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Welcoming 
Europa N ostra 
Vitor C6ias I President of GECoRPA, the Portuguese Heritage Guild 

E uropa Nostra and GECoRPA, 
the Portuguese Heritage Guild, 
coincide in most of their goals: 

both are fully committed to safeguarding 
the built cultural heritage; both campaign 
against threats to vulnerable heritage 
buildings, historical centers and landscapes, 
both lobby for sustainable policies and 
pursue excellence as an objective in all 

conservation and restoration actions of the 
built cultural heritage. 

This identity of objectives was recognized 
by our association, right from its onset and 
explains our longtime membership with 

Europa Nostra. 

Architectural heritage being the work of 
the master builders of old , GECoRPA 
believes that their successors, present 
day qualified builders, organized in 
appropriately structured companies, are in 
the best position to carry out, in practice, the 
actions necessary to its conservation 

and restoration . 

However, GECoRPA also recognizes the 
multidisciplinar character of this field , 
and therefore the need to bring together 
various disciplines and skills , namely 
those related to art history, archeology and 

conservation science. 

As the contribution brought about by the 
enhancement of cultural heritage to the 
competitiveness of towns, regions and 
countries becomes more and more clear to 
the decision makers, both public and private, 
a growing demand for smart preservation and 

restoration will certainly follow. 

Aware of the high responsibilities involved 
in dealing with the Heritage, all the way 
from strategy definition to actual jobsite 
activities, GECoRPA gives top priority to the 
qualification of enterprises operating in this 
field . Such qualification depends chiefly on 
the company's organizational capacity, and 
on the skilled craftsmen, capable technicians 

and competent managers present in its staff. 
These are precisely the two main attributes 
on which the qualification system proposed 
by our association is based. GECoRPA's 
proposal contributes to the attainment of 

a three-fold objective: better quality of the 
interventions, higher added value of the 
services rendered by the sector's enterprises 
and a strong stimulus to the much needed 
workforce qualification. 

As a member of Europa Nostra, 
our association, which celebrates this 
year its 15th anniversary, is happy to 
welcome the European Heritage Congress 
2012 and to cooperate with Centro Nacional 

de Cultura in its organization. The issue 
of "Pedra & Cal" which you have in your 
hands includes some material in English, 
intended for the foreign participants, namely 
a description of the old Black Gunpowder 
Factory of Vale de Milhar;os, one of the 
items in the technical visits program, and a 
brief explanation of the above mentioned 
enterprise qualification system. It also 
highlights some of the subjects of the 
congress in the intention of the Portuguese 
Heritage stake holders, either congress 

participants or at large • 



Se a sua clrea e a Reabilita<;ao ... 

Dez bons motivos 
para se associar ao GECoRP A 
1 - Experit!ncia 
Contacto com outras 
empresas do segmento 
da reabilita~ao. Forum 
para discussao dos pro
blemas do sector. 
Ambiente favonl.vel a 
excelencia. 

2 - Representatividade 
Eficacia na defesa dos 
interesses comuns e capa
cidade de dialogo nas 
rela~oes com as entidades 
oficiais, para melhor 
defesa da especificidade 
do sector. Defini~ao de 
criterios de adjudica~ao 
mais adequados, colabo
ra~ao com outros agentes 
no estabelecimento dos 
prindpios a que devem 
obedecer as interven~oes 
de conserva~ao e 
restauro. 

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

4 - Publicidade 
e Marketing 
0 GECoRP A distingue as 
empresas associadas em 
todas as suas actividades: 
desde o sftio Internet e 
revista Pedra & Cal, ate 
aos seminarios e certames 
onde participa. 
Condi~oes vantajosas 
na publicidade da 
Pedra & Cal. Publica~ao 
de noticias, estudos de 
casos e experiencias. 
Acesso a urn conjunto de 
produtos de merchandi
sing. 

5 - Informa~ao 
Recolha e divulga~ao de 
informa~ao tecnica sobre o 
tema da reabilita~ao, conser
va~ao e restauro do edificado. 
Acesso a informa~ao tecnica e 
legislativa, bern como aos 
concursos publicos da area. 

6 - Gestao da Qualidade 
0 GECoRPA proporciona 
apoio a implementa~ao de 
sistemas de gestao da quali
dade e a certifica~ao, e oferece 
condi~oes vantajosas na aqui
si~ao de certificados digitais 
qualificados. 

7 - Concorrencia Leal 
0 GECoRPA defende os 
associados contra a con
correncia desleal de 
empresas sem as 
necessarias qualifica~oes 
e de entidades indevida
mente presentes no 
mercado. 

8 - Referenda 
Muitos donos de obra 
procuram junto do 
GECoRP A os seus for
necedores de servi~os e 
produtos. Pertencer ao 
GECoRPA constitui, 
desde logo, uma boa 
referenda. 

9- Forma~ao 
Forma~ao e aperfei~oa
mento dos quadros diri
gentes e do pessoal 
executante. Racionaliza
~ao dos metodos de 
trabalho e da qualidade 
das rela~oes humanas nas 
empresas. Oferta regular 
de seminarios e ac~oes de 
forma~ao. 

10 - Presen~a na Internet 
Todos os associados estao 
representados na 
Internet, pelo menos 
atraves do sitio da asso
cia~ao . Constru~ao e alo
jamento de sftios 
pr6prios de cada empresa 
associada. Bolsa de 
Emprego on-line 
dedicada ao segmento da 
reabilita~ao do edificado 
e da conserva~ao e 
restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. 





o Premia Uniao Europeia do Patrim6nio Cultural - Europa Nostra. 

As 14h30, tambem no Museu do Oriente (Audit6rio), tera Iugar 

uma confen§ncia de Wessel de Jonge, responsavel pelo restauro e 

adaptagao para reutilizagao da fabrica de design Van Nelle Design 

Factory em Roterdao, vencedora de um Grande Premia Uniao 

Europeia do Patrim6nio Cultural/Europa Nostra 2008. Dia 1 de Junho, 

entre as 09h30 e as 13h30, decorre no Audit6rio 2 da Fundagao 

Calouste Gulbenkian o "FORUM Europa Nostra 2012- Salvaguardar 

o Patrim6nio Ameagado da Europa". 0 director da Pedra & Cal, e 

simultaneamente, director do Gremio do Patrim6nio, Vitor C6ias, 

integrara um dos paineis do evento. A entrada sera livre mediante 

capacidade da sala e as sess5es terao Iugar em ingles ou frances 

sem tradugao simultanea • 

* 0 CENTRO NACIONAL DE CUL TURA 

0 Centro e uma Associagao Cultural fundada em 1945, durante 
o Salazarismo, como um espago de encontro e de dialogo entre 
os diversos sectores politicos e ideol6gicos, em defesa de uma 
cultura livre e pluridisciplinar. Desde o 25 de Abril de 1974, o 
CNC tem-se esfor~ado por transmitir uma no~ao de cultura sem 
fronteiras, quer disciplinares, quer geograficas. Ele tenta ser 
o elo de liga~ao entre aqueles cujos caminhos normal mente 
nao se cruzam: velhos e jovens, artistas e empresarios, scetor 
publico e privado. Grande parte da sua ac~ao e dedicada 
a defesa do patrim6nio cultural portugues, a divulga~ao do 
papel desempenhado pela cultura portuguesa no mundo, e a 
actualiza~ao das suas rela~6es com outras culturas. lsto e feito 
atraves de exposi~6es , de publica~6es , de cursos de forma~ao , 
de viagens de estudo de ambito cultural e de col6quios. Para 
alem das actividades dirigidas ao grande publico o CNC organiza 
ateliers infantis, ac~6es de forma~ao especifica para jovens, 
professores e guias de turismo cultural, promove cursos livres 
abrangendo as mais diferentes areas e presta servi~os culturais 
a associa~5es , empresas, autarquias e organismos publicos. 
A dimensao europeia tern vindo a adquirir peso crescente no 
CNC, que desenvolve projetos em parceria com congeneres 
de outros paises europeus e acolhe estagiarios e artistas 
estrangeiros ao Iongo do ano. 

Centro Nacional de Cultura was founded in 1945 as an 
"intellectuals ' club" in which to exchange ideas. It was the 
brainchild of a group of monarchists who wished to defend 
a free culture. Throughout the 50s and 60s it developed to 
become a democratic forum and by the late seventies, after 4 
the 25 April1974 revolution, it began a new phase under the 
team leadership of Helena Vaz da Silva. It now included a 
range of activities addressed to a broad spectrum of the public 
- Sunday Walks, travel, training courses, international meetings 
and seminars, exhibitions, publications, literary and artistic 
competitions, prizes and grants, children 's activities, providing 
cultural services for schools, corporations and foreign groups 
visiting Portugal. Currently CNC's main objectives are to promote, 
defend, disseminate and register Portuguese cultural heritage, 
promote "cultural tourism" based on an integrated idea of tourism, 
environment, heritage and cultural itineraries, and to educate 
the younger generations on a feeling of global citizenship. Its 
action can be summarised as a policy of "establishing contacts", 
"articulating", "making things happen". 

2 I Museu da Presidencia da Republica, em Lisboa, 
distinguido com Premia "Europa Nostra " em 2008 

3 I Mosteiro de Santa Clara-a- Velha, em Coimbra, distinguido 
com Premia "Europa Nostra" em 2010 

4 I Via Latina, Universidade de Coimbra, distinguido com 
Premia "Europa Nostra " em 2009 
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Europa N ostra 

A Sinagoga Portuguesa 
de Amesterdao 
Simbolo da idade de ouro do judaismo sefardita 

Esther Mucznik I Vice-Presidente da Comunidade lsraelita de Lisboa 

Distinguida no ambito do Premio 
Europa Nostra 2012, na categoria 

de Conservafiio e Restauro, 
a Sinagoga Portuguesa de 

Amesterdiio, com alguns elementos 
inspirados no Templo de Salomiio 

de Jerusalem, simultaneamente 
majestosa e sobria, e 0 simbolo 

eloquente da prosperidade 
e da confianfa da comunidade, 

convertendo-se num modelo para 
muitas sinagogas sefarditas 

espalhadas pelo mundo. 

@
* * * 

* * 
* * 
* * 

* * * 
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A partir de 1616 ja havia uma congregagao judaico-portuguesa 

em Amesterdao. Os seus membros eram na sua maioria 

cristaos-novos portugueses que retornaram ao judaismo. 

Sem acesso directo a religiao judaica em Portugal, desde as conversoes 

forgadas de 1497, os portugueses estabelecidos em Amesterdao 

fundaram, em 1616, o seminario Talmude-Tora (Estudo da Lei) para a 
educagao religiosa dos seus membros. Urn dos primeiros alunos foi 

Michael Espinosa, pai do celebre fil6sofo que tambem chegou a estar 

inscrito como aluno. Em 1637 foi criada a Etz Haim (Arvore da Vida) cujo 

objective era financiar os estudantes pobres tendo alimentado a criagao 

de uma biblioteca com o mesmo nome que ainda hoje e considerada uma 
das mais importantes bibliotecas consagradas a hist6ria e cultura religiosa 

dos judeus ibericos, com numerosos livros em espanhol e portugues. 

Em 1675 e inaugurada a Esnoga*, a famosa sinagoga que se tornou o 

simbolo da ldade de Ouro do judaismo sefardita na Holanda. Situada 

em plena coragao do bairro judaico, a iniciativa da sua edificagao 

coube ao rabino Aboab da Fonseca, nascido em Castro Daire numa 

familia de cristaos-novos e baptizado com o nome de Simao da 
Fonseca. Juntou a si urn comite de fundadores cujos names indicam 

claramente a sua origem portuguesa: Isaac de Pinto, Samuel Vaz, 

David Salam de Azevedo, Abraham de Veiga, Jacob Aboab Osorio, 

Jacob Israel Pereyra, e Isaac Henriques Coutinho. 

A inauguragao da Esnoga foi urn acontecimento hist6rico: iniciada 

a 2 de Agosto durou oito dias e a ela assistiram numerosos e 

ilustres convidados, entre os quais as autoridades municipais. Com 
alguns elementos inspirados no Templo de Salomao de Jerusalem, 

simultaneamente majestosa e s6bria, a Esnoga eo simbolo eloquente 

da prosperidade e da confianga da comunidade, convertendo-se num 

modelo para muitas sinagogas sefarditas espalhadas pelo mundo. 
Emanuel de Witte, o maior pintor de igrejas holandesas do seculo 

XVII , dedicou-lhe tres quadros. 

0 declinio econ6mico no seculo XVIII tambem afectou toda a 

comunidade, mas a lingua portuguesa continuou a ser utilizada 

ate meados do seculo XIX. Ate 1850 os sermoes eram escritos em 

portugues, assim como muitos documentos sabre materias do dia-a

-dia. Em 1925, na comemoragao dos seus 250 anos de existencia, a 

sinagoga e inscrita pelas autoridades estatais na lista dos monumentos 

hist6ricos. Na ocasiao sao levados a cabo alguns restauros mas outros, 
propostos pela direcgao da sinagoga - tais como a instalagao de 

luz electrica ou o aquecimento central sao rejeitados pela Comissao 

Nacional dos Monumentos Hist6ricos que considera que a Sinagoga 

Portuguesa e urn edificio de tal beleza nas suas lin has, proporgoes 

e s6brios ornamentos, que nenhuma alteragao podera ser feita no 

seu interior. Data dessa epoca uma toto da direcgao da sinagoga em 



cujas legendas podemos ver que quase todos os nomes ainda sao 

portugueses: Mendes da Costa, Vaz Nunes, Rodrigues de Miranda, 

Alvares Vega, Vaz Dias, Milhado e Cortissos, entre outros. Quase todos 

serao posteriormente assassinados em Auschwitz. 

No inicio da II Guerra Mundial foram tomadas medidas de protecyao da 

sinagoga pelo governo holandes e pela propria comunidade. No entanto, 

em 1941 , o ocupante nazi tentou transformar a sinagoga num centro de 

concentrac;:ao para a deportac;:ao dos judeus, plano que nao chegou a 

levar a cabo. Apesar de terem roubado alfaias e objectos religiosos de 

grande valor, a sinagoga portuguesa foi a (mica em Amesterdao que nao 

foi destruida, devido ao estatuto do edificio e aos esforc;:os conjugados 

dos seus membros e cidadaos da Holanda. Mas, no final da guerra, a 

comunidade portuguesa de Amesterdao teve o mesmo tragico destino 

dos seus correligionarios holandeses: dos 4303 que compunham a 

comunidade antes da ocupac;:ao nazi, sobreviveram menos de 500. 

Apesar disso, a 9 de Maio de 1945, a Esnoga retomou as suas 

func;:oes originals reunindo os sobreviventes num servic;:o religioso. 

Desde essa altura a Comunidade Judaico-Portuguesa de Amesterdao 

tern conseguido preservar a sua sinagoga que inclui uma magnifica 

colecc;:ao de objectos rituals, de gravuras e quadros do seculo 

XVII. Em 1990, em colaborac;:ao com as autoridades municipals e 

nacionais, foi criada uma fundac;:ao destinada a preservar a heranc;:a 

cultural da Comunidade Judaico-Portuguesa, a "Foundation for the 

Cultural Heritage of the Portugueses-lsraelite Community" (CEPIG) , 

a qual, em conjunto com o Museu Hist6rico Judaico, tern cuidado da 

sua preservac;:ao, tornando-a simultaneamente acessivel ao publico. 

Nos ultimos anos, a sinagoga foi alva de urn profunda restauro, com 

apoio governamental, que incluiu o reforc;:o das suas fundac;:oes, 

permitindo transformar as caves em "camaras de tesouros" 

climatizadas, e a recuperac;:ao de todos os anexos destinados a 
exposic;:ao do riquissimo esp61io. No edificio central da sinagoga, as 

belissimas ab6bodas foram tornadas visiveis, restituindo ao edificio 

toda a sua beleza e majestade original. 

Todo este trabalho de restauro, recuperac;:ao e manutenc;:ao acaba de ser 

galardoado como Premia 2012 EUROPA NOSTRA da Uniao Europeia na 

categoria de Conservac;:iio e Restauro. 0 premia honra os que trabalharam 

para isso nos ultimos anos, mas principalmente os judeus portugueses 

que souberam manter a sua Esnoga ao Iongo de mais de tres seculos • 

'Esnoga: em portugues antigo designava a sinagoga, termo ainda hoje usado pelos 

judeus sefarditas de Portugal. 

Sinagoga Portuguesa de Amesterdao 

1 I Fachada 

2 I Interior 

3 I Sa/a de Leitura Ets Haim 

Um novo conceito em reabilita~ao de im6veis. 

reabil ita<;ao low cost. www.muddalowcost.com 
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~ 

Os Orgaos da Basilica do 
Palacio N acional de Mafra 
Um dos projectos de maior ambi({iio na organaria europeia 

Sara Pires I Historiadora da Arte 

0 projecto de restauro dos Orgiios 
da Basilica do Palacio Nacional de 

Mafra, distinguido com o Premio 
Europa Nostra 2012 na categoria 

Conserva~:;iio e Restauro, destaca a 
coerencia entre OS aspectos 
materiais e imateriais deste 

conjunto excepcional no mundo. 

@
* * * 

* * 
* * 
* * 

* * * 
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A 
intervengao nos seis orgaos da Basilica de Mafra, 

que agora se ve reconhecida, decorreu entre 1998 e 
201 o, e foi confiada ao mestre organeiro portugues 

Dinarte Machado, especial ista em orgaos portugueses dos finais 
do seculo XVIII , acompanhado porum grupo de apoio cientifico 
internacional constituido pelo Arq . Joao Vaz , Prof. Dr. Rui Viei ra 
Nery, Eng . Rui Paiva, Prof. Dr. Gerhard Doderer, Prof. Jose Luis 
Gonzalez Uriol e Prof. Andrea Marcon . Este notavel projecto 
foi financiado por uma parceria de Iongo prazo entre o Estado 
Portugues e o Banco Barclays, como patrocinador privado. 

A Europa Nostra distinguiu o caracter exemplar deste trabalho 
portugues pela qual idade, rigor e reversibilidade de todas as 
interveng5es, e pela acentuada coerencia entre os aspectos 
materiais e imateriais do patrimon io. Esta intervengao procurou 
devolver o caracter sonora original e a integridade estetica e 
material de cada instrumento, nao perdendo nunca a visao dos 
seis orgaos como unidade, de forma a obter uma harmonizagao 
equilibrada deste conjunto excepcional no mundo. 

0 que faz com que este conjunto de orgaos seja considerado (mico 
no mundo? Este caracter singular e-lhe conferido nao apenas 
pelo o seu numero mas, especialmente, por estes instrumentos 
terem sido concebidos como um todo para um mesmo espago, 
ja contemplado no projecto arquitectonico original , e pelo facto 
de terem sido construidos em simultaneo, de forma a serem 
tocados juntos em sintonia e harmonia. Frequentemente, as igrejas 
europeias apresentam conjuntos de orgaos que resultam de uma 
aquisigao sucessiva ao Iongo do tempo, sendo de diferentes estilos 
e dimens5es, e nao de uma concepgao global. Oeste modo, o 
conjunto de Mafra constitu iu, na sua epoca, um dos projectos de 
maior ambigao na organaria europeia. 

Os orgaos que presentemente podemos admirar na Basilica de 
Mafra- dois na capela-mor, dais no transepto norte e dais no 
transepto sui - foram encomendados por D. Joao VI , em 1792, 
aos organeiros Antonio Xavier Machado e Cerveira e Joaquim 
Antonio Peres Fontanes, para substituigao dos primitivos, de 
factura do organeiro irlandes Eugene Nicholas Egan, datados de 
cerca 1760. Machado e Cerveira foi nomeado o «Administrador 
dos Reais 6rgaos de Mafra", tendo sido responsavel pelo 
planeamento e construgao do conjunto de orgaos, concluidos 
entre 1806 e 1807, altura em que for am inaugurados. 



Os organeiros Antonio Xavier Machado e Cerveira e o Joaquim 
Antonio Peres Fontanes, considerados o genio da escola de 
organaria portuguesa dos finals do seculo XVIII , ao construirem 
os orgaos de Mafra tiveram em atenc;:ao a sua inserc;:ao fisica 
no espac;:o bern como a organizac;:ao tecnica e ornamental das 
caixas, pelo lado frontal e laterals. Gada um destes organeiros 
construiu tres dos orgaos de Mafra, os quais estao identificados 
por uma chapa metalica existente sobre o teclado que apresenta 
a designac;:ao do orgao que deriva do altar ou capela onde se 
encontra, do organeiro responsavel e a data de execuc;:ao. 
0 aspecto geral das caixas dos seis orgaos e entre si similar, 
em estilo neoclassico, e apresenta uma plasticidade adaptada 
ao espac;:o onde se encontram, numa uniao entre beleza 
e funcionalidade. 

A partir de 1807, devido a instabilidade geral do rei no portugues, 
foi interrompida a actividade musical na Basilica de Mafra e a 
utilizac;:ao normal dos seis orgaos. Quando restabelecida a paz, 
em 1816, Antonio Xavier Machado e Cerveira , que mantivera 
o cargo de Administrador, retomou os trabalhos nos orgaos, 
remodelando-os com o objective de garantir a unidade sonora 
ideal para o conjunto . Porem, esta intervenc;:ao nao chegou 
a ser concluida , devido a morte do organeiro , em 1828, e as 
proprias convuls6es politicas que sucederam a morte do rei 
D. Joao VI , em 1826. Como consequencia, o orgao de Sao 
Pedro de Alcantara, situado na parede leste do transepto Norte 
da Basilica, entretanto desmontado, nunca chegaria a ser 
reconstruido ate ao recente restauro. 

De um modo geral , no seu conjunto, os orgaos da Basilica de 
Mafra permaneceram praticamente inalterados ao Iongo do 
seculo XIX, exceptuando eventuais afinac;:oes e retoques de 
manutenc;:ao elementar. As intervenc;:oes realizadas ja no seculo 
XX permitiram que alguns dos instrumentos voltassem a tocar, 
nomeadamente com a colocac;:ao de ventiladores electricos, 
nao descaracterizando demasiado o corpus instrumental original 
do monumento. 

Volvidos dois seculos apos a sua construc;:ao , os orgaos da 
Basilica do Palacio de Mafra foram exemplarmente devolvidos 
com esta intervenc;:ao agora reconhecida internacionalmente, 
permitindo ao publico usufruir de uma experiencia acustica e 
visual unica e redescobrir um repertorio musical especifico para 
estes seis orgaos • 

Palacio Nacional de Mafra 

1 I Fachada 

2 I Orgtio da Basflica 

Poupe na sua fatura energetica ao renovar 

de forma eficiente o seu telhado. Conhet:;:a 

a solut:;:ao de renovat:;:ao UM-RENOVAR da 

Umbelino Monteiro. 

Para mais informat:;:ao consulte o nosso site: 

www.renovarotelhadopoupaenergia .com 

UM-RENOVAR 
+ PouptJn~a + Conforto + Amblente 
Sol~ Integrada de Renov~ de Telhados 

UMBELINO 
MONTEIRO 
COB ER.URAS PARA A VIDA 



Europa N ostra 

The Organs of the Basilica 
of the National Palace of Mafra 
The most ambitious projects in European organ building 

Sara Pires I Art Historian 
Teresa C. Sousa I Translation 

The restoration project of these organs was recently honoured with the Europa Nostra 
Award 2012 in the category of Conservation and Restoration. Europa Nostra highligts the 
strong coherence between the material and non-material aspects for this exceptional 
ensemble in the world. 

D he intervention carried out in the six organs of the Basilica of 
Mafra, which has now been honoured, took place between 
1998 and 2010, and was entrusted to the Portuguese 

master organ builder Dinarte Machado, an expert in Portuguese 
organs of the late 18th century, followed by an international scientific 
support group which included Arch. Joao Vaz, Prof. Dr. Rui Vieira 
Nery, Eng. Rui Paiva, Prof. Dr. Gerhard Doderer, Prof. Jose Lufs 
Gonzalez Uriol and Prof. Andrea Marcon. This remarkable project 
was funded by a long-term partnership between the Portuguese State 
and Barclays Bank as a private sponsor. 

Europa Nostra has recognized the exemplary character of this 
Portuguese work for the quality, rigor and reversibility of all the 
interventions, and for the strong coherence between the material 
and non-material aspects of the heritage. This intervention tried to 
restore the original sound characteristics and the aesthetical and 
material integrity of each instrument, never losing sight of the idea 
of the six organs as a complete whole, so as to achieve a balanced 
harmonization for this exceptional ensemble in the world. 

Why is this ensemble of organs considered to be unique in 
the world? This unique character results not only from their 
number, but, in particular, from the fact that these instruments 
were conceived as an ensemble intended for the same space, 
something already foreseen in the original architectural project, 
and for the fact that they were built simultaneously, so that they 
could be played together in tune and in harmony. European 
churches often have sets of organs resulting from their successive 
acquisition through time, which include organs with different styles 
and dimensions, and not as a result of a global conception. In this 
regard, the ensemble in Mafra was, in its time, one of the most 
ambitious projects in European organ building. 

The organs that we can now admire in the Basilica of Mafra -
two in the sanctuary, two in the northern transept and two in the 
southern transept - were commissioned by King D. Joao VI in 
1792 to the organ builders Antonio Xavier Machado e Cerveira 
and Joaquim Antonio Peres Fontanes to replace the former ones 
made by Irish organ builder Eugene Nicholas Egan, dated back to 
circa 1760. Machado e Cerveira was appointed «Administrator of 
the Royal Organs of Mafra" and was responsible for the planning 
and construction of the ensemble of organs, completed between 
1806 and 1807, when they were inaugurated. 
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The organ builders Antonio Xavier Machado e Cerveira and 
Joaquim Antonio Peres Fontanes, regarded as the talents of 
the Portuguese school of organ making of the late 18th century, 
when building the organs of Mafra, paid attention to its physical 
insertion in the space, as well as to the technical and ornamental 
organization of the boxes, both from the front and the sides. 
Each of the organ builders built three of the organs of Mafra, 
which are identified by means of a metallic plate on the keyboard 
showing the designation of the organ, according to the altar or 
chapel where it is found, the organ builder responsible for its 
construction and the date of execution. The general appearance 
of the boxes of the six organs is similar, in neoclassical style, 
presenting a plasticity adapted to the space where they are 
found, in a combination between beauty and functionality. 

Since 1807, due to the general instability of the Portuguese 
kingdom, the musical activities in the Basilica of Mafra and the 
normal use of the six organs were suspended. When peace 
was restored in 1816, Antonio Xavier Machado e Cerveira, who 
had maintained the role of Administrator, resumed the work in 
the organs, remodelling them with the purpose of achieving the 
ideal sound unity for the ensemble. However, this intervention 
was never concluded due to the death of the organ builder in 
1828 and to the political restlessness which followed the death 
of King D. Joao VI in 1826. In result, the organ of Sao Pedro de 
Alcantara, located in the east wall of the northern transept of the 
Basilica, which had in the meantime been disassembled, was 
never rebuilt until this recent restoration . 

On the whole, the ensemble of organs of the Basilica of Mafra 
has remained practically unchanged throughout the 19th century, 
except for occasional tuning and basic maintenance work. The 
interventions carried out in the 20th century have allowed some 
of the instruments to be played again, namely with the installation 
of electrical ventilators, without depersonalizing too much the 
original instrumental corpus of the monument. 

Two centuries after their construction, the organs of the Basilica 
of the National Palace of Mafra have been exemplary restored 
through this intervention, which has now been internationally 
recognized, allowing the public to enjoy a unique acoustic and 
visual experience and rediscover a specific musical repertoire for 
theses six organs • 



Conserva~ao 

e Restauro 
do Patrimonio 
Arquitectonico, Ld.a 

Monumenta is a private company established in 
1997 with the objective of carrying out inter
ventions in the field of architectural heritage 
and ancient buildings. 

Interventions of this nature are highly specific 
and are much more complex than current 
construction (mostly based on the use of 
concrete and steel) in terms of both design 
and execution. 

Benefiting from its team's skills and accumula
ted experience, Monumenta is qualified to put 
in practice techniques like: 

- Cleaning and surface repair and treatment 
of stonework; 

- Consolidation and repair of old renderings; 
- Foundation underpinning; 
- Execution of tie rods and grouted ties for 

structural strengthening; 
- Protection against rising damp; 
-Joint repainting of stone and brickwork; 
- Repositioning, stabilizing and reintegration 

of stonework; 
- Selective repair of wooden structures; 
- Stiffening and strengthening of old masonry 

by injecting various types of grouts. 

Photos: 
I - Execution of tie rods on a pombaline building. 
2 - Qualification of the operators of structural solutions 

using polymers. 
3 and 4 - Rehabilitation of the Pa~o Ducal facades and of 

the Duques de Bragan~a Pantheon, in Vila 
Vi~osa (Casa de Bragan~a Foundation). General 
view of the facades after the intervention. 
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Monumenta - Conserva~ao e Restauro do Patrim6nio Arquitect6nico, Ld." 

GRUPO 
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R. Pedro Nunes, n.0 27, 1.0 Dt.0 I 050-170 Lisboa, Portugal 
Tel.: + 351 213 593 361 Fax.: + 35 I 213 153 659 

monumenta@monumenta.pt 
www.monumenta.pt 





gunpowder in Vale de Milha9os.The commitment to a greater national 
involvement in Africa, was the stimulus for the manufacturing of an 
ordinary kind of gunpowder, not for military purposes, but thought for 
stone quarries and mines, so as to enable the construction of railways, 
public utilities, brigdes and seaports in Angola. Thereby competing 
with the gunpowder production in Barcarena. 

The participation of Portugal in the Great War had an immediate 
impact on The Companhia Africana de P61vora, SARL, both for 
political and economic reasons. The beginning of international 
confrontations in Africa has led to restrictions on trade of gunpowder 
in Angola. In Portugal the German interests began to be persecuted. 
This aspect had negative consequences within the Company, 
because of the capital that composed the society itself, and also due 
to the privileged relationship towards the German economy that the 
company was dealing with. The commercial blockade started by the 
State Monopoly stakeholders that were stimulated by the interests 
of the Barcarena plant, contributed to the shutdown of the factory. 
The "financial degradation", that was followed up by the international 
economic crisis, led to the fact that the Company did not find the 
energy to resist against the 1919-1921 juncture. 

After the company break-up, its real estate was sold and a new 
company was founded . In this case a sort of a family-type company 
came to birth , which manager was Mr. Francisco Camelo. Its name 
was : Sociedade Africana de P61vora Limited. 
This society kept the prominent role managing the production unit 
between 1922 and 2001, going through different distinct administration 
periods. At the beginning it succeeded in regaining back the Angola 
market, whereas the development process taken back from the 1st 

period Republic seemed unstoppable. The new Company owners 
recover and put into action the running and management of the 

industrial production plant they had inherited from the Companhia 
Africana de P61vora. A few years later the production was diversified, 
thereby establishing new workshops units on the land available. 

"An unique site in terms of industrial heritage" 
(Eusebi Casanelles, 1999) 

The enhancement of the industrial heritage in Vale de Milha9os 
started in the early 1980s. At that time, the Sociedade Africana held 
the plant in operation , went on up-keeping the plant itself, on the 
basis of the technological production system and process used in 
the late nineteenth century. A steam engine dated 1900 remained in 
operation and provided the motion power to all workshops producing 
the gunpowder, exactly as it was when the factory was established. 

The detached beam engine house was the heart of the plant. For 
safety reasons the engine house was isolated from other workshops. 
It turned out to be the best solution for the introduction of steam power 
in the industrial production of gunpowder in Europe and Portugal 
during the industrialization era. Similar to the Sevran Livry engine 
house on gunpowder plant (1873) in France. The motion power was 
conveyed to the different workshops connected to the net of the 
gunpowder production units through one complicated system of aerial 
mechanical transmissions by means of cables, giving evidence of the 
most modern contributions in the 19th century in the field of industrial 
mechanics (Gustave-Adolphe Him system). 

The persistence and keeping over the time of the same technological 
processes and production methods for gunpowder of that time, which 

2 1 EMS - Ecomuseum Unit of ancient Vale de Mi/ha9os Gunpowder 
mill. Lubrication of the steam-engine oil-cup, made by the engine 
driver, Francisco Moura . ©EMS I CD/ - Rosa Reis, 1998 
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Entre estes servi9os, destacam-se: 
Services provided include: 

Monitoriza9ao de deforma96es e movimentos das estruturas 
Monitoring and follow-up of structural motion 

Avalia9ao da seguran9a estrutural e do risco sismica de constru96es 
Assessment of structural safety and seismic risk of buildings 

Vistoria de edificios e outras estruturas com identifica(:ao e registo de anomalias 
Survey of buildings and other structures and anomaly identification and record 

Levantamento da geometria e constitui9ao dos elementos estruturais e funda96es 
Survey of geometry, layout and constitution of structures and foundations 

Ensaios para caracteriza(:ao da resistencia e estado de conserva9ao dos materia is e elementos estruturais 
Tests for characterisation of strength and condition of materials and structural components 

Ensaio de macacos pianos numa parede: 
med i~ao de deslocamentos com alongametro. 
Flat jack tests: measurement of strain. 

lnspec(:ao, diagn6stico e projecto no ambito de reabilita(:ao energetica de edificios 
Survey, diagnostic and design for energy rehabilitation of existing buildings 

Elabora9ao de pianos de manuten9ao de edificios 
Maintenance planning for buildings 

Observa~ao endosc6pica do area duma 
ponte antiga. 
Boroscopic observation of the interior of a 
masonry bridge. 

Extrac~ao de carate na laje de cobertura de 
um edificio, para caracteriza~ao do material. 
Core extraction from building's roof layer in 
order to characterise the material. 

DIAGNOSTICAR ANTES DE INTERVIR 
DIAGNOSE BEFORE TAKING ACTION 

Rua Pedro Nunes, n° 45 - 1° Esq. 1050-170 Lisboa Tel .:+ 351 213 563 371 Fax:+ 351 213153 550 E-mail: ger@oz-diagnostico.pt 





arts , architecture, science, technology 
and innovation. Without creativity and 
knowledge, nothing is allowed to stand, 
settle down or last, nowadays. 

The program of Guimaraes 2012 remains 
faithful to this commitment, which is also 
a goal. Therefore, it holds the culture and 
the creativity, and the relationship of both 
with the economy and development, as 
irreplaceable foundations of the affirmation 
Europe and European cities. 

As we have all learned from ancient Greece, 
the city is the vitality of its citizens and the 
common heritage which is built up over 
generations. That common heritage, rather 
than a result , it's a process. In it there is a 
sense of construction and destruction, in its 
movement there is innovation , dynamism 
and amazement. So we say: what matters, 
above all , in the cultural and artistic program 
of Guimaraes 2012, it's the process, the 
discovery, the new creations and new works 

that enlarge themselves and add 
to the common heritage of the city, 
of the cities. 

2 

A process, is experimentation, invention , 
learning. In the program of Guimaraes 
2012, training and education take a lead 
role . Learning by doing requires not only 
technical resources but also a friendly 
environment where people are invited to 
create and the audience is included in the 
space of artistic production. 

Today, less than four months after the 
opening of the European Capital of Culture , 
the result of these wagers is significant. 
Over half a million viewers, a very diverse 
range of cultural events , both artistic (music, 
performing arts, cinema and audiovisual, 
art and architecture) , and civilly (thought, 
economics, citizen participation) call on 
the region , on Portugal and in Europe. The 
programming has invaded the whole city, 
from the usual areas into new spaces, such 

GUIMARAES 2012 
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 

1 I Largo do Toural, Guimaraes European 
Capita l of Culture 2012 opening ceremony 
by "La Fura dels Baus" 

2 I Exhibition "0 Ser Urbano - Caminhos de 
Nuno Portas" 

3 I One of ninety concerts that integrated the 
event "Mi Casa es Sua Casa " 

as former factories and public space. Over a 
hundred new creations were designed and 
presented on the latter. 

The program understands innovation as 
an interactive process, made through 
cooperation , collaboration and dialogue. 
All spaces of creation , both the ones 
already existing and those added by the 
European Capital , are managed according 
to this model of participation. In this 
process, inhabit together artists and public, 
professionals and amateurs, designers 
and authors from abroad and locals, major 
institutions like the University and small 
voluntary associations, projects developed 
in the public space and projects developed 
in laboratory. Researchers , artists and 
entrepreneurs, curators, collectors and 
authors , visitors and residents, interact 
amongst themselves, in summary, 
performing the interaction of the different 
strata that compose a city open to the 
country, to Europe and to the World • 
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GECoRP A - Gremio do Patrimonio 

A Qualification System for Heritage 
Conservation and Traditional 
Building Rehabilitation 
Vitor C6ias I President of Gremio do Patrim6nio 

The conservation of built cultural Heritage - monuments and historical 
buildings -along with the rehabilitation of the traditional building stock, 
have been growing in importance in terms of the overall economy of most 
countries, and ordinary citizens are becoming increasingly concerned 
and expectant with regard to this issue. As a result, these two areas of the 
construction sector have been taking a more prominent role and gaining 
their own identity. 
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R 
ehabilitating the traditional building 
stock is generally more complex 
than standard construction, and 

requires companies to implement appropriate 
methods and technologies. Such demands 
are further heightened when dealing with 
Heritage, when the various different agents 
have to take a radically different stance. The 
success of interventions to rehabilitate building 
stock and, above all , to preserve and restore 
our Heritage, is seriously compromised if such 
interventions are not entrusted to companies 
with the necessary qualifications. 

As well as applying only to companies 
undertaking these interventions and having 

been conceived with new construction in mind, 
the current qualification regimen applicable 
to companies in the construction sector, in 
Portugal and elsewhere -- the "contractor 
licences law", does not take into account 
the qualification of the relevant personnel 
actually involved in front-end execution, when 
assessing companies ' technical capabilities. 

The low demands vis-a-vis the technical 
capabilities of most agents is not conducive 
to assuring the effectiveness and durability 
of the interventions, ergo the satisfactory 
application of private and public funds, and is 

incompatible with taking a responsible stance 
in terms of safeguarding our Heritage. 

The current procurements procedures, 
in Portugal and elsewhere, enable such 
access to be restricted , by the contracting 
authority establishing a series of additional 
requirements extending beyond simply 
holding a contractor licence. However, it is 
extremely time-consuming for bidders to 
provide evidence that these requirements 
have been fulfilled and likewise for 
contracting authorities to verify this. 

Based on its associates' experience gained 
over several decades, GECoRPA- Gremio 
do Patrim6nio (the Portuguese association 
rallying professionals and firms specializing 
in heritage conservation and building 
rehabilitation) promoted the development of 
the GECORPA QUALIFICATION SYSTEM 
(GQS). intended for personnel and firms 
working in these demanding fields of activity, 
which ensures that any given company's 
access to executing interventions in these 
areas is dependent upon its fulfilment of a 
series of specific requirements pertaining 
to the qualification of the human resources 
available in the said company and its 
organisational structure. 



The GQS qualification system started off by 
systemising the business activity undertaken 
by companies in the sector under assessment 
and dividing it into three broad Areas of 
business activity: 

I. Design and consultancy 

II. Inspection and testing 

Ill. Execution (contractors and 
subcontractors) 

In each Area, the companies ' business 

activity was divided into Branches of activity, 
each of which was in turn subdivided into 
Specialities, according to the companies' 
technical skills. The specialities were in turn 
subdivided further into Types of work and 
Techniques (Figure 1 ). For example, four 
Branches of activity are considered for those 
companies which execute interventions 
(contractors and subcontractors) : 

1 - Constructive and structural rehabilitation 
2 - Rehabilitation of foundations 
3 - Rehabilitation of supply and mechanical 
systems 

4- Technical and artistic rehabilitation 

There were four stages involved in 
developing the system : 

1. Systemising the specialist activities which 
constitute the services provided by the 
groups of agents involved ; 

2. Setting out a group of professionals, 
at various different levels of qualification, 

who are vital both for the correct execution 
of these activities and for the planning, 
management and coordination thereof within 
a corporate context ; 

3. Setting out the relationships between 
the various different activities and the 
professionals tasked with them ; 

4. Creating an application which can be 
accessed via Internet, to operate 
the procedures. 

1. Levels 2 to 6 of the European Qualifications 
Framework (EQF) are particularly relevant 

1 I Diagram showing the systemisation of 
the works in each area of activity of the 
rehabilitation of building stock and Heritage, 
structured into four grades 

0 Branch of Activity 

e Specialities 

0 Types of work 

0 Techniques • 
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GECoRP A - Gremio do Patrim6nio 

The GQS is aimed at five types of 
interested partners from the Heritage 
conservation and building stock 
rehabilitation sector: 

1. Authorities which use the services of 
qualified companies, particularly those 
authorities which award building rehabili
tation and heritage conservation works; 

2. Companies to be qualified: companies 
providing building rehabilitation and 
heritage conservation services, from the 
aforementioned three groups; 

3. Professionals to be qualified: Advanced 
and intermediate technicians , namely 
professionals whether or not they are part 
of the companies' permanent staff; 

4. Training bodies: Accredited bodies 
interested in providing training initiatives; 

5. Certification bodies: Accredited bodies 
which can offer certification programmes 
for those technicians who are interested . 

The GQS is applied to each specific case 
in two phases : 

1. Qualification , based on the training 
undertaken and experience gained, of the 
company 's human resources involved in 
the planning, management, coordination 
and execution of these activities , by 
assigning each one with one or more 
specific professions ; 
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2. Qualification of the company in specialities 
as per the qualification of its human 
resources and in categories of ability, as per 
the number of those human resources. 

The advantages to the contracting 
companies of the GQS are obvious: instead 
of stipulating additional requirements and 
assessing the bidders ' fulfilment thereof, 
the contracting authorities can just choose 
from the system's classification grid those 
branches of activity and specialities which 
are best suited to the nature of the work 
to be performed. The GQS enables online 
access to information regarding the skills 
of the qualified companies and of their 
human resources . For companies providing 
building rehabilitation and heritage 
conservation services, the advantages are 
equally clear: by enabling the contracting 
authorities to access information regarding 
the skills of the supply companies, the 
GQS avoids the need to transfer supporting 
documentation to the platforms, thereby 
allowing greater simplification and 
streamlining of resources in responding 
to the pre-qualification procedures. The 
professionals working in the sector can 
also benefit greatly from the GQS, by 
having their skills recognised , valued and 
disseminated.translated into effective and 
long-lasting intervention. 

The GQS falls within the framework of the 

relevant European Directives on the award 
of public contracts, enabling the selection 
of bidding companies via compliance with a 
series of requirements which extend beyond 
simply holding a contractor licence. By the 
contracting authorities subscribing to the 
GQS, the qualified companies can have 
automatic access to the tender, without the 
need for the latter to provide evidence of 
and the former to verify fulfilment with 
those requirements. 

Subscription to the GQS by the various 
different interested partners, particularly 
contracting authorities, service provision 
companies and professionals is voluntary, 
resulting from their recognition of the 
inherent advantages. 

Implementing the GQS makes it possible 
to assure the quality of the heritage 
conservation and traditional building 
rehabilitation interventions, to promote a 
specialist sector of relevance to the economy, 
to stimulate the qualification of its human 
resources and contribute towards preserving 
practices and know-how which themselves 
are a major asset and heritage. Finally, but of 
no less importance, the system can contribute 
decisively towards the major investments 
in building rehabilitation and heritage 
conservation which are being lined up for the 
next few years and decades being translated 
into effective and long-lasting interventions • 

2 I Sprayed earth : an innovative technique 
allowing for effective, durable and unexpensive 
rehabilitation of traditional raw earth 
constructions 





Opiniiio 

A ·prop6sito dos perigos da 
Reabilita~ao Urbana Simplex 
0 estranho caso de ] essica que matou a avo 

Maria Ramalho I ICOMOS-PORTUGAL 

Maria Ramalho da nota negativa a 
Proposta de Lei n. o 7 4 de 15 de 

Setembro de 2011 dedicada a 
Reabilita~iio Urbana. 

Acusa quem a elaborou de niio 
compreender o seu alcance em 

materia de salvaguarda do 
patrimonio urbano nacional, 
de personificar um regresso 

ao fachadismo e de favorecer 
o sector da constru~iio. 
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uito recentemente, ja em plena clima troikiano, com a 

M crise da construgao instalada, eis que sai da cartola mais 

urn coelho, urn coelho recauchutado do anterior governo, 

a Proposta de Lei n. 0 74 de 15 de Setembro de 2011 , 
que pretende revogar uma anterior- Decreta Lei 307 de 23 de 

Outubro de 2009- dedicada a Reabilitagao Urbana. Deve-se esta 

Proposta, segundo os seus promotores, ao facto da anterior lei nao 

ser eficaz pais que, ao fim de dais anos, ainda nao permitiu delimitar 

areas destinadas a reabilitagao. Ainda segundo os autores, esta 

situagao apenas se deve a complexidade da propria lei. .. Atrevemo

nos a perguntar ... sera de facto fruto da sua complexidade ou da 

inoperancia dos servigos? 

E vai dai crie-se uma nova lei em regime Simplex, essa autentica 

panaceia para todos os males ... procurando agora dissociar o 

momenta da delimitagao das areas a reabilitar, do momenta da 

aprovagao, desde que se verifique que os projectos dos edificios 

a reabilitar preservem as fachadas principais com todos os seus 
elementos niio dissonantes ... Nestes casas, inclusivamente, permite

se novas aberturas de viios ou modificar;:iio de viios existentes ao 
nfvel do piso terreo. Voltamos entao ao fachadismo e a pureza dos 

estilos! 

Acrescentam-se ainda nesta proposta de Lei , algumas preciosidades 

que dao a nogao de que quem a elaborou nao compreende o seu 

alcance em materia de salvaguarda do nosso patrim6nio urbana. 

Refere-se, par exemplo, que e admissivel o aproveitamento do viio 
da cobertura como piso, com possibilidade de abertura de viios 
para comunicaqiio como exterior. Todas estas facilidades passam 

a aplicar-se em operag5es ditas de reabilitagao em qualquer zona 

da cidade e em todos os edificios, excepto os que se encontram 

classificados ou em vias de classificagao, nao se prevendo, como 
na Lei anterior, a necessidade de colher parecer das entidades 
de tutela do patrim6nio arquitect6nico e arqueol6gico, passando 

esta responsabilidade a ser apenas assumida pelas Camaras 
Municipais, atraves das designadas Unidades Organicas Flexfveis 

que deveriio integrar tecnicos com as compet{mcias funcionais 
necessarias. 

Apenas no caso de se verifiquem irregularidades e que e criada uma 

Comissao de Peritos (que podera contar com entidades externas) 

comissao esta que tern 15 dias para se pronunciar mas a obra nao e 

obrigada a parar! 

Como se pode observar, esta proposta de Lei, esta feita no sentido 

de salvar o sector da construgao, podendo no futuro colocar em 

risco o nosso patrim6nio arquitect6nico e arqueol6gico, com especial 

relevancia para os centros hist6ricos, a maior parte deles abrangidos 







ont;alo Ribeiro Telles caminha, inconfundivel e 

G apressado, na Rua de Sao Jose, em Lisboa, tomando a 
direct;ao da lgreja de Sao Jose dos Carpinteiros . Paralela 
a Avenida da Liberdade, esta e uma das arterias mais 

caracteristicas da cidade, mantendo aceso o espirito bairrista por 
entre fachadas de predios do seculo XVIII. A rua regista ainda um 
movimento constante de turistas, o que lhe confere uma atmosfera 
simultaneamente cosmopolita. 

Durante o seu breve percurso, Ribeiro Telles reside e nasceu na 
Rua de Sao Jose, cumprimenta calorosamente alguns moradores 
e lojistas que parecem conheciHo desde sempre. A relat;ao 
privilegiada do arquitecto que dispensa apresentat;6es - em 2012 
comemora 90 anos e foi homenageado pela Fundat;ao Calouste 
Gulbenkian - com a Rua de Sao Jose justifica-se tambem pelo 
cargo que ocupa de Juiz Presidente da lrmandade de Oficios da 
Antiga Casa dos 24, associat;ao cat61ica que remonta ao seculo 

XIX e esta sedeada na lgreja. Foi precisamente nessa condit;ao 
que conversamos, no interior do templo. Apesar de apresentar uma 
fachada restaurada, permanece encerrado ao publico devido as mas 
condit;6es de conservat;ao em que o im6vel , classificado desde 1978 
como de Interesse Publico, se encontra. 

A origem da lgreja remonta a 1533, ano em que e criada a Confraria 
de Sao Jose, constituida por carpinteiros e pedreiros. Gont;alo 
Ribeiro Telles explica-nos que a confraria funcionava como uma 
especie de sindicato que legitimava o estatuto dos seus profissionais, 
proporcionando-lhes ascensao na carreira (de aprendizes a 
oficiais e mestres) e, simultaneamente, os protegia, bem como 
as suas viuvas. 0 arquitecto aponta para as duas cartelas que, 
na fachada, ladeiam o medalhao oval (figurando Sao Jose) e nas 
quais se destacam, em relevo petreo, as ferramentas de pedreiro 
(esquerda) e as de carpinteiro (direita). Qualquer semelhant;a com 
OS simbolos mat;6nicos (a heraldica e partilhada) , adverte, nao e 
pura coincidencia. Mas a Mat;onaria chegou a Portugal bastante 

mais tarde e o conceito de "pedreiros livres" remete precisamente 
para o facto de se assumirem libertos do poder da lgreja Cat61ica, 
esclarece. Chama tambem a atent;ao para o facto de ser provavel 

que a criat;ao da Confraria esteja relacionada com o terramoto 
de 1531 , frequentemente omitido face ao de 1755, mas, segundo 
alguns, bastante mais devastador. A necessidade de reconstru t;ao 
da cidade pode.explicar que o numero de carpinteiros e pedreiros 
tenha aumentado substancialmente nos anos que se seguiram a 
calamidade, justificando a criat;ao da Confraria. Anos mais tarde, em 
1546, a Confraria mandou construir, a expensas pr6prias, a Ermida 
de Sao Jose Entre-as-Hortas ou de Sao Jose dos Carpinteiros. A 
designat;ao de Entre-as-Hortas, esclarece o arquitecto, prende-se 
com o facto de, nessa altura, a actual Avenida da Liberdade ficar fora 
das portas da cidade e ter, no seu Iugar, nao mais que pequenas 
hortas e descampados. A Ermida, a partir de 1567, passou a ser 
sede paroquial e da Freguesia de Sao Jose mandada criar, nesse 
mesmo ano, pelo Infante Dom Henrique. 0 terramoto de 1755 inflige 
a lgreja alguns danos, tendo ficado a sua reparat;ao a cargo do 
mestre-pedreiro Caetano Tomas, assumindo entao as caracteristicas 
pombalino-barrocas que I he detectamos hoje. 

Foi tambem na sequencia do terramoto, que causou a destruit;ao do 
Hospital de Todos os Santos, no Rossio, que a lgreja, "unica capela 
que nao tinha caido", passou a acolher as reuni6es da Casados 24, 
conselho corporative formado por D. Joao I, em 1383, agregando 
dois representantes dos doze oficios mais relevantes da cidade de 

1 I Interior da lgreja de Sao Jose dos Carpinteiros, em Lisboa 
Fotografia: Teresa C. Sousa 

2 I Gom;;a/o Ribeiro Telles no interior da lgreja de Sao Jose 
dos Carpinteiros, em Lisboa 
Fotografia: Teresa C. Sousa 

2012 Janeiro> )unho I P&C N"52 I 29 



Entrevista 
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r 

3 I Exterior da lgreja de Sao Jose dos Carpin teiros, em Lisboa 
Fotografia: Teresa C. Sousa 

4 I Interior da lgreja de Sao Jose dos Carpinteiros, em Lisboa 
Fotografia: Teresa C. Sousa 

Lisboa. A Confraria dos Carpinteiros e Pedreiros estava obviamente 
representada, correspondendo a setima bandeira da organizaifao. 
A Casa dos 24 acabou por ser extinta em 1834, na medida em 
que o Liberalismo proibia as corporaif6es de artes e oficios. Foi 
precisamente na sequencia da sua extinifao que a lrmandade de 
Oficios da Antiga Casa dos 24 foi criada. "Hoje em dia a lrmandade 
tem um caracter exclusivamente simb61ico e religioso. Os lrmaos 
deixaram de exercer profiss6es ligadas aos oficios. A renovaifao dos 
membros e muito dificil. Somas todos velhos e vamos morrendo ... ". 
Sorri. Sorri tambem, agora com manifesto orgulho, quando afirma 
que a lrmandade nao foi reconhecida durante a I Republica; o 
Marques de Rio Maior teve um papel preponderante ao evitar a 
entrada lnventario Oficial das lgrejas. Nao integrou tambem o regime 
de corporaif6es durante o Estado Novo. 

A lgreja de Sao Jose dos Carpinteiros apresenta uma planta 
longitudinal constituida por dais rectangulos justapostos (nave e 
capela-mor) , resultando um volume paralelepipedico coberto por 
telhado de duas aguas. A nave e capela-mor apresentam cobertura 
em ab6boda de berifo (a da nave e ornamentada com uma pintura 
monocromatica sabre estuque em torno das figuras de S. Jose e do 
Anjo). Na transiifao entre ambas destaca-se a existencia de duas 
capelas laterais orientadas para a nave, constituindo-se como um 
falso transepto separado da nave por balaustres torsos em madeira 
de "pau-santo", ritmados por pilastras de marmore vermelho. 
Sensivelmente a meio da nave existem dais pulpitos e existem 

tambem duas sacristias a ladear a capela-mor. A caracterizaifao 
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da lgreja, pela sua dimensao, nao cabe no ambito deste artigo. 
Sugerimos, por isso, que o leitor a visite no contexto de algumas 
iniciativas culturais que, pontualmente, aqui sao organizadas pela 
Junta de Freguesia de Sao Jose. ·A lgreja ja acolheu, por exemplo , 
um concerto do fadista Camane. 

Sao varias e curiosas as hist6rias associadas a Casa dos 24 que 
Ribeiro Telles partilha ; uma delas da conta do facto de, todos os 
anos, numa noite definida em segredo, os membros da Confraria 
se dirigirem ao Paifo Real , no Terreiro do Paifo , fazendo com que 
o rei descesse dos seus aposentos para os receber. Este ritual 
ilustra bem a sua relevancia politica. No final do breve encontro, o 
monarca era inevitavelmente brindado com a seguinte advertencia: 
"Saiba Vossa Majestade que estamos aqui para o cumprimentar 
mas somas 24 e nao cabem ca 25". Outro relata que da conta do 
seu prestigio reflecte-se no facto de um dos membros da Confraria 
assistir aos partos da rainha, atestando assim a legalidade do 
processo de sucessao. 

Nos ultimos anos a lgreja, em grande medida por intervenifao da 
Junta de Freguesia de Sao Jose e do Grupo de Amigos da lgreja 
de Sao Jose dos Carpinteiros, tem sido alva de algumas obras 
de conservaifao e restauro que abrangeram a fachada principal , 
o telhado e parte do chao. 0 desejo de Gonifalo Ribeiro Telles, 
partilhado pelo Gremio do Patrim6nio , e que a lgreja possa, em 
breve, ser reabilitada e devolvida a cidade e a comunidade, abrindo 

as portas enquanto espaifo de fruiifao cultural de excelencia • 



, 
OPERARIOS 
DE 

DESIGN 
PUBLICI DADE 
BRANDING 

AVENIDA DE ROMA, 68, 6 ESQ A· LISBOA 
TEL +351 218 444 020 
WWW.ZINC.PT 
GERAL@ZINC.PT 



-·-. .. . .. 
.. I I"' • . . ... .. ... 

ma1ores fortunas de 
Cultural - P.atnm6n1o da a partir de ~ 794 e ate . . . . ... .. . "' . ... 

... .. I I ... 



abandono (versado, em 1809, por Lord 

Byron no seu poema "Childe Harold 's 

Pilgrimage"), Francis Cook, dono de uma 

das mais importantes cole96es de arte 

britanica: milionario ingiE§s relacionado 

como comercio textile 1° Visconde de 

Monserrate que passa por Portugal no 

final a sua Grand Tour e aqui se casa 

e estabelece. Em 1929, com a Grande 

Depressao, a propriedade e colocada 

a venda. 86 em 1947 o portugues Saul 

Saragga, comerciante de antiguidades, a 

adquire, colocando o seu recheio a venda. 

Finalmente, em 1949, a propriedade e 

adquirida pelo Estado Portugues que, a 
parte algumas interven96es pontuais, s6 

come9a a travar de forma sustentada, o 

processo de deterioravao a partir de 2000. 

A intervenc;ao de conservac;ao e 
restauro da Sala de Jan tar e Copa 

lnserida no contexto das interven96es 

levadas a cabo ao Iongo dos ultimos 

oito anos, encontra-se a complexa 

interven9ao de reabilita9ao, conserva9ao 

e restauro empreendida pelo ATELIER 
SAMTHIAGO® na Sala de Jantar e Copa. 

Tendo por base uma metodologia que visa 

o restabelecimento da unidade potencial 

estetica e hist6rica do conjunto, de forma a 

restitu i-lhe o aspeto e significado original , 

. a intervenvao, composta por elementos de 

inumeras areas de interven9ao (estuque 

decorative, mobiliario integrado, azulejo 

e pedra, e ainda outras interven96es 

de reabilita9ao ao nfvel do pavimento 

e caixilharias) , reflete a crescente 

preocupa9ao em recuperar o vastfssimo 

patrim6nio existente, de forma a assegurar 

a salvaguarda e fruivao futura deste palacio. 

Ao nfvel do seu estado de conserva9ao, 

encontrava-se em razoavel estado. 

Contudo, apresentava patologias de origem 

climatica e biol6gica, outras associadas a 
natureza dos materiais e a mudan9as de 

uso. A interven9ao do estuque decorative 

contemplou os seguintes trabalhos: 

removao de camadas de repinturas ; limpeza 

geral ; aplicavao de biocida; consolida9ao de 

areas descoesas do suporte ; regularizavao 

do suporte e superffcie ; reprodu9ao da 

pintura de acordo com os padr5es e cores 

recolhidos de dados originais (analises, 

prospe96es e fotografias) . A interven9ao 

efectuada nos materiais lenhosos, em 

especial no mobiliario integrado da copa, 

composto por cinco m6veis, comportou 

trabalhos de desmontagem de todos 

os elementos, remo9ao de camadas de 

repinturas, polimento das superficies para 

posterior aplica9ao de velatura consoante 

o original , montagem e aplica9ao de 

acabamento. 

Na recupera9ao deste conjunto, destaca-se 

o m6vel monta pratos em pleno funciona

mento que interliga a copa com a cozinha, 

localizada no piso inferior. Nos materiais 

ceramicos (revestimento azulejar da copa 

e monta pratos) , foram realizados trabalhos 

de limpeza, colagem e colmatavao de 

juntas, entre outros. No caso dos materiais 

petreos (lareira em marmore verde e rosso 

levanto de origem italiana), destaca-se, 

entre outros, a reprodu9ao realizada em 

ltalia, de tres colunas em falta da mesma 

tipologia da original. 

0 principal desafio tecnico desta 

intervenvao incidiu na removao das diversas 

camadas de tinta presentes no mobiliario 

e nos estuques decorative, camadas 

estas que minimizavam a sua volumetria e 

chegavam a atingir espessuras de mais de 

1 ,5 mm. De destacar ainda a reprodu9ao 

do damasco a stencil nos paineis murais. 

Esta reprodu9ao foi efetuada a partir de 

um registo fotografico de epoca, que nos 

remete para o padrao relevado existente 

sobre os mesmos, dando-lhe assim 

continuidade. 

0 modo como as partes envolvidas 

cooperaram e trabalharam, revelaram uma 

mais-valia para o sucesso da interven9ao. 

Estamos certos que, sem esse trabalho 

conjunto e multidisciplinar, a recupera9ao 

de todos estes elementos iria ser mais 

complexa e menos proffcua. 86 assim foi 

possfvel devolver, em plenitude, toda a 

exuberante elegancia a estes dois espa9os 

do Palacio de Monserrate • 

• 

2 I Sa/a de Jantar num registo fotografico de epoca (fonte: Arquivo Fotografico da Associa9ao Amigos de Monserrate- Parques Sintra, Monte da Lua S.A. ; 
original cedido par Brenda Cook) 

3 I Diagrama de matriz do stencil, a reproduzir na Sa/a de Jantar (fonte: Parques Sintra - Monte da Lua, S.A.) 

4 I Pormenor da metodologia de remo9ao de camadas de pintura do estuque decorativo do teto da Sa/a de Jantar 
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Boas Pniticas 

0 P alcicio do· 
Conde do Bolhao 
I nterven(fiies de Conserva(fiio e Restauro 

Miguel Monteiro I 3M2P 

0 Palacio do Conde do Bolhao, imovel classificado pelo IGESPAR, 
e considerado um dos edificios mais notaveis da arquitectura civil do 
Porto oitocentista. Em Dezembro de 2011 teve inicio a sua segunda fase de 
reconversao numa estrutura de forma~ao e produ~ao cultural e artistica. 

M andado construir em 1844 par 
Antonio de Sousa Guimaraes, 

um dos comerciantes mais ricos do Pais, 
o Palacio Conde do Bolhao expressa o 
vigor politico e financeiro da orgulhosa 

burguesia portuense do sec. XIX, sendo a 
sua decora9ao de estuques, pintura e talha 
assinada pelos artistas mais relevantes 
.da epoca. 

0 Palacio deve ainda a sua reputa9ao a 
faustosa vida social que o Conde do Bolhao 
promovia e que Camilo Castelo Branco, seu 
protegido, descreveu detalhadamente. 0 
Conde do Bolhao albergou por duas vezes a 
Familia Real no Palacio e as suas opulentas 
festas, com 800 convidados, constituiam o 
zenite da vida social na cidade. 
Finalmente, e a boa maneira Camiliana, a 
hist6ria do Palacio esta envolta numa teia 
de situa96es rocambolescas, onde abundam 
escandalos, infidelidades, trai96es e duelos, 
e onde o autor surge como um dos mais 
not6rios protagonistas. 

Arruinado e acusado de falsificayao de 
moeda no Brasil , o conde acabaria por 

vender o Palacio que, no inicio do sec. XX, 
foi convertido em sede da Litografia do 
Bolhao. Para instalar as suas oficinas, esta 
conhecida litografia, (que funcionou ate cerca 

de 1990), construiu um anexo de dimens6es 
consideraveis acoplado a fachada traseira do 
palacio e cobrindo o antigo jardim. 

Em 1998, a Academia Contemporanea 
do Espectaculo (ACE) apresentou a 
Camara Municipal do Porto um projecto de 
instala9ao no Palacio que prefigura de forma 
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Camilo Castelo Branco (1825-1890) 

emblematica os propositos de requalilica9ao 
e programa9ao da cidade, ja que perspectiva 
a cria9ao de uma estrutura de lorma9ao e 
produ9ao cultural e artistica de raiz local e 
resultante da dinamica das lor9as vivas da 
propria cidade ; a recupera9ao e devolu9ao 
ao publico, de urn imovel simbolico da cidade 
e de grande valor patrimonial ; a implanta9ao 
de urn polo de actividade cultural no cora9ao 
da Baixa desertilicada e desqualilicada; a 
integra9ao do projecto, em conjunto com 
o TNSJ , o ANCA, o Rivoli eo Coliseu, 

numa rede de circula9ao de publicos no 
centro urbana. Finalmente, o potencial de 

acolhimento de espectaculos que a tipologia 
do seu Auditorio permite. 

A implanta9ao do projecto, que conheceria 

UM BAILE NO PALACIO DO CONDE DO BOLHAO 
Carnilo Castelo Branco, ]ornal Nacional, 13 de Fevereiro de 1853 

"Estava ainda. reservada uma nova em.o~iio. As tres horas abriu-se a sala da mesa. Esta sala estd 
situada no 2" andar da casa . Os sons voluptuosos da m.usica escoavam-se por entre o sussurro 
da m.ultidiio dos convivas. 0 tenir dos cristais e das porcelanas, o sonido da pra.ta, o estalido do 
champagne, anunciavam. que a gastronomia se tinha exagerado, e pairava assombrosa sobre os 
gela.dos, as espum.as, as viandas, as compotas, os m.ariscos, as m.assas, os cakes, os vinhos. Um 
embriagante nevoeiro forma.do pela espuma de 300 garrafas de espumante, tolda os ares, para 
niio dizer as cabe~as. Truncha-se, espatifa-se, derram.a-se. Rompem os brindes, os hurrahs. 
Expandem-se os cora~iies, a medida que os est6magos se dilatam. Nem a imponente e colossal 
grandeza de um cake, sustem o acom.etimento de 800 dentaduras, das quais algumas e preciso 
confessar su.priam em velocidade o que lhes faltava em beleza. As seis horas renova-se a mesa 
com a mesma p rofusiio. A mesa delirio, facilidade; nas salas gravidade e continencia. E assim 
acabou as oito da manhii talvez o mais esplendido baiZe que o Porto tenha visto." 

0 PALACIO DO BOLHAO 
Camilo Castelo B ranco, 0 ]ornal do Povo, 22 de Mar~o de 1853 

"Para OS que observem. de Longe, a fachada do edificio e pelas propor~iies grandiosas e formas 
do capric/to unw. dessas cria~iies de Sufjlot, no reinado de Luis XV, em que a arquitectura., 
depurada de insipidez italiana, ostenta um carticter entre o severo eo risonho ( ... ) . Nem os 
azulejos, nem o bizarro Mercurio com o seu caduceu dourado erguendo-se colossal no corucheu 
do edificio- proclamam as belezas exteriores do palacete . ( ... ).Formosa rainha de todas as 
arquitecturas que por ali se agrupam, a casa do Sr. Sousa Guimariies cinge o diadema de 
primorosos baluartes que o caracterizam pela semelhan~a com as a~oteias drabes, numa dessas 
graciosas mesquitas de Cordova. Sobre cinco arcos que constituem as cinco entradas, ergue-
se o primeiro andar de cinco jane/as rasgadas, terminado em ogivas com os seus parapeitos de 
gradaria dow·ada, e de si tiio perfeita obra, que faz goste admirar ali ate que progresso as nossas 
ftibricas podem ser alteadas." 

vicissitudes varias, envolveu tres presidentes 
da CMP, seis Ministros da Cultura, urn 
Ministro da Educa9ao e o proprio Presidente 
da Republica que, em Mar9o de 1999, 
assinalou no Palacio o Dia Mundial 
do Teatro. 

Em Novembro de 2001 , a CMP adquiriu 
o imovel cedendo o seu comodato a ACE 
e, linalmente, com o apoio da Direc9ao 
Regional de Educa9ao do Norte e da Camara 
Municipal do Porto iniciou-se, em Junho de 
2006, a primeira lase de recupera9ao do 
Palacio. Actualmente o projecto atravessa 
a segunda lase de interven96es, estando a 
conserva9ao e restauro do imovel a cargo da 
empresa 3M2P - Constru9ao e Reabilita9ao 

de Edilicios, Lda. , que, a 18 de Abril , no 
ambito das celebra96es do Dia lnternacional 
dos Museus e Sitios, e em colabora9ao corn 
o Gremio do Patrimonio, organizou uma visita 
estaleiro-aberto a obra que contou corn cerca 

de 60 participantes • 

Palacio do Conde do Bolhao 

1 I Sa/a de Visitas 

2 I Primeiro edificio a esquerda 

31 Salao 
Fotografia: Teod6sio Oias 
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A intervent;iio, executada pela A OF e CS Telhas na cobertura da Salado 
Capitulo, recorreu a procedime n tos e materiais que asseguraram a 
integridade historica dO Most e ir o da B atalha, monumento classificado 
como Patrimonio Mundial pela UNESCO. 
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0 Mosteiro da Batalha, monumento 

de uma beleza e valor patrimonial 

impar, esta atualmente inscrito 

na lista do Patrim6nio Mundial 

da UNESCO. Foi fundado em 1388 pelo 

Rei D. Joao I, como celebra9ao pela vit6ria, 

alcan9ada em 1385, sabre as tropas 

castelhanas em Aljubarrota. 
Ao Iongo da sua Hist6ria passou por 

sucessivas destrui96es e reconstru96es, 

sendo de real9ar o terramoto de 1755, as 

lnvas6es Francesas, em 1808 e 1810, e a 

extin9ao das Ordens Religiosas (ocupava-o, 

ate entao, a Ordem de Sao Domingos). 

Seguiu-se o consequente abandono do 

espa9o conventual e a confisca9ao, em 1834, 

deste patrim6nio a favor do Estado. 
0 Mosteiro passou tambem por diversas lases 

de amplia9ao e repara9ao. Entre finais de 
2011 e inicio de 2012, a cobertura da Salado 

Capitulo, foi objeto de obras de interven9ao. 

Situac;ao verificada 

A cobertura da Salado Capitulo e constituida 

por tres telhados de quatro aguas, com 

estrutura em madeira, sendo o revestimento 

das duas aguas menores (tacani9as) em 

soletos de pedra calcaria e o das duas aguas 

maiores (aguas mestras) em soletos de 
material ceramico. Verificava-se a ausencia 

e mau posicionamento de varias pe9as (Fig. 

3) . Algumas apresentavam-se fraturadas, 

devido a oxida9a0 dos elementos de fixa9a0. 

Estas anomalias, associadas ao mau estado 

de conserva9ao das juntas das cantarias 

nas zonas de escoamento de aguas pluviais, 

contribuiam para as infiltra96es de agua 

referidas. 

Metodologia seguida 

0 objetivo da interven9ao foi eliminar 



a causa das infiltrar;:oes de agua, atuando ao 

nivel das secr;:oes de escoamento 

em alvenaria e na substituir;:ao dos soletos 

calcarios e ceramicos, em falta 
ou deteriorados. 

Neste ultimo caso havia necessidade de 

fabricar soletos em material ceramico, com 

as mesmas carateristicas dos existentes. 

Verificava-se, contudo, alguma diferenr;:a 

de forma entre as per;:as existentes, 

consequencia de varias intervenr;:oes ao Iongo 

do tempo. A per;:a escolhida para reproduzir 

foi a mais observada nas coberturas. 

A CS respondeu de forma afirmativa ao 

desafio da AOF para a execur;:ao das 

per;:as ceramicas. As per;:as, em forma de 

escama, revestiam seis pendentes, nas 

aguas mestras, situadas sabre uma cupula, 

assentando em estrutura de madeira. 

Estavam bastante danificadas, e seriam 
provavelmente de fabricantes e epocas 

diversos, na medida em que apresentavam 

formatos e dimens6es ligeiramente 

diferentes. 

0 Departamento de lnvestigar;:ao e 
Desenvolvimento da CS recebeu amostras 

de per;:as retiradas da cobertura, que 

analisou cuidadosamente, para reproduzir um 

desenho em 30 o mais semelhante possivel 

ao modelo original. Atraves desse desenho 

procedeu-se a execur;:ao dos moldes com 

os quais, por prensagem, foram fabricados 

cerca de 160 soletos na cor vermelho natural. 

Mesmo para uma quantidade tao reduzida, 

todo o processo de produr;:ao foi planeado 

e acompanhado de forma a garantir uma 
planaridade e retilinearidade absolutas, · 

para que as exigencias funcionais das 

per;:as fossem perfeitamente asseguradas 

(Fig. 4). Todos os soletos foram furados 

manualmente, como o modelo original , para 
fixar;:ao nas ripas (Fig. 5) . 

Conclusao 

Qualquer reabilitar;:ao num edificio com 

esta notoriedade, constitui legitimo motivo 

de orgulho, mas reveste-se de grande 

responsabilidade. A intervenr;:ao na 

cobertura levada a cabo pela AOF com 
soletos desenvolvidos e fabricados pela 

CS, foi executada utilizando procedimentos 

e materiais cujas caracteristicas puderam 

assegurar a integridade hist6rica de um dos 

nossos mais significativos monumentos, 

numa operar;:ao de salvaguarda do nosso 

patrim6nio hist6rico • 

FICHA TECNICA 

D.O. IGESPAR 
Projeto: Eng 0

• Sessa Pinto, Arq • Patricia Soares 
Entidade executante: AOF 
Fabricante dos soletos: CS- Coelho da Silva 

Mosteiro da Batalha 

1 I Ao fundo as cobertura da Sa/a do Capitulo 

2 I Vista aerea das coberturas 

3 I Soleto existente, soleto reproduzido e teste 
de composir;ao 

4 I Ausencia e mau posicionamento dos soletos 
ceramicos 

5 I Fixar;ao dos soletos para a estrutura e 
soletos, ap6s fixar;ao na estrutura 
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Concluido em Mart;o de 2012, o projecto de conservat;iio e restauro das 
pinturas dos caixoes do coro-alto da antiga lgreja de Ramalde, no Porto, 
funcionou, atraves de um programa de voluntariado, como estaleiro-
-escola para alunos da Escola das Artes da Universidade Catolica 
Portuguesa, potenciando format;iio em contexto de obra. 

1 I lgreja de Ramalde 
Recolha de amostras para analise laboratorial 
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A antiga lgreja Paroquial de S. 

Salvador de Ramalde e um 

edificio de trac;a barroca, exibindo 

alterac;5es oitocentistas de cariz eclectico 

na fachada principal. Denunciando diversas 

modificac;oes quer ao nivel da estrutura 

arquitect6nica quer do programa decorative 

interior, a igreja exibe uma nave integralmente 

revestida por um tecto em caixot5es pintados, 
num total de quarenta cinco que formam 

um ciclo historiado, e um conjunto de varios 

retabulos em talha policromada neoclassica, 

esta ultima integralmente repintada ja em 

meados do seculo XX. 0 abandono a que 

esteve votada durante varias dezenas 

de anos, acarretou serios problemas de 

conservac;ao para o patrim6nio integrado, 
com especial destaque para o patrim6nio 

pict6rico que forra a nave. Desactivada 

temporariamente do culto ap6s a construc;ao 

da nova igreja, a Comissao Fabriqueira 

e o actual paroco decidiram proceder a 
conservac;ao do patrim6nio integrado, dando 

prioridade a intervenc;ao nas pinturas dos 
caixot5es do coro-alto. Os trabalhos foram 

enquadrados no projecto de voluntariado 

Porto Cidade Solid aria (201 0) atraves do 

Departamento de Arte, Conservac;ao e 

Restauro da Escola das Artes do Centro 

Regional do Porto da Universidade Cat61ica 

Portuguesa. 

Ap6s uma primeira avaliac;ao do estado 

de conservac;ao dos caixot5es (estrutura e 

pinturas) foi realizada uma campanha de 

higienizac;ao do forro pelo tardoz, ainda 

no Verao de 2010, a qual se seguiu a 

planificac;ao das restantes fases. Dada 

a extensao da area dos trabalhos a 
executar, acordou-se com o dono de obra 

intervencionar os dez caixot5es do coro-alto 

tendo em conta o seu avanc;ado estado de 

degradac;ao. 0 projecto contou, desde o 

inicio, com uma equipa pluridisciplinar de 

investigadores do Centro de lnvestigac;ao 

e Tecnologia das Artes (CITAR), 



'' Em Fevereiro de 2011 procedeu-se a recolha de amostras para 
caracteriza-;ao dos materiais constituintes, tecnica de execu-;ao e 

estado de conserva-;ao, atraves de tecnicas de diagnostico especificas 
como as de fotografia por IR e UV ... 

· simultaneamente docentes das areas de 

conserva'<ao e restauro, hist6ria da arte, 

qui mica e iconografia da Escola das Artes, 

sendo integrado como caso de estudo da 

investiga'<ao de doutoramento de uma das 
signatarias, no sentido de proporcionar um 

conhecimento aprofundado sabre a obra. Em 

Fevereiro de 2011 procedeu-se a recolha de 

amostras para caracteriza'<ao dos materiais 
constituintes, tecnica de execu'<ao e estado 

de conserva'<ao, atraves de tecnicas de 

diagn6stico especfficas como as de fotografia 

par IR e UV e analise par Fluorescencia 

de RX par energia dispersiva (EDXRF). 0 
registo foi efectuado par fotografia e video. 

A interven'<ao visou a conserva'<ao da obra 
de arte respeitando os principios eticos 

da interven'<ao minima, sempre que tal foi 

equacionavel com o estado de conserva'<ao 

das pe'<as, visando uma restitui '<ao estetica. 
Do ponto de vista artistico, coloca-se 

a hip6tese de varias autorias dadas as 

grandes diferen'<as formais patentes nos 
caixot6es da nave e do cora-alto. Os 

estudos artisticos e iconograficos estao 

em curso, sendo espectavel resu ltados 

mais conclusivos quando se dispuser da 

informa"ao relativa as pinturas do tecto da 
nave. Este tipo de pintura, caracteristico 

do norte de Portugal , define-se como obra 

de grande formato. De um modo geral , o 

estado de conserva'<ao dos quarenta e 

cinco caixot6es era instavel , devido a varios 

factores entre os quais destacamos as 

flutua'<6es termo higrometricas, relacionadas 

quer com a sua localiza'<ao quer com as 
constantes infiltra'<6es a partir do telhado ; 

a particularidade da sua posi'<ao invertida 
(muito ligada a ocorrencia de certos padr6es 

de escorrencias); a falta de manuten'<ao ; 

o envelhecimento natural dos materiais ; 

os defeitos de execu'<ao tecnica original e 

as interven'<6es de restauro inadequadas 

(sobretudo na zona do cora-alto, mais 

acessivel) , o que originou problemas ao nivel 
do suporte e das camadas cromaticas. 

De entre as principais anomalias no suporte 

salientamos a existencia de fendas, fissuras, 

do ataque de insecta xi l6fago, a grande 

fragilidade da estrutura lenhosa e a enorme 

acumula'<ao de corpos estranhos, bem 
como sujidades e poeiras depositadas nos 

tardozes dos caixot6es, que penetraram 

as camadas pict6ricas atraves das fendas 

e lacunas. Par seu lado, as camadas 

cromaticas denunciavam um conjunto de 

anomalias comuns ao conjunto, tais como 

perda de materia, provocada em grande 
medida pelas escorrencias do telhado, 

o que tambem originou a migra'<ao de 
substancias estranhas a partir do suporte e 

de que resultaram manchas de varios tipos, 

o envelhecimento e oxida'<ao da camada 

protectora que lhes conferiu um tom muito 

escurecido que ocultou a paleta cromatica 

2 I lgreja de Ramalde 
Descoberta de desenho subjacente por 
fotografia de IV 

3 I lgreja de Ramalde 
Plano do tecto da nave revestido em 
caixotoes pintados 
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4 I lgreja de Ramalde 
Pintura de marmoreado original da mo/dura posta 
a descoberto 

5 I lgreja de Ramalde 
Fase de limpeza mecanica de superficie 

6 I lgreja de Ramalde 
Fase de limpeza quimica de superficies 
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original. A deposiyao de uma densa 
pelicula resultante dos residuos da queima 
de incenso e velas diminuiu o brilho e a 
transparencia do verniz protector, conferindo 

um aspecto bayo as pinturas, o que 
dificultava a sua leitura. A severidade destas 
anomalias dependia da posiyao relativa de 
cada caixotao no conjunto, sendo maior 
nos caixot6es confinantes com a parede 
interna da fachada principal. Foi realizado 
um mapeamento rigoroso do estado de 
conservayao de cada caixotao , por forma a 
adequar os tratamentos . 

A intervenyao nos dez caixot6es do cora-

alto compreendeu diversas opera96es 
de tratamento nas quais foram utilizados 
materiais e produtos reversiveis. Do conjunto, 
nove dos caixot6es foram tratados in situ , 
tendo-se desmontado um para proceder 
a correcyao do sistema de assentamento 
das vigas do madeiramento de suporte. 
Varios factores estiveram na base desta 
opyao, entre eles a avaliayao do risco que 
representava o desmonte do conjunto e 
os recursos financeiros envolvidos face 
ao natural prolongamento dos trabalhos. 
No cumprimento estrito da estrategia de 
conservayao definida, foram efectuadas, 

na lase inicial , operay6es de aspirayao 

das pinturas e molduras e respectiva 
higienizayao por via mecfmica para remoyao 
das sujidades acumuladas nas superficies, 
fendas e fissuras, a que se seguiram varias 
lases de limpeza qui mica das superficies, 

apoiada pela investigayao laboratorial que 
possibilitou uma melhor adequayao dos 
solventes a utilizar. 
A desinfestayao preventiva foi realizada 
pontualmente como medida profilactica de 
futuros ataques biol6gicos, sucedendo-se 
a lase de consolidayao de suportes e a 
desoxidayao dos elementos metalicos ou sua 
substituiyao por materiais novos. Por ultimo, 

destacamos a integrayao das camadas de 
preparayao, previa a reintegrayao cromatica 
e aplicayao de revestimento protector. 

0 projecto funcionou como estaleiro escola 

tendo acolhido alunos dos 1 e 2° ciclos 
(licenciatura e mestrado) , em regime 
de voluntariado, bem como estudantes 
espanh6is ao abrigo do programa Erasmus, 
aos quais foi dada a oportunidade de 
complementarem a sua formayao pratica em 
contexto de obra. Os primeiros resultados 
desta intervenyao foram divulgados nas 
jornadas realizadas em Outubro de 2011 , 

tendo a intervenyao sido concluida em Maryo 

de 2012 • 
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A l greja Matriz de Valongo 

A lgreja Matriz de Valongo, foi construida 

em meados do seculo XIX, sabre as ruinas 

da antiga igreja. E constituida por paredes 

resistentes de alvenaria/cantaria de gran ito, 

por ab6bada de ber9o executada em alvenaria 

de tijolo com areas torais de gran ito (Fig . 1) 

e apresenta cobertura de duas aguas em 

estrutura de madeira. 

A nave, com dimens6es de 15,5 x 30,0 m2, 

possui seis asnas espa9adas de 3,80 m 
(Fig. 2) e a capela-mor, com dimensao de 

11 ,00 x 19,70 m2, e composta por quatro 
asnas afastadas de 3,50 m (Fig. 3) . As asnas 

e madres sao de castanho (Castanea Sativa 

Mill) e o ripado e varas de pinho nacional 

(Pinus Pinaster). 

Os Danos Observados 

A realiza9ao de inspec96es em 2008 concluiu 

sabre a necessidade de se proceder a uma 

interven9ao na cobertura que pudesse 

mitigar os danos estruturais observados, 

assegurando ainda a integridade dos tectos 

pintados e do 6rgao de tubas. Os principais 

danos observados foram : 

a) Fissurat;ao do arco cruzeiro 

· Verificava-se a existencia de duas fissuras 

simetricas aos ter9os da parede de pedra 

localizada sabre os 2 areas que executam o 
area cruzeiro (Fig. 4) e uma abertura inferior 

na pedra de fecho. Este dana associado 

ao deslizamento dos ferrolhos metalicos de 

liga9ao das linhas das asnas as paredes de 

pedra (Fig. 5), evidenciaram a possibilidade 

deter ocorrido um ajuste da estrutura de 

alvenaria resistente da lgreja a movimentos 

que possam ter existido na envolvente. 

0 dana nao se repercute em qualquer 

empenamento dos areas (Fig . 6). 

b) Degradat;ao das coberturas de madeira 

A degrada9ao das coberturas de madeira, 

nomeadamente nas zonas de apoio dos 

elementos nas paredes de alvenaria, resultava, 
essencialmente, do apodrecimento da madeira 

e de ataques de agentes bi6ticos (caruncho e 

termitas), ocorridos devido a presenya de agua 

na cobertura (Fig. 7). A existencia de dais tipos 

de reforyos metalicos nos apoios das madres 

e das cumeeiras nas paredes, executados 

em diferentes epocas, indicavam a relativa 

antiguidade da referida degradayao (Fig. 8). 

0 Diagnostico 

Realizat;ao de ensaios para avaliat;ao da 
intensidade dos danos observados 

A construyao do Centro Paroquial a cerca 

42 I I'&C i\'"52 I Jo11 eiro > Ju 11lw 20 12 

de 15 m da lgreja, eventuais linhas de agua 

que existem na zona e ainda as vibra96es 

provocadas pela circulayao de veiculos 

pesados na proximidade, poderao explicar a 

ocorrencia dos danos observados por movi

mentos da estrutura que, contudo, nao colocam 

em causa a integridade estrutural do edificio. 

Atraves da inspec9ao visual foi possivel 

observar a degrada9ao de alguns elementos 

de madeira, tendo-se efectuado ensaios com 

o Resist6grafo (Fig. 9) para se determinar se 

essa degrada9ao era apenas superficial ou se 

afectava o interior da sec9ao transversal . Este 
ensaio permite obter uma avalia9ao integral 

da sec9ao de madeira permitindo saber de 

degrada96es ou vazios internos. Este ensaio 

permite estimar algumas caracteristicas 

mecfmicas da madeira, avaliar o estado de 

conserva9ao dos elementos estruturais e 

definir sec96es residuais uteis. A campanha 

de ensaios com o resist6grafo permitiu 

detectar a degrada9ao intensa de algumas 

linhas de asnas nas zonas de apoio, com 

perda de sec9ao transversal. 

Para alem desta degrada9ao, detectou-se 
ainda nas asnas A 1 e A2 uma rotura por 

2 I lgreja de Valongo 
Asnas da Nave 

3 I lgreja de Valongo 
Asnas da Capela-mor 

4 l !greja de Valongo 
Fissuraifao da parede sabre o arco cruzeiro 

5 I lgreja de Valongo 
Movimento relativo entre a linha de algumas 
asnas e as paredes de a/venaria 

6 l !greja de Valongo 
Fissuraifao do arco cruzeiro 

7 l !greja de Valongo 
Degradaifao de linha de asna na zona de entrega 
na parede de alvenaria 

8 I lgreja de Valongo 
Refor9o metalico em madre degradada 

9 l !greja de Valongo 
Ensaios com resist6grafo 



corte entre as pernas e a linha das asnas. 

Este facto levou ao deslizarnento das pernas 

sabre as linhas e, consequentemente, 

ao assentamento vertical dos pendurais, 

que passararn a descarregar nas linhas, 

solicitando-as consideravelmente de forma 
pontual (Fig. 10). 

Este movimento originou ainda deficiencias 

nas ligaif6es entre alguns elementos 

estruturais das asnas, em particular entre 

escoras e lin has secundfuias (Fig . 11 ), facto 

agravado pela inexistencia de fixa~t5es 

metalicas a ligar os elementos. 

A lnterven~ao 

A interven~tao executada pela empresa 

Alfredo & Carvalhido, Lda contemplou a 

repara~tao integral da cobertura e a execu~tao 
de medidas para canter os danos registados. 

a) Repara~tao da fissura{:ao na parede de 
alvenaria sobre o arco cruzeiro 

Uma vez que a fissura~tao sabre o area 

cruzeiro resultou de um movimento para 

fora-do-plano das empenas, preconizou-se 

a instala~tao de um tirante que efectuasse 

a "amarra~tao" dos panos opostos de 

parede. Nesse sentido, forarn instalados 
e tensionados no local dais tirantes 032 

colocados um sabre a ab6bada da nave 
e outro sabre a ab6bada da capela-rnor. 

Os tirantes foram churnbados nas paredes 

de empena com chapas metalicas para 

distribui~tao da forifa instalada (Fig . 12). 

b) Reabilita{:ao!Reforifo da cobertura 
de madeira 

Optou-se por conceber refor!fOS estruturais 

pontuais nos elementos estruturais 

degradados: 

• Execuifao de refor~tos nos apoios das linhas 
degradadas, conforme esquema da Fig . ·13, 

com chapas laterais as linhas ligadas as 

peifas de madeira atraves de varoes roscados 

e chumbadas nas paredes de alvenaria. As 

entregas da madeira na parede foram isoladas 

da humidade com folhas de chumbo. 

• Refor~to da liga~tao entre as pernas e as 
linhas das asnas atraves de parafusos e 

instala~tao de dais cabos de a~to esticados, 
paralelos as linhas, a ligar as pernas, 

impedindo que estas viessern a deslizar sabre 

a linha (Fig. 14). 

• Reposicionamento dos elementos estruturais 

deslocados das asnas A 1 e A2, refor~to 

das suas ligaif5es com peifas metalicas 
tradicionais (Fig . 15) e corte da parte inferior 

dos pendurais, de forma a irnpedir que 

continuassem a descarregar nas lin has. 

• Tratamento dos ferrolhos de esquadro de 

liga~tao das linhas das asnas as paredes de 
alvenaria que se encontravam desalinhados 

e desligados das linhas. 0 reposicionamento 

destes elementos metalicos e a sua fixaifao as 

linhas das asnas melhorou o funcionamento 

conjunto das asnas de cobertura e das 

paredes de empena de alvenaria de pedra, 

contribuindo para o seu travamento. 

• Refor~to da liga~tao dos apoios degradados 
de rnadres e cumeeiras as paredes de 

alvenaria atraves de chapas metalicas 
(Fig. 16). Esta interven~tao permitiu, 

simultaneamente, melhorar o apoio dos 

elementos de madeira e refor~tar a ligaifao 
entre a cobertura e as paredes de fachada 

principal e posterior. 

• Nos casas ern que se efectuaram pr6teses 
ou enxertos pontuais, as rnadeiras novas 

foram da mesma especie das existentes. 

Definiu-se um conjunto de procedimentos 

de manuten~tao peri6dica a curnprir para 
minirnizar a degrada~tao precoce. No sentido 

de se facilitarem essas ac~t5es em condiif6es 
de seguran~ta foram instaladas linhas de vida 

ao nivel das cumeeiras do telhado • 

10 I lgreja de Valongo 
Escora e linha secundaria desligadas 

11 I /greja de Va/ongo 
Pendurais a descarregar sabre a linha 

121 lgreja de Valongo 
Reforr;;o dos apoios da linha da asna A 1 

13 I lgreja de Valongo 
Elementos metalicos de reforr;;o da asna A 1 

14 I lgreja de Valongo 
Reforr;;o dos apoios das madres 

15 I lgreja de Valongo 
Colocar;;ao de novo telhado e camada de 
sub-letha 

16 I lgreja de Valongo 
lmagens da cobertura de madeira ap6s 
a intervenr;;ao 
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A Beneficia~iio da 
Casados Patudos 
Reabilital;iiO das Coberturas 

A Casados Patudos, hoje Museu de Alpiarra, 
e um imovel de interesse publico que alberga 
uma coleriio de arte singular, na qual podemos 
reviver o quotidiano de um dos homens mais 
interventivos na implantariio da Republica 
Portuguesa: Jose de Mascarenhas Relvas. 

1 I Casa dos Patudos 
Fachada 
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A casa de estilo Revivalista

-Nacionalista, tal como hoje se 

conhece, resultou fundamental-

mente de um projeto encomendado ao 

entao jovem arquiteto Raul Lino. Dessa 

intervenc;ao, datada de 1905, resultou 

uma profunda transformac;ao e ampliagao 

do ediffcio original, que foi sofrendo mais 
algumas alterag5es a medida que a colegao 

de arte do proprietario ia crescendo (Fig. 1 ). 

Descric;ao das Coberturas 

Ao nfvel das coberturas destaca-se a 

estrutura original, em madeira de Riga, 

existente na totalidade dos 1450 m2, 

que aparentava estar em bom estado de 

conservac;ao (Fig. 2). 

0 facto de o beirado existente ser constitufdo 

por pegas da epoca da concec;ao do ediffcio 



suscitou algumas duvidas sabre a sua 
capacidade impermeabilizante, propiciando a 
transmissao de elevados teores de humidade 
para o coroamento das paredes exteriores 
(Fig. 3). Numa perspetiva de perceber o 
estado de conservac;:ao dos apoios dos 
elementos da estrutura principal, foram 
realizados diversas sondagens, em que se 
constatou que estes revelavam um avanc;:ado 

nivel de degradac;:ao. Esta situac;:ao conduziu 
a perda da capacidade resistente dos 
referidos elementos (Fig. 4). 

A ala Norte do edificio, com uma area de 
cobertura de 340 m2, contem diversos 
elementos singulares, dos quais se destacam 
as trapeiras, chamines e corucheus. 
Segundo informac;:ao presente no arquivo da 
Casa-Museu, a existemcia destes elementos 
traduziu-se, desde a concec;:ao do edificio, 
num loco de problemas, fruto de um 
deficiente dimensionamento dos elementos 
responsaveis pela drenagem de aguas 
pluviais, bem como da inexistencia de soldas 
em muitas das pec;:as de zinco (Fig. 5) . 

A lnterven-;ao 

Da intervenc;:ao destaca-se a revisao 
estrutural das coberturas, nomeadamente os 
reforc;:os da zona dos apoios da estrutura 
principal. A soluc;:ao para a resoluc;:ao deste 
problema passou pela execuc;:ao de 
empalmes, com chapas metalicas, que 
fazem a ligac;:ao entre as pernas e as linhas 

das asnas de madeira, o que permite 
transferir os esforc;:os para o coroamento das 
paredes exteriores (Fig . 6). Posteriormente 
procedeu-se a execuc;:ao do revestimento 
de toda a area de cobertura,com recurso a 
aplicac;:ao de uma membrana transpirante 

sabre o guarda p6, seguida da execuc;:ao 
de ripado e contra ripado e da aplicac;:ao 
do revestimento em telha canudo , 
salvaguardando a existencia de um sistema 
completo de ventilac;:ao natural (Fig. 7). 

Estabelecendo um trac;:o de fidelidade 
com a concec;:ao do Arquiteto Raul Lino, 
houve o cuidado de preservar alguns 
dos pormenores como os beirais e as 

trapeiras que, apesar de intervencionados, 
mantiveram um aspeto muito proximo do 

original. (Fig . 8) . 

Atendendo ao estado de degradac;:ao 
dos rebocos e a presenc;:a de elevadas 
quantidades de material argiloso nas 
argamassas, em resultado de algumas 
intervenc;:oes recentes, foram removidos na 
sua totalidade e substituidos por um novo 
revestimento a base de cal aerea. 

Quanta as caixilharias interiores e 

exteriores foram integralmente recuperadas, 
passando a intervenc;:ao por uma remoc;:ao 
das pinturas existentes, reparac;:ao de 
elementos de madeira danificados e pintura 
final , conseguindo-se o aproveitamento da 
maioria dos elementos. 

8 

Jose Relvas (1858-1929) 

2 I Casa dos Patudos 
Aspeto interior da estrutura das coberturas, 
em madeira, antes da intervenr;:ao 

3 I Casa dos Patudos 
Beirado existente em mas condit;:i5es 
de conservar;:ao 

4 I Casa dos Patudos 
Aspeto do estado de degradat;:ao dos apoios da 
estrutura principal da cobertura 

5 I Casa dos Patudos 
Aspeto da cobertura 

6 I Casa dos Patudos 
Refort;:o dos apoios com empalmes metalicos 

7 I Casa dos Patudos 
Sistema da cobertura 
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No interior do edificio, a recuperagao do 

s6tao da ala Norte de onde se pode desfrutar 

uma bela vista sabre a leziria, e outro dos 

aspetos a destacar (Fig. 9) . 

Ao abrigo da intervengao estiveram algumas 

situagoes de reforge dos pavimentos de 

madeira (Fig. 10). Neste caso concreto, 

e uma vez que sob o pavimento do s6tao 

existem tetos em fasquio com molduras de 

gesso, procedeu-se a introdugao de um novo 

elemento de madeira, pela face superior e 

perpendicularmente a estrutura do soalho. A 

transferencia de esforgos para os elementos 

de reforge foi assegurada pela introdugao 

de varoes metalicos no interior das vi gas 
de madeira, coladas com resina epoxidica. 

Estes, por sua vez, ficam apoiados nas 

asnas da estrutura principal , previamente 

reforgadas. Dai a necessidade de mini mizar o 
afastamento as paredes exteriores, de modo 

a reduzir os momentos fletores introduzidos 

nos elementos da estrutura principal da 

cobertura (Fig. 11 ). 

Da intervengao constaram ainda a reparagao 

das paredes interiores em tabique, a 

recuperagao de tetos de fasquio bem como 
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de soalhos existentes. Par outro lado, a 
dotagao de acessibilidades do edificio para 

pessoas de mobilidade reduzida, bem como 

a instalagao de um sistema de ventilagao 

mecanica e de controlo de humidade 

ascensional , nas paredes exteriores da 

ala Norte, a par da instalagao de redes de 

eletricidade, telecomunicagoes e seguranga, 

foram outros dos aspetos visados no projeto. 

Conclusao 

A intervengao levada a cabo em 2009 pela 

AOF, resultou num importante ponto de 

viragem perante o preocupante e avangado 

estado de degradagao, evidenciado em 

todo edificio. Durante a intervengao houve 

o cuidado de garantir nao s6 a utilizagao 

de tecnicas e materials caracteristicos da 

epoca, mas tambem capazes de assegurar 
pressupostos de eficacia, reversibilidade, 

eficiencia, compatibilidade e durabilidade. 

Reflexao 

A intervengao em patrim6nio hist6rico 

reveste-se de um elevado caracter de 

imprevisibilidade, pelo que e fundamental 

8 I Casa dos Patudos 
Aspeto interior da estrutura das coberturas, 
em madeira, antes da interven9ii0 

9 I Casa dos Patudos 
Beirado existente, em mas condi96es 
de conserva9iio 

10 I Casa dos Patudos 
Aspeto do estado de degrada9iio dos apoios da 
estrutura principal da cobertura 

11 I Casa dos Patudos 
Aspeto da cobertura 

ter em atengao os criterios de selegao 
dos intervenientes. Desde os projetistas, 

passando pelas equipas de fiscalizagao 

ate as entidades executantes, devem ser 

selecionados parceiros nos quais o dono de 
obra possa depositar confianga, tendo par 

base a capacidade tecnica demonstrada, 

em detrimento de meros prestadores de 

servigos, cujo criteria de selegao, em muitos 

dos casas, passa exclusivamente pelo 

prego inicial da proposta. Os intervenientes 

devem formar uma equipa multidisciplinar, 
familiarizada com as tecnicas e materials 

utilizados na concegao do im6vel em 
questao. 86 deste modo sera possivel 

escolher as solugoes construtivas mais 

adequadas a cada situagii.o, obtendo uma 

apl icagao de recursos eficiente, com vista 

obter um resultado final de que todos 

possam orgulhar-se. Esta sera seguramente 
uma forma de todos podermos prestar um 

importante contribute para a preservagao do 

patrim6nio que nos foi legado • 

FICHA TECNICA 

Projeto de Arquitetura : 
Arq.0 Rui Peres, 
(AGP, Ambiente e Gestao de Projetos) 



No Rio Minho e ao Iongo de cerca de 37 km do seu trofo transfronteirifo, 
a pesca utiliza umas construfoes fixas em pedra partindo das suas 
margens nas quais os redadores armam artes tradicionais como a 
cabaceira e o botiriio. Siio as pesqueiras, que exigem intervenfoes urgentes. 



Conservat;iio do Patrim6nio 

Historia 

As primeiras referencias as pesqueiras do 

rio Minho documentadas datam do seculo 

XII e referem-se a doag6es a mosteiros. 

"Em 1180, Urraca Pires de Ramiraes com 

seu irmao Aires Pais, vendeu a Fiaes uma 

sexta de Merelhe com suas pesqueiras e 

seus lugares e termos antigos". Com o lim do 

"Antigo Regime" eo advento do Liberalismo 

e decretada, em 30 de Maio de 1834, a 

extingao das Corporag6es Religiosas, sendo 

os seus bens incorporados na Fazenda 

Nacional e, posteriormente, vendidos em 
hasta publica. Estas vendas foram feitas, 

sobretudo, em beneficia de uma media 

burguesia de negociantes, funcionalismo 

publico, militares constitucionais e de uma 

certa fidalguia rural "nao indigna", isto e, que 

nao tenha servido a causa do Absolutismo. 
Na Ribeira Minho, a desamortizagao liberal 

atingiu as congregag6es de Ganfei e Fiaes. 

0 Mosteiro de Paderne estava, desde 1772, 

na posse do "senhor de Badim". Sanfins 

e Longos Vales pertenciam desde 1759 a 

Universidade de Coimbra, havendo os seus 

bens sido co"locados em hasta publica. 

A propriedade das pesqueiras do rio Minho 

transitou para a posse de casas fidalgas e 

de particulares. A exploragao era plena ou 

partilhada em "quinh6es" de dias de pesca. 

Por um processo de alienagao foram-se 

formando, ao Iongo do Sec. XIX, grandes 
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grupos de "consortes". 0 emprazamento foi 

perdendo relevancia, ou seja, ao "foreiro" 

sucedeu o "consorte", o mesmo e dizer que 

se substituiu uma relagao de sujeigao por 

uma de posse, embora partilhada. 

Defini«;ao e tipologias 

As pesqueiras sao construg6es fixas em 

pedra, resultado da transformagao pelo 

homem das massas rochosas existentes nas 

margens do rio Minho em pontos de pesca. 

Na evolugao do saber-fazer construtivo 

passou-se de uma lase ainda influenciada 

por primitivas tecnicas recolectoras para 

outras onde os processos de captura foram 
sucessivamente aperfeigoados. lnicialmente, 

aproveitaram-se os cotos, grandes penedos 

sobranceiros as aguas do rio, e em alguns 
deles o seu acesso foi facilitado pel a 

colocagao de troncos de arvores a partir das 

margens. Depois tal hou-se a rocha junto a 

margem de modo a obterem-se degraus em 

diferentes alturas para se langar as redes, 

e melhorou-se a acessibilidade atraves 

da colocagao de passagens em blocos 

de granito. Existem pesqueiras com uma 

intervengao humana minima, como podemos 

observar na zona de Bela (Mongao) mas, 

em outros lugares a montante, o Minho corre 

baixo e dai a necessidade de se utilizar outro 
processo de captura do peixe. Surgiram, 

assim, os caneiros, corpos em pedra em cujo 

intervalo (ou boca) se coloca a arte do botirao. 

As pesqueiras-caneiros apresentam-se mais 

elaboradas, pais, alem de poderem ter mais 

de dais corpos, algumas delas terminam 
por uma cauda ou rabo. Certas pesqueiras

caneiros permitem o emprego da cabaceira 

e tambem do botirao. Foram construidas de 

tal forma que o seu ultimo corpo se encontra 

em zona do rio suficientemente profunda 

para o langamento da rede. A arquitectura 

das pesqueiras apresenta grande solidez, 

detectando-se, na variedade das suas 

plantas, a procura de solug6es engenhosas 

de adaptagao as condig6es topogra.Jicas 

e morfol6gicas, e ao mesmo tempo, um 

conhecimento profunda, por parte de quem 
as concebeu , sabre os caudais, as correntes 

do rio e as artes da pesca mais indicadas 

conforme a profundidade das aguas. 

Estado de conserva«;ao 

As pesqueiras exigem interveng6es urgentes. 
Os trabalhos a efectuar consistem na 

2 I Pesqueiras da zona Paderne (Melgat;o) 
- Arbo (Galiza) 



* A COREMA- Associac;:iio de Defesa do Patrim6nio, sedeada em Caminha, nasceu em 1988, 
afirmando-se a sua constituic;:iio dramaticamente oportuna face a urgencia de empreender uma 
acc;:iio que estancasse a delapidac;:iio dos valores naturais e culturais da Ribeira Minho. Foi uma 
das primeiras associac;:6es a inscrever-se no lnstituto Nacional do Ambiente, criado legalmente 
em 1987; e membro fundador da Confederac;:iio Portuguesa das Associac;:oes de Defesa do 
Ambiente e integrou, durante varios anos, os seus Corpos Directivos; impulsionou, em 1994, 
a constituic;:iio da Plataforma Ecologista Luso-Galaica. Por varias ocasi6es foi a ponte que 
uniu galegos e portugueses em torno da defesa de valores ecol6gicos e patrimoniais comuns, 
ocupando o rio Minho um Iugar central no conjunto das acc;:6es desenvolvidas. Sobressai 
aqui a campanha vitoriosa que realizou contra a construc;:iio da barragem luso-espanhola de 
Sela, prevista para o troc;:o internacional do rio compreendido entre Monc;:iio e Melgac;:o. A 
publicac;:iio do livro "As Pesqueiras do Rio Minho: Economia, Sociedade e Patrim6nio" constituiu 
um importante meio de sensibilizac;:iio em torno da defesa dos valores culturais, hist6ricos e 
arquitect6nicos ligados ao rio Minho, em especial as suas pesqueiras, cuja preservac;:iio esteve 
ameac;:ada pela construc;:iio da barragem de Sela e esbarra agora com a inacc;:iio e a indiferenc;:a 
das autoridades competentes. 

reparac;:ao de rombos e desmoronamentos 

causados pela acgao das aguas e pela 

extracgao de inertes, constituindo as 

caudas e os corpos dianteiros as zonas das 

pesqueiras mais afectadas. Muitas "bocas" 

necessitam de serem desentupidas de 

arbustos arrastados pela corrente ou caidos 

das margens. Em algumas pesqueiras 

verifica-se que a parte superior dos corpos 

apresenta brechas por onde se infiltram 

as aguas pluviais e que, a nao serem 

colmatadas, poderao no futuro fragilizar toda 

a estrutura, expondo-as a ru ina. 

lntegra~ao paisagistica 

Olhadas de Ionge as pesqueiras parecem 

anfractuosidades naturais onde o Minho 

investe com impeto, deixando rastos de 

espuma. De perto, impressionam pelo aspecto 

cicl6pico dos seus altos muros. Escuros e 

cobertos de fungos e liquenes, os grandes 

blocos em granito amontoam-se uns sabre os 

outros ou disp6em-se em panos aparelhados. 

0 geometrismo das suas plantas nao constitui 

um corte no ordenamento paisagistico. 

Antes pelo contrario, a integragao cenica 

e bem conseguida e sai valorizada pelas 

simetricas cachoeiras de agua em espuma, 

fazendo um ruido que e outra revelagao para 

quem as conhece pela primeira vez. Estas 

sao, em nossa opiniao, as pesqueiras mais 

belas. No espago cultural da Ribeira Minho 

as pesqueiras suscitam-nos evocag6es de 

um viver dificil , crivado de privag6es. Mas 

tambem um tempo onde o Minho foi muito 

generoso para com todos quantos a ele 

acorriam a procura de sustento. Paisagem 

com pesqueiras. Rio com Memoria. Uma 

identidade cultural nascida e desenvolvida 

pelas trocas reciprocas entre os dais povos 

ribeirinhos. A heranga subsiste, ha que a legar• 

3 I Pesqueira em Prado, Me/ga9o 

4 I A planta da pesqueira Freixeira com dais corpos 
e cauda (desenho feito par guarda-rios) 
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Lan~amento do Anuario do Patrim6nio 

Fotografia: Teresa C. Sousa 

[i] 
GECoRPA- Gremio do Patrim6nio, 

em parceria com a Canto Redondo 
- Edigao e Produgao, langou, 
no passado dia 10 de Abril , na 

Sede da Ordem dos Arquitectos, em Lisboa, 
o Anuario do Patrim6nio 2012, a primeira 
publicagao do genera no Pais. A apresentagao 
da obra esteve a cargo do presidente da 
Ordem dos Arquitectos, arquitecto Joao Belo 
Rodeia e contou, como convidado de honra, 
com a presenga do Dr. Elisio Summavielle, 
Director-Geral do Patrim6nio Cultural. Entre 
uma assistemcia bastante heterogenea, 
composta por cerca de 150 pessoas, estiveram 
estudantes, investigadores, professores, 
representantes de ONGS e muitos outros 
profissionais e interessados, incluindo varias 
personalidades da area, como e o caso do 
conhecido arquitecto Gongalo Ribeiro Telles. 

Estiveram igualmente presentes neste evento 
o Arq.0 Vitor Manuel Roque Martins dos Reis, 
Presidente do Conselho Directive do Institute da 
Habitagao e da Reabilitagao Urbana (IHRU), o 
Eng.° Carlos Alberto Matias Ramos, Bastonario 
da Ordem dos Engenheiros, a Prot• Palmira 
Silva em representagao do Institute Superior 
Tecnico, a Eng.• Esmeralda Pauperio, em 
representagao do Institute da Construgao, 
a Arq.• Maria Fernandes, pelo ICOMOS
PORTUGAL, o Subdirector do Institute da 
Construgao e do lmobiliario, I.P. (lnCI), Dr. 
Fernando Silva, o Dr. Rui Borges, Presidente da 
Associagao Profissional de Conservadores
-Restauradores de Portugal (ARP) e a 
Dr.• Clara Bertrand Cabral, em representagao 
do Embaixador Dr. Antonio de Almeida Ribeiro, 
Presidente da Comissao Nacional da UNESCO, 
entre muitos outros profissionais intimamente 
ligados ao Patrim6nio. 

0 Anuario do Patrim6nio e uma publicagao 
peri6dica especializada corn o objective de 
promover o patrim6nio cultural e criar valor 
nesta area. A valorizagao do patrim6nio 
cultural constitui urn poderoso factor de 
desenvolvimento econ6mico, social e humano. 
A importfmcia de urn desenvolvimento 
esclarecido e destacada nesta publicagao 
atraves dos artigos tecnico-cientificos. A obra 
integra ainda urn Direct6rio dos agentes do 
sector. Reunir e disponibilizar informagao de 
qualidade sabre a intervengao no Patrim6nio 
portugues e, portanto, a principal finalidade 
deste Anuario, tendo em vista divulgar as 
melhores praticas, ideias e projectos • 

1 I Vitor C6ias, Presidente da Direcyao do Gremio do 
Patrim6nio e Elisio Summavielle, Director-Geral 
do Patrim6nio 

2 I Joao Bela Rodeia, Presidente da Ordem dos 
Arquitectos 

3 I Joana Morao, Editora do AnUiirio do Patrim6nio 

4 I Carlos Matias Ramos, Bastonario da Ordem 
dos Engenheiros 

5 I Arq. 0 Gon9alo Ribeiro Telles 

6 I Fernando Silva, sub-Director do InC/ 
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Noticias 

Dia lnternacional dos 

Monumentos e Sitios 
0 Gremio do Patrim6nio voltou a 
associar-se a programal;iiO oficia[, 
definida pelo IGESP AR, para celebrar, 
a 18 de Abril, o Dia I nternacional dos 
Monumentos e Sitios. 

Neste ambito , foram organizadas duas 
Visitas Estaleiro-Aberto ao Palacio de 
Monserrate , em Sintra, e ao Palacio 
do Conde do Bolhao, no Porto. Foi 
tambem concedido apoio ao Encontro 
"Do Patrim6nio Mundial ao Patrim6nio 
Local" que decorreu no Museu Nacional 
de Etnologia, contando com a presenga 
do Secretario de Estado da Cultura, do 
Director-Geral do Patrim6nio Cultural e 
do presidente da Direcgao do GECoRPA
Gremio do Patrim6nio. 

Sensibilizar o publico, a escala mundial , para 
a importancia da protecgao e preservagao do 
Patrim6nio, destacando a sua diversidade, 
e o objective desta efemeride criada pelo 
ICOMOS em 1982. 0 tema proposto 
para este ano - "Do Patrim6nio Mundial 
ao Patrim6nio Local : Proteger e gerir a 
mudanga" - assinala o 40° aniversario da 
Convengao para a Protecgao do Patrim6nio 
Mundial , Cultural e Natural da UNESCO, que 
esteve na origem da criagao da conhecida 
"Lista do Patrim6nio Mundial". Com a 
tematica pretendeu-se destacar a importancia 
do estabelecimento de relagoes concertadas 
entre as dimens6es internacionais e as 
praticas locais no ambito da gestao e 
protecgao do Patrim6nio, face a um contexto 
de mudangas profundas orquestradas, 
sobretudo, pela globalizagao. 

0 GECoRPA associou-se a programagao 
promovendo duas Visitas Estaleiro-
-Aberto ao Palacio de Monserrate e ao 
Palacio Conde do Bolhao, orientadas pelos 
responsaveis das obras de conservagao 
e restauro dos edificios com valor 
patrimonial. Estas visitas, apostam numa 
forte componente tecnica, possibilitando 
a observagao, in loco, das diferentes 
intervengoes. Destinam-se ao publico em 
geral e a profissionais e estudantes da area. 
0 Gremio do Patrim6nio concedeu 
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ainda apoio tambem ao Encontro "Do 
Patrim6nio Mundial ao Patrim6nio Local" 
que decorreu no Museu Nacional de 
Etnologia, contando com a presenga do 
presidente da Direcgao do GECoRPA que 
participou na mesa redonda subordinada 
ao tema "Patrim6nio Cultural - Cidade, 
territ6rio , turismo e sustentabilidade". 

Paralelamente a programagao que 
integrou o cartaz do IGESPAR, o 
Gremio do Patrim6nio levou a cabo 
uma actividade pedag6gica, destinada 
a comunidade escolar, que consistiu na 
oferta, a tres turmas do ensino basico 
(Lisboa, Vila Nova de Gaia e Viana do 
Castelo) do "Manual de Educagao 
em Patrim6nio". 

VIII Congresso 
Internacional da 
AR&P A - Inova~ao 

e Patrimonio 

innovation 
in cultural heritage 

VALLAOOLID 
Spain 

24-27May2012 

Entre 24 e 27 de Maio de 2012, 
a ] unta de Castilla y Leon, 
em Espanha, organiza o VI I I 
Congresso I ntemacional da 
AR&P A subordinado ao tema 
"Inovm;iio e Patrim6nio". 

0 evento integra a Bienal da Restauragao 
e Gestao do Patrim6nio AR& PA 2012 
e decorrera na Sala de Convengoes de 
Valladolid . 

Tendo como meta conseguir que o 
Patrim6nio se converta , por si s6 , num 
recurso gerador de desenvolvimento 
socioecon6mico do territ6rio , o congresso 
potenciara um conjunto de reflexoes em 
torno da definigao de estrategias para 
rentabilizar o Patrim6nio, encarrando 
a inovagao como uma ferramenta 
imprescindivel. Atingir uma nova formula, 
com um conjunto de novos valores , 
habitos e conhecimentos, que facilitarao 
o desenvolvimento de novas actividades, 
assim como de novas politicas de gestao 
estrategica e planificagao, funcionara 
como motor desta iniciativa. 



Premio Vasco Vilalva 2011 
Distingue interven<;ao em edificio pombalino 

Criado em 2007 pela Fundagao Calouste 

Gulbenkian para distinguir intervengoes no 

ambito da recuperagao e valorizagao do 

Patrim6nio, o "Premia Vasco Vilalva 2011 ", no 

valor de 50 mil euros, foi atribuido, entre cerca 

de duas dezenas de propostas a concurso, a 

um projecto assinado pelo atelier Jose Adriao 

Arquitetos que se traduziu na recuperagao e 

adaptagao de um edificio pombalino. 

A cerim6nia de entrega do Premia decorreu, 

no passado dia 30 de Abril , no Salao Nobre da 

Camara Municipal de Lisboa. 

"Baixa-House" foi a designagao atribuida ao 

projecto que corresponde a um edificio situado 

na intersecgao da Rua dos Fanqueiros com a 

Rua da Conceigao (em Lisboa), que se 

converteu em unidade residencial de curta 

duragao na sequencia da sua alteragao 

tipol6gica e da reparagao dos seus elementos 

estruturais, intervengoes que sofreu desde 

2007, ano em que se iniciaram as obras. Na 

altura, o edificio apresentava a maioria dos 

andares devolutos e abandonados, bem 

como um estado de degradagao avangado 

que comprometia a sua unidade funcional e 

estrutural, nomeadamente a estrutura de gaiola, 

pondo em causa a protegao anti-sismica. 

0 juri, composto por Dalila Rodrigues, Antonio 

Lamas, Jose Pedro Martins Barata, Jose 

Sarmento de Matos e Rui Esgaio, destacou 

o facto do projecto ser paradigmatico do 

esforgo que deve ser empreendido no sentido 

da revitalizagao da baixa pombal ina como 

zona residencial de eleigao. Destacou ainda 

"a coerencia entre o projeto de arquitectura 

e a decoragao do edificio, em especial no 

aproveitamento ou reutilizagao de materiais 

e objetos", assim como a "sintonia entre o 

arquitecto e o dono da obra". 

A edigao do ano passado distinguiu a 

recuperagao e valorizagao da lgreja do 

Sacramento (Chiado, Lisboa) e, nos anos 

anteriores, a recuperagao e valorizagao 

das ruinas romanas da cidade de Ammaia 

(Marvao) , os projetos Monumentos Vivos e 

Festival Terras sem Sombra de Musica Sacra 

do Baixo Alentejo e, final mente, na sua primeira 

edigao, a Biblioteca da Casa Sabugosa e Sao 

Lourengo, em Lisboa. 



Agenda 

Maio Junho 
Oom Seg Ter Oua Qui 
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31 de Maio a I de Junho 2012 

Conferencia Internacional 
ICDS12 

Estruturas Duraveis: 
Da Construt;iio a R eabilita,.iio 
Lisboa, Centro de Conferimcias do LNEC 

04 a 06 de Junho 2012 

VIII Congresso Internacional 
sobre Patologia e Recupera.;ao 
de Estruturas (CINPAR) 

Laboratorio de E ntrenamiento 
Multidisciplinario para Ia lnves tigaci6n 
Tecnol6gica - La Plata, Buenos Aires, 
Argentina 

• 
Conferencia 
lnternacional ICDS12 
Estruturas Duniveis: 
Da Constru(fiiO a Reabilita(fiiO 

Lisboa, Centro de Conferencias do LN EC 

31 de Maio a 1 de Junho 2012 

Organizada pela DURATINET, surge na 
continuidade de duas conferencias 
internacionais realizadas em anos anteriores 
sabre um lema similar: a MEDACHS'08 em 
Lisboa, e MEDACHS'10 em La Rochelle , 
Franc;:a. 

0 objectivo principal desta conferencia e 
transformar-se num forum de discussao 
e transferencia de conhecimentos entre 
investigadores, engenheiros, produtores de 
materiais de construc;:ao e de reparac;:ao, 
utilizadores, proprieUtrios e gerentes 
de estruturas. 0 evento ira tambem 

proporcionar aos estudantes de engenharia 
a oportunidade de os introduzir nos temas 
da durabilidade e sustentabilidade estrutural. 

lnforma~oes: 

htt ://durablestructures2012.1nec.pt/ 

secretariat_ICDS12@Inec.pt 
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VIII Congresso 
lnternacional sobre 
Patologia e Recupera((ao 
de Estruturas (CINPAR) 

Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para Ia Investigaci6n 
Tecnol6gica - La Plata, Bu~nos Aires, 
Argentina 

4 a 6 de Junho 201 2 

Tendo em conta a importancia do 
conhecimento das patologias manifestadas 
nas estruturas, as suas causas e as 
principais tecnologias implementadas para 
a sua recuperac;:ao, o lnstituto de Estudos 
dos Materiais de Construc;:ao (IEMAC) e 
a Universidade Estadual Vale de Acarau 
(UVA) , promovem o congresso que, 
desde 2003, e considerado um dos mais 
respeitados da America Latina. 

lnforma~oes : 

http://www.cinpar2012.eom.ar/ 

18 19 20 21 22 23 24 25 

18 a 20 de Junho 2012 

II J ornada de Engenharia 
para a Sociedade 

lnvestigat;iio e lnovar;iio: 
Cidades e Desenvolvimento 
Lisboa, Centro de Congressos do L EC 

II J omada de Engenharia 
para a Sociedade 

I nvestiga(fiio e I nova(fiio 
Cidades e Desenvolvimento 

Lisboa, Centro de Conferencias do LNEC 

18 a 20 de Junho 2012 

0 LNEC organiza durante o ano de 2012 um 
ciclo de tres Jornadas dedicadas a 
investigac;:ao e inovac;:ao, cobrindo as 
varias areas dos setores da construc;:ao 
e do ambiente. Com estas Jornadas 
pretende-se promover uma reflexao sabre 
os temas de investigac;:ao que vem sendo 
desenvolvidos, visando colocar a atividade 
de investigac;:ao ao servic;:o da comunidade e 
aliando-lhe a inovac;:ao e o desenvolvimento. 
Pretende-se tambem fortalecer e estimular 
as redes de conhecimento a uma escala 
global , fomentando a participac;:ao de 
outras instituic;:oes de ciencia e tecnologia 
e do tecido empresarial, nos dominios 

relacionados com a Engenharia Civil. 

A segunda jornada deste ciclo, intitulada 
"Cidades e Desenvolvimento", abordara as 
tematicas da conservac;:ao e reabilitac;:ao, do 
risco e seguranc;:a, do desempenho 
dos materiais e das construc;:oes, das 
infraestruturas urbanas e do ambiente e 
habitabilidade no espac;:o urbana. 

lnforma.,:oes: 
http :/~ornadas2012.1nec . pt jornadas inovacao@lnec.pt 



Anwirio do Patrim6nio 
Boas Pniticas de Conservw;iio 
e Restauro 

Autor: Varios 

Edil;ao: Canto Redondo 

Prec;:o: € 20.00 

C6digo: CAR.M.1 

Publica~tao peri6dica especializada, tem como 
objectivo pro mover o patrim6nio cultural e criar 
valor nesta area dando a conhecer as melh'ores 
praticas, ideias e projectos associados ao 
patrim6nio portugues . Composta por artigos 
tecnico-cientificos, a obra contem ainda um 
direct6rio dos agentes do sector. 

LIS BOA 

0 que o turista 
deve ver 

Autor 
Fernando Pessoa 

Edic;:ao 
Livros Horizonte 

Pre~o 
€ 10,47 

C6digo: 
HT.G.1 

Guimaraes 
Vista do Ceu 

Coordenac;:ao 
Editorial e Fotografia 

Filipe Jorge 

Textos 
Antonio Amaro das 

Neves e Nuno Portas 

Edic;:ao 
Argumentum 

Prec;:o 
€ 30,00 

C6digo: 
AR.M.14 

Guia de Arquitectura 
de Guimaraes 

Coordenac;:ao: Eduardo 
Fernandes, Filipe Jorge 

Texto: Eduardo Fernandes 

Fotografia: Fil ipe Jorge 

Edic;:ao: Argumentum 

Prec;:o: € 20.00 

C6digo: AR.G.2 

Neste guia reune-se a identifica~tao de 
17 espaifos urbanos e de 100 obras com 
interesse arquitect6nico que, no seu conjunto, 
testemunham uma evoluifaO marcada pela 
coexistencia do patrim6nio com sinais de 
contemporaneidade. Cerca de 200 imagens 
ineditas e dois mapas complementam a obra. 

Palacio 
de Seteais 

A rquitectura e 

Paisagem 

Autor 
Jorge Batista 

Edic;:ao 
Livros Horizonte 

Pre~o 
€ 19,80 

C6digo: 
HT.E.48 

Sistemas de 
Constru~ao XIII 

R eabilitat;iio 

Urbana 

Autor 
Jorge Mascarenhas 

Edic;:ao 
Livros Horizonte 

Prec;:o 
€ 25,44 

C6digo: 
HT.E.48 

Livraria 

Conservac;ao e V alorizac;ao 
do Patrim6nio 
Os Embrechados do Pat;o das Alcat;ovas 

Autor: Andre Louren~to 
e Silva 

Edic;:ao: Esfera 
do Caos Editores 

Prec;:o: € 22,90 

C6digo: ECE. E.1 

A obra assume-se como estudo de caso sobre 
uma manifesta~tao artistica- os embrechados 
- que nao tinha sido ainda estudada ou 
sistematizada. Articula a investigaifao no ambito 
da hist6ria da arte, das artes decorativas e 
dos estudos do Patrim6nio com as ciencias da 
conserva~tao e restauro. 

Reabilita~o de 
Edificios Antigos 

Patologias e 

tecnologias de 
interven t;iio 

Aut or 
Joao Appleton 

Edic;:ao 
Livros Horizonte 

Prec;:o 
€ 58,00 

C6digo: 
OR.E.1 

Sistemas de 
Constru~o XIII 

R eabilitat;iio 
Urbana 

Aut or 
Francisco Moita 

Edic;:ao 
Argumentum 

Prec;:o 
€ 27,00 

C6digo: 
AR.M.11 

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



Associados Gremio do Patrim6nio 

GRUPO I 
Projecto, Fiscallzac;:ao e Consultona 

It ....... E. P II OJ ECTOS 0 E 
E STA I Ill OA DE , LOA 

BETAR 
Projectos de estruturas e funda96es para reabilita9ao, 
recupera9ao e renova9ao de constru96es antigas e 
conserva9ao e restauro do patrim6nio arquitect6nico. 

~ .... ...... ... ...... ........... ......................... ...... ... ... ..... .... ... . ~ 
: : . . 

!eb 
LEB - Projectistas, Designers e Consultores em 
Reabi lita9ao de Constru96es, Lda. 

Projecto, consultoria e fiscaliza9ao na area da 
reabilita9ao do patrim6nio construido. 

. . :····························· ············ ··· ······················ ············ ··: . . 

Projectos de conservac;ao e restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. Projectos de reabilitac;ao, recuperac;ao 
e renovayao de construy6es antigas. Gestae, 
consultadoria e fiscaliza<;ao. . . j· ..... ... ......... ............. .. ............ ................................... ~ 

Stnrtt 

Strutt Patrlm6nlo, Lda. 

Coordena9ao e gestae de interven96es em patrim6nio. 
Gestae, consultadoria e fiscaliza9ao na area da 
reabilita9iio de edificios e patrim6nio arquitect6nico. 
Projecto geral de reabilita9ao e eficiencia energetica 
na recupera9iio e renova9iio de constru96es antigas. 

1····· ········· ·· ·· ··········· ·· ······· ··· ···· ···· ··· ............................ ! . . 

TRIMETRICA" 
NGENHARIA •A 

Projectos de conserva9ao e restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. Projectos de reabilita9iio , recuperayao 
e renovayiio de constru96es antigas. 

1·· ······ ........................................................................ 1 

VhM Projecto geral de 
reabilitayiio , recuperayiio e 
renovac;:ao de construc;:Oes 
antigas. 

~ .. ........ .................... ............ ............. ......................... f 
. . 
~ICTOR N E V I!!S - Arq ullo(>Oiuro e Urbonlouno , l-du 

Projectos de conservayiio e restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. Projectos de reabili ta9iio, recuperayiio 
e renovayao de constru96es antigas. lnstala96es 
especi-ais em patrim6nio arquitect6nico e 
constru96es antigas. 

i ... .. .. .... .......... ............ ... .. .. .. ..... . .. .. ......... .... .•... ... ....... i 

ERI\, 
ARQUEOLOGIA 

CO"'SIII:Wo~O 
OUTAO Df PATII:IMI)NIO 

lnsr:>ecc;:oes e Ensaios 

Conservayiio e restauro de 
estruturas arqueol6gicas e 
do patrim6nio arquitect6nico. 
lnspec96es e ensaios. 
Levantamentos. 

Levantamentos 
~o. lnspecc;:Oes e ensaios 
L.evantamento -
• Coottrv~oo.~ nao destrutrvos. Estudo 
:;~~LA e dragn6strco 

56 I I'&C N '52 I Janeiro> J<LIIho 2012 

GIWI'O III 
, Execuc;:ao dos trabalhos. Emprettetros e Subempreitetros 

.... •• •• Conltru.;io • RNbfth:do de Edttidotl , L.da. 

Conservac;:ao e restauro do patrim6nio arquitect6nico. 
Reabilitayiio, recuperayiio e renovayiio de 
constru96es antigas. lnstala96es especiais em 
patrim6nio arquitect6nico e constru96es antigas. 

EDI FICADORA LUZ & ALVES, LOA. 

Conservayao e restauro do patrim6nio arquitect6nico. 
Reabilitayao, recupera9ao e renovayiio de constru96es 
antigas. lnstala96es especiais em patrim6nio arquitect6nico 
e construc;:6es antigas. 

...... ................ .................... ....... .................. ...... ...... . .... ................................................... .. .... ..... .. ........ ......... ... 

Conservac;:ao e restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. Conservac;:ao e 
reabilitayao de constru96es antigas. 

AOF _.. .. ...--&co-

Conservayiio e reabilitayao de edificios. 
Consolidactiio estrutural. Cantarias e alvenarias. 
Pinturas e carpintarias. Conservac;:ao e restauro de 
patrim6nio artistico . 

a 
EMPRIPAR 
OBRAS PUBLICA$ E PAIVADAS, S.A. 

Conservac;:ao e restauro do patrim6nio arquitect6nico. 
Reabi litayiio, recuperayiio e renova9ao de constru96es 
antigas. lnstala96es especiais em patrim6nio 
arquitect6nico e constru96es antigas. 

... ... .............................................. .... .. .. ........... .. .. ... ...... .. 1 

Conserva~io 

e Restauro 
do Patrim6nio 
ArquitectOnico, Lda. 

Conservayiio e reabilitayiio de edificios. Consolidayao 
estrutural. Conservayao de cantarias e alvenarias. 

... ... ... ... ... .... ... ............ ..................................................... ... ... ... .... ... ... ...... ... ... ... ....... .. ............. .... ..................... 

~ s~l~ili!~go • 
~STEIRA 

Atelier Samthlago, Lda. =:.-·--·· 
Projecto de conservayiio e restauro do patrim6nio 
arquitect6nico. Conservayao e restauro do patrim6nio Conservayao e restauro do patrim6nio arquitect6nico. 
arquitect6nico. Azulejos; cantarias (limpeza e Reabilitayiio, recupera9ao e renova9iio de constru96es 
tratamento) ; dourados; esculturas de pedra; pinturas antigas. lnstala96es especiais em patrim6nio 
decorativas; rebocos e estuques ; talha. arquitect6nico e construc;:Oes antigas. 

····:~ .. ~. '~'"" ~.~~"'""''~'00 · ··· .....• NTv· ·~Em m · ==,_ 
Reabilitayiio, recupera9iio e renova9ao de NVE - Engenharias, s. A. 
constru96es antigas. lnstala96es especiais em Engenharia, Construyao e Reabilita9ao 
patrim6nio arquitect6nico e constru96es antigas. 

e m ;~~~~6.7 m1 
~ &r<!d & Canunte, \AJ CONSTRU<;OES S.A. 

Construyiio de edificios. Conservayiio e Conservayiio, restauro e reabilitayiio do 
reabilitayiio de constru96es antigas. patrim6nio construido e instala96es especiais. 

... ... ...... ... .... .... ....................................... ..... ... .... ... .. ..... .... .. ... .. ............ ... .. ... ... .... .... .. ... ................................. ... 

CRERE - Centro de Restauro, Estudo 
e Remodelayiio do Espa9o, Lda. 

Conservac;:ao e restauro do patrim6nio arquitect6nico. 
Azulejo, cantaria, douramento, escultura policromada, 
pintura de cavalete e pintura mural. Rebocos 
tradicionais, estuques e gessos artisticos. Serralharias 
artisticas, talha dourada e policromada. Vidro e vitral. 

'Y 
POLIO BRA 

c .... ~oo.. t.-. 

Construyiio e reabilitayiio de 
edificios. Serralharias e pinturas. 

.............. .. .................................. .............. ...................... 1 

Construyiio de edificios. Reabilitayiio. 
Consolidayiio estrutural. 

. ....... ............... ..... ................................................... .................................................... .. .. ............................. , 

CVF - Construtora de Vila Franca, Lda. 

Conservayiio de rebocos e estuques. 
Consolidayiio estrutural. Carpintarias. 
Repara9iio de coberturas. 

® 
SOMAFRE 

C 0 I IT II U ~ 6 E I_I.A. 

Construyao, conservayiio e reabilita9iio de edificios. 
Serralharias. Carpintarias. Pinturas . 



~ • Re~~lo, ;(.;~ • Consolida~o 
e Modifica~ 

de Est:ruturas, S.A. 

Reabilita9ao de estruturas de betao. Consolida9ao 
de tunda96es. Consolidagao estrutural. 

Reabilita~~o do Patrim6nio £dificado, lda 

Repara9ao e refor9o de estruturas. Reabilita9ao de 
edificios. lnspec9ao tecnica de edificios e estruturas. 
lnstala9ao de juntas. Pintura e revestimentos 
industrials. 

GIWI'O 1\' 
Fabrico e/ou d;stribuiQao 
de produtos e materiais 

CS- Coelho da Silva, S.A. 

Solu96es integradas para revestimento de coberturas 
e tachadas, para reabilita9ao do patrim6nio 
arquitect6nico. 

Gnduline 
ROOF~ 

ONDULINE - Materiais de Constru9ao, S. A. 

Produ9ao e comercializagao de materiais para 
constru~ao. 

{{I 
Tintas Robbialac'"" 
Produ9ao e comercializa9ao de 
produtos de base inorganica para 
aplica96es nao estruturais. 

UMBELINO 
MONTEIRO 
COBERTURAS PARA A VIDA 

Umbellno Monteiro, S. A. 
Produ9ao e comercializa9ao de produtos 
e materiais para o patrim6nio arquitect6nico 
e constru96es antigas 

\SSOCI \1)0 1"1)1\ IIH .\IS 
Efect;vos 

Anibal Guimaraes da Costa 

Artur Correia da Silva 

Esmeralda Pauperio 

Fernando Manuel Carvalho Marques 

Paulo LourenQo 

\SSOU.\1)0 tOLECTI\ 0 
Extraord;nario 

Til 
ACTIA 
~·-

Actla- Engenharla e Constru9oes, Unlp, Lda. 

\SSO( I \1)0 t:\IH\ IIH ' \IS 
Extraordmanos 

Antero Leite 

Luis Figueiredo Trindade 

Marcos Ribeiro Coelho C6ias e Silva 

Joana Morao 

Joao Augusto Martins Jacinto 

Victor Correia Tavora 



P ersp ectivas 

Turismo Cultural ou 
Conserva<;ao da Banaliza <;ao? 
Jose Aguiar I Arquitecto 
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N 
urn artigo de Brian 

Mclaren, "De Tripoli 

a Gadames", vi uma 

imagem lindissima 

de uma danc;:arina 

arabe, num cenario 

com musicos ao fundo, 

viajantes reclinados sorvendo cachimbos 

de agua, e ela rodopiando ex6ticas danc;:as 

orientais, perdendo OS ultimos dos veus. 
A cena passava-se no fim dos anos 30, 

no Cafe Arabe, em Suq-ai-Mushir, Tripoli, 

Ubia. Tudo - todos os prazeres e aventuras 

- pareciam ali possiveis. Era imagem do 

tempo em que a grande viagem - de urn 

turismo ainda verdadeiro - pressupunha 

percepc;:oes e representac;:oes reais e nao 

tristes encenac;:oes, as simulac;:oes virtuais 

de experiemcias reais, oferecidas aos 

nosso contemporfmeos consumidores de 

sensac;:oes, obcecados com rapidas, seguras 
e imediatas .. . gratificac;:oes! 

Evoluimos depressa da proposta de 

descobertas e da surpresa de outras terras, 
para uma industria de pretensas - encenadas 

- aventuras em parques tematicos, ou em 

parques aventura. 

Hoje e possivel esquiar na neve de urn super 

condicionado pavilhii.o nos 40 graus a sombra 

do Dubai; usufruir de gondolas em can a is de 
Venezas falsas, passando por prac;:as italianas 

da tanga, ou observar fara6nicas piramides 

de vidro onde projectores de laser anunciam 

em publicidade garrafal os 'Transformers", em 

Las Vegas. 

Na Republica Dominicana turistas europeus 

acorrem a uma (pretensa) vila medieval 

(SIC?) , assim anunciada: "Em La Romana, 

fica a mais nova cidade medieval do mundo: 

Altos de Chav6n!" Ai se deleitam em 

teatros gregos em ruina, igrejas romanicas 

francesas com trattorias italianas ao lado. 

Foi ali filmado o Apocalipse Now e com sorte 
poderao cruzar--se com Julio Eglesias. A 

data demasiado pas-medieval da chegada de 

Colombo, ocorre a poucos e s6 interessara a 

pikuinhas (e 0 "q" e para intelectuais). 

Os chineses, numa notavel medida de 

poupanc;:a econ6mica, construiram perto de 

Xangai uma vila Georgiana, a novissima 

Thames City, que atrai milhares de recem 
casados ansiosos por uma fotografia com 

fundo de vernissage europeia (poupando, 

diga-se, mil hares de quil6metros e tanto 

combustive! fossil) . 

Poderiamos tentar responder a estas tristes 

evoluc;:oes se cultivassemos urn discurso 

turistico-patrimonial mais atento, "autentico" 

e cultural, centrado na salvaguarda do que e 

unico e especial (o que e realmente identitario 

tera sempre futuro) . 

Na ultima semana, regressava de Sevilha 

com estas conjecturas e acabei por parar, 

cansado, em Mourao. Decidi visitar o seu mais 

importante patrim6nio, a Adega da Vila, ou "do 

Engenhero" (felizmente pouco anunciada nos 

cartazes do nosso Turismo). Depois do cante 
bern temperado com uma soberba refeic;:ao, 

para gastar o excesso de ac;:ucares, visito os 

monumentos da Vila. 

Comecei pela Errnida dos Remedios ... e 

comec;:o a dizer mal da vida: estava fechada! 

E, nao chegando as caixinhas da EDP a 
destruir as fachadas, agora tinha placards de 

acrilico duplicados com urn excessive paine! 

de ac;:o polido. Com verbas FEDER, a Regiao 

de Turismo de Evora informava-me, em tres 

linhas, do valor da Ermida ... e depois seguia

se urn longuissimo e desnecessario paragrafo 

(ocupando 80% da narrativa) e cito: «Na 

margem esquerda do Guadiana descansa avila 

de Mourao; llha de Alqueva. No alto, o castelo 
e as muralhas guardam a antiga vila medieval 

e avistam Espanha e outras terras vizinhas. 

A proximidade com o rio, hoje lago, numa 

regiao quente e seca, e algo que se vive com 

intensidade e, aqui, nao e exce~o.» e a coisa 
seguia assim, nesse tom absurdo e inutil. 

Mais a frente chego a lgreja de Sao Francisco, 

de novo fechada, mas com os mesmos 

paineis ... depois das tres linhas da ordem, 
repetia-se o mesmo paragrafo «Na margem 

esquerda do Guadiana descansa a vila de 

Mourao .. . ». Xic;:a! Subo dali, fugindo apressado 

para o Castelo, e encontro tambem fechada 

a lgreja Matriz mas com o cartaz de acrilico 

duplicado pelo o ac;:o que dizia: «Na margem 

esquerda do Guadiana . . ··" · 

Enfim ... estamos bern tramados! • 





II. 
AOF 
augusto de olfvflo lenelra & c o ldo 

Para ah~m do seu valor hist6rico e 
simb61ico, um ediffcio e um con junto 

de materia is sabiamente interligados. 

Paredes de alvenaria de pedra, gaiolas 
ou tabiques sao exemplos de tecnicas 

complexas, praticamente esquecidas com 
a construyao nova e materiais associados. 

E obrigayao de todos zelar para que 
os ediffcios que integram o nosso 

Patrim6nio continuem a sua vida util e 
intervir de modo a manter-lhes a dignidade. 

Reabilita-los e preservar a transmissao de valor. 

AAOF e uma empresa com mais de 50 a nos 
de existencia, sempre ligada a salvaguarda do 

Patrim6nio. Sou be adaptar-se as novas maneiras de 
entender a interven~ao, apostando forte mente na 

forma~ao dos seus colaboradores. A AOF possui um 
grupo tecnico alargado e alta mente especializado 

na area de conserva~ao e restauro. 

certifica~Qo 
acred i tada 
-11:oc-




