel
Ipanema Porto, Rua do Campo
Alegre, 156.

Informações:

Informações e inscrições:

Fax: +351 218 443 071
http://shatis11.lnec.pt
shatispapers@lnec.pt

Tel.: 253 510 218
sec.estruturas@civiluminho.pt

• Direitos Fundamentais do Cidadão
• Portugal no Património da Humanidade:
Entre 27 de Junho e 9 de Julho, vai decorrer a
18ª edição dos Cursos Internacionais de Verão
de Cascais. Esta iniciativa, coordenada pelo
Prof. Dr. José Tengarrinha, é promovida pela Câmara
Municipal de Cascais e pelo Instituto de Cultura e
Estudos Sociais, com o apoio do Departamento de
História da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Sob os temas “Direitos Fundamentais do Cidadão: Crise
e Progresso” e “Portugal no Património da Humanidade:
Heranças e Desafios” serão dedicadas 6 sessões de
debate, de 27 a Junho a 2 Julho e de 4 a 9 de Julho,
respectivamente.
O GECoRPA, na pessoa do Eng. Vítor Cóias, realizará no
dia 05 de Julho uma conferência no Auditório do Centro
Cultural de Cascais, no âmbito do subtema “Centros
Históricos e Regeneração Urbana”.
Informações:
Dr.ª Filipa Aguiar | Instituto de Cultura e Estudos Sociais
Tel.: 214 815 353
filipa.aguiar@cm-cascais.pt
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Livraria

Keil do Amaral
Obras de arquitectura na Beira:
Regionalismo e Modernidade

Hassan Fathy
Arquitectura para os pobres

Uma experiência no Egipto rural
Trata-se da 1.ª edição portuguesa de um livro incontornável na história da Arquitectura contemporânea, da autoria do arquitecto e urbanista egípcio
Hassan Fathy. Passados 40 anos da primeira edição desta obra, o seu conteúdo continua a surpreender pela sua actualidade.

Autor: Vários Autores
Edição: Argumentum

É uma narrativa dos trabalhos de construção de
uma nova cidade usando as técnicas tradicionais
de Construção em Terra, num relato que prima
tanto pelo detalhe científico como pela reflexão
filosófica do autor, e em que se são descritas
técnicas eficazes, economicamente acessíveis, de
fácil manutenção e ecologicamente equilibradas.

Preço: € 15.00
Código: AR.G.1

Autor: Hassan Fathy
Edição: Argumentum/
Dinalivro

Preço: € 27.00
Keil do Amaral (1910-1975), nascido em Lisboa, tinha a sua Casa
de Canas de Senhorim como refúgio de eleição e considerava
esse espaço, em conjunto com a sua envolvente beirã, como
motivação cultural imanente, quer para a prática arquitectónica,
quer para as reflexões de ordem teórica que nos legou.
Este livro vem divulgar e reflectir sobre uma parte da sua obra aqui
expressa através de 20 obras que se situam, precisamente, no
âmbito geográfico mais lato da grande região Beirã.

Terra incognita 100 anos de
Património.
Discovering

and preserving
Memória e
European Earthen Identidade
Architecture

Autor: Vários Autores
Edição: IGESPAR
Preço: € 26.00
Código: IP.C.1

Autor: Vários Autores
Edição: Argumentum
Preço: € 33.25
Código: AR.E.8

Código: AR.M.13

Este livro é um importante contributo não só para a Arquitectura e Urbanismo do
Terceiro Mundo, como também para a Economia, as Ciências Sociais, a Ecologia e a sustentabilidade do mundo rural. Um extenso levantamento fotográfico
da época, com 104 imagens e desenhos, ilustra com grande profundidade toda
a realidade descrita na obra.
Uma obra de valor científico, cultural e documental que constitui um testemunho
de uma realidade quase esquecida e em processo de desaparecimento.

Património
Imaterial do
Douro

Património
Imaterial do
Douro

Narrações Orais:
Contos. Lendas.
Mitos

Narrações Orais:
Contos. Lendas.
Mitos

Vol. 1 – Concelho de
Tabuaço
Autor: Alexandre Parafita
Edição: Fundação Museu
do Douro
Preço: € 23.00
Código: FMD.CP.1
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Tecnologias
tradicionais
na região
do Douro

Autor: Alexandre Parafita
Edição: Fundação
Museu do Douro
Preço: € 23.00
Código: FMD.CP.2

Faça a sua encomenda por e-mail
| livrariavirtual@gecorpa | ou online na Livraria Virtual.

| P&C |

Viver e saber
fazer

Vol. 2 – Concelhos de Estudos preliminares
Carrazeda de Ansiães
e Vila Flor
Autor: Vários Autores

Para saber mais sobre estes e outros livros, consulte a
Livraria Virtual em www.gecorpa.pt
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Hassan Fathy foi o mentor do projecto e da construção da cidade de Nova Gurna, em Luxor no
Egipto. Ensinando à população camponesa as
técnicas de construção tradicionais, planeando
com os futuros moradores a configuração das suas
próprias habitações, Fathy e Nova Gurna são a prova de que a utopia se pode transformar em realidade.

Edição: Fundação
Museu do Douro
Preço: € 47.50

Biografia de
um Pombalino
Um caso de
reabilitação
na Baixa
de Lisboa
Autor: João G. Appleton,
Isabel Domingos
Edição: Edições Orion
Preço: € 36.34
Código: OR.E.7

Código: FMD.E.1

Os associados do
GECoRPA e assinantes
da Pedra & Cal têm 10%
desconto.

10

%

Assinaturas
Assinatura anual de 4 números da
Pedra & Cal – € 20 (portes incluídos)

Assinatura anual da Pedra & Cal

Assinatura anual de estudante de 4 números da
Pedra & Cal – € 17 (portes incluídos; mediante envio de
cópia de documento comprovativo de estudante)

Novo preço
de assinatura:

20 €
17

€

Assinatura
anual de estudante:

Assinatura a partir do n.º

Promoções
“Traga um novo assinante” e receba como oferta o
Livro Branco sobre o futuro das empresas de restauro
do património na Europa ou o
Patrimonial para crianças.

Manual de Educação

CD-ROM Pedra & Cal – 5 Anos
(1998 - 2003) € 10

4X

12 €

Promoção de 4 números da
Pedra & Cal à sua escolha

4 números da Pedra & Cal à sua escolha, n.os
– € 12 (acrescem € 2,50 de portes de envio; promoção
válida para os números anteriores a 2009)

Boletim de Assinatura
Nome
Endereço

CD-ROM Pedra & Cal

Código Postal 		

-

Localidade 			
Telefone				E-mail
N.º contribuinte			
Actividade / Profissão		

5 Anos (1998 - 2003):

10

€

Promoção “Traga um novo assinante”
Preencha o boletim de assinatura com os dados
do novo assinante e indique aqui os seus dados:

Nome

Traga um novo assinante e receba
como oferta

Endereço

Livro Branco sobre o futuro das empresas
de restauro do património na Europa ou o
Manual de Educação Patrimonial para
crianças.

Telefone				E-mail

Código Postal 		

-

Localidade 			
N.º contribuinte			
Actividade / Profissão		
MODALIDADE DE PAGAMENTO
NIB: 0033 0000 0022 8202 78305 (Agradecemos o envio
do comprovativo de pagamento por e-mail ou fax)
Cheque à ordem de GECoRPA, n.º		
sobre o Banco

,

Os números 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 25, 26 e 27 encontram-se esgotados.

Fotocopie este cupão e envie-o preenchido para:
GECoRPA . Rua Pedro Nunes, n.º 27 – 1.º Esq.º,
1050 – 170 Lisboa.
Fax: 213 157 996
E-mail: info@gecorpa.pt .
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Associados GECoRPA

GRUPO I
Projecto, fiscalização e consultoria

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

VICTOR NEVES – Arquitectura e Urbanismo, Lda.

AOF – Augusto de Oliveira Ferreira & C.ª, Lda.

Projectos de conservação e restauro do
património arquitectónico. Projectos de
reabilitação, recuperação e renovação de
construções antigas. Instalações especiais em
património arquitectónico e construções antigas.

Conservação e reabilitação de edifícios.
Consolidação estrutural. Cantarias e alvenarias.
Pinturas e carpintarias. Conservação e
restauro de património artístico.

GRUPO II
Levantamentos, inspecções e ensaios

Arquinave – Sociedade de Construções, S. A.
Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

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

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

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

Atelier Samthiago, Lda.
Projecto de conservação e restauro do
património arquitectónico. Conservação
e restauro do património arquitectónico.
Azulejos; cantarias (limpeza e tratamento);
dourados; esculturas de pedra; pinturas
decorativas; rebocos e estuques; talha.

OZ – Diagnóstico, Levantamento e Controlo
de Qualidade de Estruturas e Fundações, Lda.
Levantamentos. Inspecções e ensaios não
destrutivos. Estudo e diagnóstico.

Coberplan, Lda.

GRUPO III
Strutt Património, Lda.
Coordenação e gestão de intervenções
em património. Gestão, consultadoria e
fiscalização na área da reabilitação de
edifícios e património arquitectónico.
Projecto geral de reabilitação e eficiência
energética na recuperação e renovação
de construções antigas.

Trimétrica Engenharia, Lda.

Execução dos trabalhos.
Empreiteiros e Subempreiteiros

Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

3M2P – Construção e Reabilitação de Edifícios, Lda.
Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação e
renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

Construções Borges & Cantante, Lda.
Construção de edifícios. Conservação e
reabilitação de construções antigas.

Projectos de conservação e restauro do
património arquitectónico. Projectos de
reabilitação, recuperação e renovação de
construções antigas.

Alfredo & Carvalhido, Lda.
VHM – Coordenação e Gestão de Projectos, S. A.
Projecto geral de reabilitação, recuperação e
renovação de construções antigas.
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Conservação e restauro do património
arquitectónico. Conservação e reabilitação
de construções antigas.

CRERE - Centro de Restauro, Estudo
e Remodelação do Espaço, Lda.
Conservação e restauro do património
arquitectónico. Azulejo, cantaria, douramento,
escultura policromada, pintura de cavalete e
pintura mural. Rebocos tradicionais, estuques e
gessos artísticos. Serralharias artísticas, talha
dourada e policromada. Vidro e vitral.

CVF – Construtora de Vila Franca, Lda.
Conservação de rebocos e estuques.
Consolidação estrutural. Carpintarias.
Reparação de coberturas.

EL&A - Edificadora Luz & Alves, Lda.
Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

Monumenta – Conservação e Restauro
do Património Arquitectónico, Lda.

STAP – Reparação, Consolidação
e Modificação de Estruturas, S. A.

Conservação e reabilitação de edifícios.
Consolidação estrutural.
Conservação de cantarias e alvenarias.

Reabilitação de estruturas de betão.
Consolidação de fundações.
Consolidação estrutural.

NAESTEIRA – Sociedade de Urbanização
e Construções, S. A.

STB – Reabilitação do Património Edificado, Lda.

Conservação e restauro do património arquitectónico. Reabilitação, recuperação e renovação de
construções antigas. Instalações especiais em
património arquitectónico e construções antigas.

Reparação e reforço de estruturas.
Reabilitação de edifícios. Inspecção técnica
de edifícios e estruturas. Instalação de juntas.
Pintura e revestimentos industriais.

GRUPO IV
Fabrico e/ou distribuição
de produtos e materiais

Policon – Construções, S. A.
Empripar – Obras Públicas e Privadas, S. A.

Conservação, restauro e reabilitação do
património construído e instalações especiais.

Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

Henriques Duque, Lda.
Poliobra – Construções Civis, Lda.
Construção e reabilitação de edifícios.
Serralharias e pinturas.

Impressão digital sobre azulejo. Para parede interior e
exterior, reprodução de quaisquer padrões, desenhos,
fotos, cores ou texturas. Recuperação de património:
réplicas de azulejos, azulejos novos com aspecto antigo.

In Situ – Conservação de Bens Culturais, Lda.
Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

Matias & Ávilas, Lda.
Conservação e restauro do património
arquitectónico. Reabilitação, recuperação
e renovação de construções antigas.
Instalações especiais em património
arquitectónico e construções antigas.

Quinagre Construções, S. A.

ONDULINE – Materiais de Construção, S. A.

Construção de edifícios.
Reabilitação. Consolidação estrutural.

Produção e comercialização de materiais para construção.

Somafre – Construções, S. A.

Tintas Robbialac, S. A.

Construção, conservação e reabilitação de
edifícios. Serralharias. Carpintarias. Pinturas.

Produção e comercialização de produtos de base
inorgânica para aplicações não estruturais.

Somague – Engenharia, S. A.

Umbelino Monteiro, S. A.

Serviço de Engenharia Global – Obras Públicas
e Construção Civil.

Produção e comercialização de produtos e
materiais para o património arquitectónico e
construções antigas

Para mais informações sobre os
associados do GECoRPA, as suas
actividades e os seus contactos,
visite a rubrica “Associados”
no nosso sítio:

www.gecorpa.pt
Edição Especial 2011
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Perspectivas

Do oito para o oitenta
ou quando a cura pode matar
José Aguiar | Arquitecto

O actual Governo pretende incentivar (no âmbito da Iniciativa para a
Competitividade) a reabilitação urbana e resolver o interminável drama
do arrendamento urbano.

N

esse quadro acabou de
surgir uma proposta de
Lei em fase de
preparação e que irá
alterar o regime jurídico
da reabilitação urbana.
Esta nova proposta de Lei contém ideias
boas e inovadoras, e algumas outras
(sobretudo nas concepções) que são
verdadeiramente aterrorizantes.

Explicito: no actual articulado em
discussão, existem artigos que regulam
o “Controlo de operações urbanísticas de
reabilitação de edifícios”, nomeadamente
o Artigo 6.º, “Procedimento especial
de controlo prévio”, que liberalizam a
um nível excessivo – i.e. deixa à total
responsabilidade de um projectista – as
intervenções numa área de reabilitação
urbana, onde “(…) se preservem as
fachadas principais do edifício com todos
os seus elementos não dissonantes, com
possibilidade de novas aberturas de vãos
ou modificação de vãos existentes ao
nível do piso térreo; [e que] mantenham
a altura máxima do edifício, com
possibilidade de ampliação de um piso,
através do aproveitamento do vão da
cobertura”.

Na síntese a que me obriga este curto
espaço de que disponho, eis algumas
das perplexidades e dos paradoxos (diria
erros estratégicos) que poderão agora,
institucionalizar-se. Nomeadamente:
(i) a ideia de que as intervenções de
requalificação de tecidos históricos vão
ser o maná e tábua de salvação para uma
indústria desqualificada, cheia de “patos
bravos da periferia”, que construíram a
fealdade dos nossos subúrbios e que
agora se soltam na demolição das jóias
da coroa que restam (os nossos “centros
históricos”); (ii) a errada crença, excesso
optimista do legislador, de que qualquer
empresa de construção está apta a
reabilitar (i.e. a recuperar e beneficiar com
adequada qualidade) edificações com
valor histórico, o que não é verdade; (iii)
esquecendo que, no mesmo processo,
se irão afundar as empresas que, durante
décadas, investiram e se prepararam
para operar com adequada qualidade
neste sector, tão especializado, de
actividade; (iv) por fim o triste modelo
implícito, fachadista, que autoriza a
destruição do recheio dos edifícios, por
vezes com implicações de segurança
brutais – ao descurar as questões de
interacção estrutural entre lotes, e ignorar
os problemas da resistência aos sismos,
apenas por exemplo.

Além da inculta definição de “reabilitação”
implícita num modelo de intervenção
que exalta as fachadas e esquece todo o
recheio, do antigo excesso regulamentar
evoluiu-se agora para o desaparecimento
do controlo e apreciação pela tutela,

As tipologias de operações agora
desenhadas vão frontalmente contra os
padrões de referência internacionais,
tanto ao nível do objecto (a Carta de
Veneza e as “Recomendações” de análise
e intervenção estrutural do ICOMOS),

Entre as ideias que causam terrores de
arrepio aos especialistas, pelo menos
aqueles que desde há décadas se batem
pela “reabilitação”, encontra-se, por
exemplo o total liberalismo proposto no
que se refere ao (neste sector sim)
desejável controlo público dos excessos
voluntaristas privados, pois está em
causa a salvaguarda de valores colectivos
essenciais – o valor de que se reveste
algo que classificamos como “património”
(seja ele regional, nacional ou mundial).
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liberalismo que se estende aos projectos
que incidam sobre os imóveis situados
nas zonas de protecção de edifícios
classificados, desaparecendo a
”realização de consultas e a solicitação
de qualquer parecer, autorização ou
aprovação, a entidades externas ou
a serviços da organização autárquica
municipal”.
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como ao nível do património urbano (a
Carta das Cidades Histórias, do ICOMOS).
Aplicar este modelo sobre os mais
valiosos pedaços de património urbano
irá afectar decisivamente a autenticidade
de operações que se deveriam orientar
para a conservação ao diminuir o valor
patrimonial, e pode, no limite, despoletar
processos de reavaliação ou até de
inscrição na lista de “património em perigo”
de cidades portuguesas já inscritas na
Lista do Património mundial, isto é, aquelas
que adiram a estas pressas fachadistas.
Reabilitar é restituir a cidade à estima
pública, recuperar o que tem valor e
beneficiar os antigos edifícios, permitindo
usos actualizados. Reabilitar não é
deixar fachadas (alterando o piso térreo
e acrescentando mais um piso), limpar o
interior dos edifícios antigos, e construir
uma nova arquitectura sem direito a
ter rosto, na triste contemporaneidade
escondida do fachadismo.
Reabilitar é maximizar as relações
entre os valores funcionais e os valores
históricos e culturais do património
urbano, enquanto recurso identitário
com óbvios reflexos para a manutenção
da nossa maior (e da Europa) galinha de
ovos de ouro: o turismo cultural!
Reabilitação urbana (actuar no físico
e agir integradamente no económico
e no social) não é renovação urbana
(i.e. demolir e construir o novo, por
detrás de fachadas antigas ou não)! A
pressa para agitar a economia e criar
mercado, salvando empresas e agentes
desqualificados, pode espoliar-nos e aos
nossos descendentes dos últimos dos
recursos, a oportunidade para um futuro
sustentável; esta cura pode acabar por
matar!

Anuário
da Conservação
do Património
2011
O elevado número de agentes, empresas,
profissionais, decisores com actividade no sector
da reabilitação do edificado e da conservação
e restauro do Património arquitectónico, torna
premente a publicação de um guia completo que
disponibilize informações relevantes, facilitando
o acesso a serviços, produtos, equipamentos
ou profissionais.
O Anuário da Conservação do Património 2011,
que terá como enfoque principal as “Boas Práticas de
Conservação e Restauro do Património Arquitectónico”,
incluirá as empresas e organizações públicas e privadas
que, a nível regional e nacional, actuam nas seguintes
áreas: projecto, fiscalização e consultoria; levantamento,
inspecções e ensaios; conservação e restauro; serviços;
produtos; equipamentos e salvaguarda do património.
O Anuário, com data de publicação prevista para
Julho de 2011, será composto por duas partes: um dossiê
com artigos técnicos e estudos de caso sobre o tema,
previamente avaliados por uma comissão de arbitragem
científica; e uma segunda parte, com listagens detalhadas
das empresas e entidades que actuam no sector da
conservação e restauro do Património Arquitectónico.
Garanta já a sua presença nesta publicação, que pela
diversidade de informações que encerra, constituirá um
instrumento de consulta ímpar para todos aqueles que,
no seu quotidiano, se deparam com os protagonistas
do sector. Saber quem são, o que fazem e onde estão
é o objectivo desta nossa publicação.

contacte-nos!
T. +351 213 542 336 | F. +351 213 157 996
info@gecorpa.pt
www.gecorpa.pt
APOIOS

T./F. +351 218 852 035 | M. +351 929 016 907
conservacao@anuariodopatrimonio.com
www.anuariodopatrimonio.com

