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o longo da história.Portugaltem sido atingido por váriosterramotosque têm semeado
a destruiçãoentre as suasgentese os edifíciosdassuascidades.Deentre essesabalos.os
mais importantesforam os ocorridos nos séculosXIV.XVI e XVIII. Os danos causados
foram agravadospelo facto de muitos dos edifíciosconterembensvaliosos.como livros.
arquivos.obras de arte. mobiliário. que se perderam entre o entulho e as ruínas.muitas vezes
carbonizadosem resultadodos incêndiosque se seguiram.
É um facto conhecidoque a integridadeestruturalde muito do actual património arquitectónico portuguêsé duvidosa.por váriasrazões:má concepçãogeral da estrutura.grandesdesequilíbrios
de massae rigidez tanto em planta como em elevação.baixospadrõesde projectoe qualidadede
construção.tanto na obra original como nasváriasadiçõese extensões.baixa qualidadeou deterioraçãodos materiais.danosacumuladosde anterioresterramotosou outrascausas.insuficiência
de fundações.
Estascircunstâncias
são tanto mais inquietantesquanto é certo que muitos dos tesourosculturais e históricosnacionaisse encontramguardadosem edifíciosantigos.supostamenteem segurança.
A aparente despreocupação
em relaçãoa este problema deve-se.provavelmente.ao facto de
não ter ocorrido nenhum grande terramoto em Portugalcontinentalnos últimos duzentosanos.
Quandotal voltar a acontecer.os prejuízosserãomuito gravese. se não se tomarem medidas.uma
parte significativado património cultural e arquitectónicodo país perder-se-ápara sempre.
Cuidarda integridadedo património arquitectónicolocalizadoem regiõessísmicasé. portanto.
um assuntode importâncianacional.
O ponto de partida para qualquer intervençãorelacionadacom a reabilitaçãosísmicade edifícios históricosé a sua inspecçãoe avaliaçãotendo em vista localizar.de um modo sistemático.os
pontos fracos do seu comportamentosísmico.e. ao mesmo tempo. recolher as informações
necessárias
para a ulterior análiseestrutural.Há.portanto.estudose levantamentosque urge fazer.
Partedos monumentosportuguesesnão possuem.sequer.levantamentoscredíveisda sua geometria. constituiçãoe patologia.
Perantea ameaçade um sismodestruidor.é urgenle cruzar a informaçãosobre o zonamento
sísmicodo paíscom a localizaçãodos principaismonumentos.referenciaras situaçõesde risco de
perda dos monumentose do respectivoconteúdo.estabelecerprioridadese planearintervenções
de reabilitaçãosísmica.
Nestecontexto.intervençõescomo as dispendiosaslimpezasda Torre de Belém.em 1997. e a
do Claustrodos Jerónimos.presentementeem curso.por muito bem intencionadasque sejam.
surgem bastantedesenquadradas:
a ênfasetem. antes.de ser posta na recolhaaturada de informaçãoque permita programare lançaras intervenções
estruturaisque grandeparte do património
arquitectónicoportuguêsprecisa com urgência.se quisermosacautelar os efeitos do próximo
grandesismo.Infelizmente.esse"trabalho de formiga" não é tão mediático.
Vítor Cóias e Silva

S~~ . a
Nodia 18 de Dezembro
de 1878,
a novatorre na parteOcidental
do Mosteirodos
Jerónimosruíu, aindadurantea constru\ão.

Exmo,Senhor Director

A imagem do AlTaial" mantém-seviva.As casasforam restauradas

Relativamente ao artigo publicado na v/ Revistajulgo oportuno manifestar a posição seguinte:
1. a artigo em questão peca entre outros defeitos de rigor pela falta
de adualidade.
2. Desde 01.07.00 que no Arraial Ferreira Neto está já em fundonamento o Hotel Vila Galé Albacora
Na verdade enquanto alguns ."inteleduais" tergiversavam. a Vila
Galé em apenas 1 O meses levou a efeito uma obra que permitiu
manter viva a memória do último Arraial da Pesca do Atum.
a Arraial Ferreira Neto era e é uma peça de relevante valor histórico. arquitedónico

e cultural classificado pelo IPPAR.

Este conjunto estava em estado de avançada ruína e. num máxi-

com rigor e com os materiaisadequados.
Os interioresforam adaptadosà realidade económicasubjacente
ao projecto. A Vila Galérestauroutambém a Igreja e a Escolae criou
um Museuda Pescado Atum onde recuperoua maqueta da antiga
"armaçãodo atum" e onde corre o filme a «AlmadrabaAtuneira» do
cineastaAntónio Campos.
No antigo edifício da Administraçãoda Companhia.também
rigorosamenterestaurado.funciona hoje o restaurante«AlTaial»,yocacionadopara as especialidades
gastronómicas
do Algarve.
Depoisde muitas dúvidas,a soluçãorealizadatem sido aclamada
quase,genericamente,pelo esforçoe empenho postospela Vila Galé
nesteprojecto.
/"'1'" ,.~
R"belo de Almeida (Algarve)
JV'...~

mo de 2 anos. seguramente já nada existiria que permitisse recordar
o último dos 17 arraiais da pesca do atum existente no Algarve.
Desde há cerca de 20 anos que se falava em encontrar uma solução
para este problema e. como é normal. muito se falava e pouco ou nada
se fazia. Especulaçõeshavia muitas. Trabalho sério e construtivo nem sinal.
Desde os que falavam em revitalizar a pesca do atum ignorando
que a pesca do atum. por este processo. acabou em 1971 por falta de
atum, aos que propunham projedos mirabolantes sem qualquer viabilidade económica. a projedo em questão. cujo custo é suportado por
capital privado. foi aprovado por 1 O entidades ofidais depois de muita
discussão e adaptações para Rerar o consenso possível.

(aros colegas
Foi com algumasurpresaque vi a revista Pedra&Cal
exposta
numa papelariaà vendapois não sabiada suaexistência.
Gostariade vos felicitar pela iniciativa.vindo ela preencher
uma lacuna há muito detectada no seio das publicações
técnicas.É que no nossoramo é muito raro e difícil encontrar
publicaçõesportuguesase de qualidade.

Exmo, Senhor Director
Antes de mais os meus parabéns

pela sua equipe.

A revista apre-

senta-secadavez melhor e com temasinteressantíssimos.
Sou um técnico de Conservação
e Restauroespecializadona área dos bense estruturas arqueológicase assinanteda vossarevista.Leio com muito interessea vossa..pequena..(por enquanto.espero) obra de uma ponta à
outra.
A entrevista ao arquitecto Ribeiro Telles estava óptima. É realmente

uma pena que sejamosobrigados a concordar com o que ele diz.
O homem deveria ser ouvido com mais atenção por quem detém o
poder nestepaís.
Maso que me levou a escreverestapequenamensagemprende-se
com o artigo da Ora. (?) TodyCezar.
O artigo estavamiserável!!!

Gostavaapenasde dar uma pequenasugestão.Sempreque
possível.abordema recuperação.reconstruçãoe reabilitaçãona
perspectivado engenheiroe do ponto de vista estruturale não
se foquem demasiadonosaspectosde recuperação.
Gostavaque anunciassemcursose acçõesde formaçãoexistentesem Portugalnestaárea.
AndréGaspar (Braga,

Se foi um problema de tradução peço desculpadesdejá!
Era cada calinada. o texto quase não tinha coerência técnica!
"Restauração"?!!Francamente.Percebia-seperfeitamente que por
mais boa vontade e experiênciaque a Senhoraapresentasse,
veio de
um ramo não científico.o que lhe dificultou um pouco a descrição
e o desenvolvimentodos seusraciocíniospseudo-<ientíficos.
Pensoque devem ter cuidado com essasrevisões.
Já o texto que o engenheirotraduziu do Kumar Mehtaestavamuito
bom. era um tema interessante,
apresentadode uma forma cativante.
Entãoe para quando um número dedicadoem grande parte (já
não digo em exclusivo) às estruturasarqueológicas?
Vou ficar a aguardar impacientemente.
"

CarpeDiem".

António Cardoso(Montais)
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Quebrandouma aparenteapatia em relaçãoà prevençãode sismos,sentimento
instaladotanto nas populaçõescomo no poder político.começamagora
a surgir algunsprojectospontuais.Sãoapenasos primeiros passospara que um
dia. quando o tal grandesismo
.- acontecer.pelo menosalgunsedifíciosestejam
preparados para o enfrentar. E o caso do projecto Cosismoe do Projecto

Comrehab.Por: RosaAmara!
E quando terra voltar a tremer? O cenário de um sismo é

volvido em conjunto pela Direcção-Geraldos Edifícios e

assombrado

MonumentosNacionais.DGEMN.pelo Laboratório Nacional de
EngenhariaCivil.LNECe pelo CentroComum de Investigaçãoda
ComissãoEuropeia.CCI.situado em Ispra. Itália.

pelas recordações daquela manhã de 1755.

E

pela assustadora certeza dos especialistas que um dia. só não
sabem dizer quando. toda a zona de Lisboa e o sul do país
vai voltar a ser sacudida por um forte sismo. Mas. ao contrário
de toda a lógica. ninguém

parece estar preparado

para tal

eventualidade.
Com um parque habitacional

novo, construído quase sem-

pre ao lado de todas a regras anti-sísmicas e cerca de 4 O por
cento

das habitações

erguidas

antes de 1958. data em que foi

LJ

publicada

a primeira

o panorama

legislação.

não é famoso. Isto

não falando dos edifícios monumentais que são a herança da
História e. por isso mesmo. constituem

um

património

cultural

de valor incalculável.
Para já sabe-se que o Mosteiro

-

~
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-

-

Cosismo- Comportamento Sísmico de Monumentos - desen-

um pesadelo que ninguém quer imaginar. Portugal ainda está

de São Vicente de Fora. em Lisboa,
o

Ensaio- montagem no laboratório ELSA

vai abanar mas em princípio não
cai. Este é o resultado do projecto

Trata-sede um projecto pioneiro na área da prevençãodo
património. Com uma forte componente de investigaçãoquer
no domínio analíticoquer no domínio experimental.o Cosismo
apresenta-secomo um projecto piloto a nível internacional e
poderá constituir uma referência para outros programas de
âmbito mais alargado que possam contribuir para a preservação do património cultural.
Osobjectivosdeste projecto são.antesde mais.o desenvolvimento e calibraçãode modelos adequadosao estudo do comportamento sísmicode estruturasmonumentais de alvenaria e
identificação de técnicasde reforço apropriadas às estruturas
em causa.Com o Cosismopretendeu-seainda estudar o comportamento sísmicoda portaria do Mosteirode SãoVicentede
Fora e avaliar a sua segurançaestrutural.
E porquê o Mosteiro de São Vicente de Fora? "Primeiro
porque é um edifício que já tinha resistidobem a outros sismos.
nomeadamenteao de 1755 e depois porque é impressivoem
termos de volume de construção"explicou à Pedra&Cal.Vasco
MartinsCosta.Director-Geralda DGEMN.
O projecto demorou cercade dois anos a concretizar-see só
foi possívelgraçasa um investimentopor parte da DGEMNde
cercade 100 mil contos.Foi um trabalho demorado. minucioso
e muito exigentedo ponto de vista técnico e científico.E. como
todos os projectos pioneiros.cheio de dúvidas e incertezas.Na
impossibilidadede transportaro monumento inteiro para Ispra.
para ali ser sujeito aos testesno CentroComum de Investigação
da ComissãoEuropeia.optou-sepor construir um modelo dos

Mosteiro de S. Vicente de Fora

arcos da portaria do mosteiro à escalareal e com o mesmo
material.'Tivemoso cuidado de utilizar não só o mesmotipo de
pedra como também mandá-Iatalhar do mesmo modo". Em
relaçãoà escalareal. VascoMartinsCostaexplica que nestetipo

de estruturasé necessáriocumprir a escalade modo a
não violar o estadode tensãoentre as pedras.
Pedra e pedra. foi tudo transportado para Itália
e ali em Ispra reconstruída a portaria. A escolha dos
arcosda portaria do Mosteiro de SãoVicente de Fora

Vasco Marflns ( osla.DIrfdor-ufra
' I da D'uEMN

deveu-seao facto de se tratar da estrutura de alvenaria simples para vencer vãos muito carregados.O arco. que
remonta a tempos muito antigos. está representado em todo
o tipo de estruturas edificadas. quer seja em pontes. aquedutos. igrejas. mosteiros. claustros ou depósitos.quer seja em
inúmeras situações dentro de casas.sempre que se tornava
necessáriorasgar espaçosem zonas com grandes cargasverticais ou grandes vãos.
Carregadasas pedras para Ispra. a portaria do Mosteiro de
SãoVicente de Fora foi erguida como um lego gigante e sujeita aos mais diversostestesentre elesa simulação de um sismo
com uma magnitude nunca atingida até hoje o que permitiu
calibrar o modelo matemático. "A estrutura portou-se muito
bem". contou o Director-Geralda DGEMN.E os resultados dos
testes entusiasmaram a comunidade cientifica internacional.
"É um primeiro passo muito sério para a protecção de edifícios históricos e só em Portugal existem cerca de 3500
imóveis classificados".salientou VascoMartins Costa.
Os resultados do Cosismo poderão assim servir de base
para estudos alargados tendentes à compreensão do comportamento sísmico de monumentos e permitindo avaliar a
sua segurançaestrutural.
Para o Director-Geralda DGEMN"a melhor protecção é a
acção preventiva".E é também a mais económica."Atravésda
Carta de Risco do Património é possívelsaber qual a saúde
dos imóveis e. nestemomento existejá um inventário com 10
mil edifícios. antecipando assim as consequências de um
sismo". Daí a necessidade de ampliar as metodologias da
Carta de Riscodo Património aos centros históricos".afirma.
A resolução do problema do comportamento sísmico de
monumentos envolve não só estudosdo comportamento mas
também o desenvolvimento de técnicas mais adequadas de
intervenção que põem. naturalmente em evidência. o valor
patrimonial em jogo. Apesar de nos últimos anos se notar um
interesse cada vez maior em relação ao comportamento
dinâmico das estruturas dos monumentos. pode-se afirmar
que ainda se estão a dar os primeiros passos rumo ao
desconhecido.
A nível nacional. sem contar com o projecto Cosismo.
foram realizados apenas alguns estudos pontuais sempre
para dar resposta a situações e casos mais urgentes. como
aconteceu por exemplo com a Sé da Guarda. Já a nível

internacional. nomeadamente em Itália e na Grécia estas
intervençõessão mais frequentes. Sendo talvez um dos mais
importantes o esforço técnico e financeiro que está a ser feito
para recuperar a Torre de Pisa.
Segundo Vasco Martins Costa.o Projecto Cosismonão vai
parar. Neste momento está-seapenas à espera dos últimos
resultados científicos para se poder avançar para outros elementos estruturais importantes como a abóbada ou a nervura. Sempre com a certeza de que só com a prevenção se
poderá evitar que parte da História se perca para sempre.
"Apesar de existir alguma informação relativamente ao comportamento perante um
sismo de paredes de argamassa ou betão
armado. não existia nada que nos informasseo que se poderia passarcom as paredes de alvenaria". acrescentouVascoMartins
Costa.Com o Projecto Cosismoalgumas dúvidas foram esclarecidas. Mas neste campo
ainda há muito fazer.
É exactamente isso que pretende o
Projecto Comrehab. um sistema de reabilitação sísmica de estruturas de alvenaria.
Trata-se do mais importante projecto português a nível de engenharia sísmica promovido por uma empresa privada, a Stap.
"A Stap é uma empresa de reabilitação
de edifícios e por isso mesmo muito interessada em encontrar soluçõeseficazes para o
reforço sísmico das obras onde intervém",
explicou à Pedra&Cal,José Pedro Moura da
Direcção de Estudos daquela empresa, Esse
interesse acabou por transformar-se num
projecto que, se tudo correr bem, poderá

I... P.do."vM.ura (StapI

--_o

tornar-se um verdadeiro "ovo de colombo",
'Trata-sede um sistema muito leve e de fácil aplicação,baseado em materiais compósitos, como fibras de carbono e
resinas que, aplicados nas paredes dos edifícios. podem,
segundo os resultados dos primeiros ensaios,aumentar a sua
resistência em cerca de 100 por cento".
O sistema consistena aplicação de um conjunto de faixas
de materiais compostos em ambas as faces das paredes de

Para o afinamento de todo o sistema tem sido fundamental a experiência dos parceiros internacionais da Stap envolvidos também no Comrehab: a NecSQ,uma empresa espanhola de
empreiteiros, a Universidade de Saragoça, o Centro Comum de
Investigação da Comissão Europeia, em Ispra, a Advanced
Composite Group, uma empresa inglesa responsável pela produção dos materiais compósitos, a Universidade de Lubliana, o
Incerc, um instituto de investigação romeno e um instituto de
investigação esloveno; o ZRMK
O projecto Comrehab está a ser desenvolvido desde 1998
e vai estender-se até ao ano

2000, Trata-se

de um sistema

aprovado pelo exigente Projecto Eureka 2002 e é financiado
em parte - 7O por cento - pelo IC-PME, Incentivos Comunitários

lembrar o Conventodo Carmo
Como um

fantasma

sempre

presente. as ruínas do

Convento do Carmo erguem-se majestosas lembrando
todos o terrível terramoto
Fundado em 1389
ali viveu os últimos

a

Pequenase MédiasEmpresas,O custo total do projecto orça os
96 mil contos,meio milhão de euros, "A Stap já investiucerca
30 mil contose estáa apostar fortemente no sucesso deste sistema, De tal maneira que a patente nacional já está registada
e a internacional vem a caminho.

de 1755.

por D. Nuno Álvares Pereira. que

anos da sua vida com o nome de

Segundo José Pedro Moura o sistema já foi apresentado
publicamente num congresso no Algarve "e apareceu muita

Frei Nuno de Santa Maria. o Convento do Carmo foi ao

gente interessada nas suas características". A próxima apresen-

longo

tação pública do Comrehab vai realizar-se num congresso da

dos séculos um

dos monumentos

mais impo-

nentes de Lisboa. Até que um dia tudo se desmoronou.
Durante mais de dois séculos as ruínas do que restou do
convento mantiveram-se teimosamente

de pé. Até que um

dia a terra voltou a tremer. Mas "este sismo" não era mais
uma partida da natureza: era o metropolitano.

Um bem

Unesco em Belém, na Palestina,
Neste momento os técnicos envolvidos no Comrehab estão
debruçados sobre alguns pormenores como tentar que a aplicação do sistema seja mais rápida, limpa e com menos pertur-

bação possível."São pormenores que têm de ser afinados e isto

necessário que acabou por danificar dezenas e dezenas de

só se consegue após muitos testes", Um outro pormenor

imóveis e atingir gravemente as ruínas do Carmo.

estáainda a ser estudado é a resistência do sistema ao fogo. Um
ponto muito importante e que está a ter a colaboração da

Durante muito tempo. empreiteiros
do metropolitano
um relatório

tentaram

e Administração

negar a evidência, até que

do LNEC apareceu

a dizer o que todos

sabiam. E a avisar que se não se agisse rapidamente.

as

que

Universidade de Saragoça,

Iodos os resultadosencontradossão muito promissores e
tudo indica que estamos no bom caminho",afirma o técnicoda

mente estão em curso obras. pensa-se. de estabilização

Stap, Daqui a dois anos, quando o sistema estiver finalmente
afinado a 100 por cento poderá ser comercializadoe utilizado

estrututal.

por todas as empresas de recuperação e restauro de edifícios,

ruínas

do Carmo

poderiam

mesmo

desabar.

Actual-

Mas com o Comrehab,a Stap pretende também elaborar
um conjunto de recomendaçõesresultantes
um edifício. Em cada face irá serformada
uma rede que será fixa à parede atravésde

dos estudosefectuados para o sistema. Isto

um sistema de conectores.Todo o conjunto

durante os quatro anos do projedo. a Stap

irá formar um sistemade coframento capaz
de suportar as oscilaçõesem casode sismo.
"0 sistema está montado de uma forma

acaba de ganhar um capital de conheci-

que. em casode haver rupturas na estrutura
de alvenaria. consegue suportar as derrocadas evitando que as pedras caiam. minimizando assim os riscos para pessoase

imóveis. Apesar de ser um projedo pro-

bens".
"Seria o sistema ideal para utilizar por

junto de recomendações que pretendemos

exemplo nos edifícios da Baixa Pombalina".
esclareceJosé Pedro Moura. Neste momento o Comrehab ainda está em fase de estudo e ensaios.A ideia é a de atravésde testes
nprmanpntesobter a excelênciado oroiecto.

teiros como os próprios proprietários dos

porque

com

a experiência

acumulada

mento que pode ser muito útil a todas as
empresas que se dedicam à recuperaçãode

movido por uma empresa privada, a Stap
não quer guardar apenaspara si tudo o que
foi aprendendo ao longo dos anos."Esteconelaborar podevir a ajudar não só os empreiimóveis a saberem como reforçar as suas

construções de modo a torná-Ias mais

.

seguras em caso de sismos". concluí José

PedroMoura,~

Artur Vjejra Pinto

Rui Pinho

Joint Research(entre. Ispra. Itália

Imperial College,Londres, Reino Unido

Desenvolve

desde 1988 a

sua actividade profissional

Do outro lado do Canal da

no

Mancha. em terras de Sua Ma-

Joint Research Centre (JRC) da

jestade. um investigador por-

Comissão Europeia. em Ispra.

tuguês faz parte de um dos

Itália. tendo passado pelo LNEC

principais centros europeus de

e pelo 1ST Desempenha presen-

investigação na área da En-

temente as funções de chefe do

genharia

Sector ELSA. European

genheiro Civil. de Z8 anos. for-

Labo-

ratory for Structural Assessment.

mado

da

genharia

Unidade

Segurança

em

Mecânica Estrutural do instituto ISIS. do JRC. coordenando as

Sísmica.

na Faculdade

Este

En

de En-

da Universidade do

Porto. emigrou para Londres há '5 anos para frequentar um

actividades de investigação em engenharia sísmica e dinâmica de

mestrado em Engenharia Sísmica no Imperial College (Univer-

estruturas. A investigação no ELSA é essencialmente direccionada

sidade de Londres). Actualmente. e apesar da persistente ina-

para o desenvolvimento e calibração de Normas e Regulamentos

daptação ao cinzento clima britânico e das saudades da gastrono-

(ex.: Eurocódigo 8) que possam ser aplicados em toda a União

mia lusitana. é membro

Europeia e que confiram às estruturas adequados níveis de segu-

"Engineering Seismology and Earthquake Engineering". com a

rança.

posição de Professor Auxiliar de Engenharia Sísmica.

O ELSA é o maior laboratório

de estruturas existente na

Europa e dos maiores existentes no mundo onde os projectos de

do corpo docente da Secção de

Apesar da baixa actividade sísmica no Reino Unido. as necessidades das grandes empresas britânicas de construção civil e de

investigação são sistematicamente desenvolvidos em colaboração

dimensionamento

com laboratórios e universidades dos diferentes países membros

importantes projectos internacionais em zonas de elevado risco

de estruturas. habitualmente

envolvidas em

da UE e com a indústria. utilizando também os laboratórios

sísmico. exigem a existência de centros de investigação e formação

europeus com características complementares. como é o caso das

de técnicos neste ramo da engenharia civil. A Secção ESEE do

mesas sísmicas (Ex.: mesa sísmica do LNEC). que trabalham em

Imperial College faz portanto parte de um restrito grupo de insti-

conjunto desde 1995.

tuições académicas no Reino Unido que tentam responder a estas

A actividades do ELSA concentram-se actualmente no desen-

necessidadesatravés do desenvolvimento de investigação de ponta

volvimento de métodos e técnicas para o reforço do parque

e formação

habitacional construído na Europa antes dos anos sessenta. pro-

Sismologia.

profissional

na área da Engenharia Sísmica e

jectado segundo regulamentos sem provimentos específicos para

Presentemente. a Secção é constituída por 5 docentes. 4 assis-

resistência aos sismos. Para além do parque habitacional com pro-

tentes de investigação. 10 estudantes de Doutoramento e Z O

jecto de engenharia de estruturas. existe uma quantidade apre-

alunos de Mestrado. todos trabalhando exclusivamente na área da

ciável de construções feitas sem projecto específico. tais como. as

Sismologia Envolvida em vários projectos nacionais e interna-

construções de alvenaria de pedra em meios rurais. os edifícios

cionais de investigação e consultadoria especializada. esta Secção

antigos e monumentos que fazem parte do património arquitec-

contribui ainda de uma forma significativa para a preparação de

tónico. para os quais se exige uma atenção especial pelo valor

documentos técnicos e legislação nesta área. com particular

histórico e cultural que integram.

destaque para o importante

O projecto COSISMO.Comportamento Sísmico de Monumentos.

envolvimento na elaboração do

Eurocódigo 8.

desenvolvido conjuntamente pela Direcção Geral dos Edifícios e

Este investigador é responsável de várias cadeiras de mestrado

Monumentos Nacionais (DGEMN). pelo LNEC e pelo JRC. repre-

e licenciatura. todas na área da Engenharia Sísmica. estando tam-

senta um exemplo dos projectos de investigação desenvolvidos no

bém encarregue da supervisão dos trabalhos de investigação de

ELSA na área da protecção do património construído. e é. sem

uma dezena de alunos de mestrado e doutoramento. As principais

dúvida. uma das maiores evidências da colaboração do ELSAcom

áreas de estudo são o dimensionamento. avaliação e reforço de

instituições portuguesas e que teve grande impacto na sua activi-

estruturas de betão armado e mistas com recurso às inovadoras

dade na área dos monumentos.

metodologias "Performance-Based" e "Displacement-based".

9

.

C'

.

.

1

1
.

S"1

Os sismos têm sido uma das causas mais significativas
da destruição de construções históricas. Muitas das civiliza-
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ções que construíram monumentos notáveis encontram-se
em regiões de forte actividade sísmica: Portugal. Itália.
Grécia. Turquia e outros países à volta do Mediterrâneo:
Índia. Japão e China na Ásia: México. Peru e outros países
da costa ocidental da América da Sul. As marcas dos sismos
são mais ou menos evidentes nas construções que têm permanecido por séculos nesta regiões. pelo que o estudo
histórico e estrutural do seu comportamento perante os sismos é um factor importante para a avaliação da sua segurança estrutural.
A ideia de que as construções que sobreviveram
durante séculos sem danos ou com danos menores já
demonstraram a sua segurança parece receber uma
aceitação generalizada. No entanto. existem inúmeras
situações em que este raciocínio é inválido porque a
capacidade resistente da construção aos terra motos podese reduzir ao longo do tempo por diversas razões. entre as
quais se salientam:
A deterioração natural dos materiais:
. os danos sucessivosintroduzidos por sismos anteriores.

.

movimentos das fundações e acções de carácter repeti-

.

.

~r 1 mon1o

a~\

ar
e

,

tivo como o vento e as variações de temperatura;
as modificações na estrutura e materiais de construção
tais como a adição de novos corpos nos conjuntos
monumentais. a ampliação de corpos existentes em
planta e altura. a ligação de construções anteriormente
independentes e a substituição de coberturas leves em

madeira por coberturas com peso elevado.
Adicionalmente. é um facto bem conhecido que os sistemas estruturais do património arquitectónico se foram
desenvolvendo. ao longo dos tempos. tendo em vista soluções cada vez mais eficientes para resistir à acção do peso
da estrutura. mediante um processo de aprendizagem
baseado essencialmente nas lições dos erros anteriores.
Esta aprendizagem não ocorreu necessariamente no que
respeita às acções eventuais e à segurança sísmica. Em
Daísesonde a ocorrência de sismos é frequente. como no

Japão. as lições fornecidas pelos danos dos sismostraduzem-sedirectamenteem modificaçõesda prática construtiva. que incorpora aspectosdirigidos a aumentar a
resistênciaa esteseventos.Nos casosem que a existência
de sismosdestrutivosé esporádica.a modificaçãoda prática construtivaé menos evidenteou duradoura. Esteé o
casode Portugalcontinental.em que os sismosfortes ocorrem cada dois séculosou mais.e no intervalo entre estes
grandesacontecimentosrarasvezesacontecemsismossignificativos.Em particular.a lição do terramoto de 1755 e
a técnica construtivaanti-5ísmicaque se seguiu (construção pombalina) foram quasecompletamenteesquecidas antesde volvido um séculosobreestedesastre.
A EngenhariaSísmicaé uma prática recente (década
de 1920). traduzida em procedimentospara calcular o
efeito dos sismosnas construçõese determinar quantitativamente as característicasnecessáriaspara proporcionar resistênciasem face dos terramotos.Os procedimentos e as normativasde cálculo foram desenvolvidas
para construçõesmodernasem aço e betão.sendodificilmente aplicáveisa construçõeshistóricaspelo que a segurança sísmicadestasconstruçõesé um tema particularmentecomplexo.
A análise e o reforço de estruturasantigas representam. efectivamente.grandesdesafiosdevido à sua complexidade geométrica intrínseca. à heterogeneidadee
variabilidadedas propriedadesdos materiaistradicionais.
ao e~cassoconhecimentosobre as técnicasconstrutivas
originais. à difícil caracterizaçãodas acçõese à quase
inexistênciade normas ou instruçõesespecíficasque salvaguardem os técnicosresponsáveis.Adicionalmente.as
restriçõesà inspecçãoe remoçãode amostrasem edifícios
de elevadovalor histórico.bem como os custoselevados
das tarefas de inspecçãoe diagnóstico.conduzem frequentementea informação muito reduzida sobre a composição construtivainterna dos elementosestruturais e
sobre as propriedades dos materiais existentes.
Apesar disso. nos últimos anos têm-se verificado
investimentos consideráveis nesta área. os quais têm

Paulo B.louren(o

I-uísRamos

resultado num desenvolvimento técnico-científico
notável no âmbito da inspecção. das técnicas de
ensaiosnão-destrutivos.da monitorização e da análise
estrutural. O estudo das construçõeshistóricas deve ser
desenvolvido com base na utilização adequada das
modernas tecnologias.sendo o especialistaresponsável
por escolher e gerir os meios técnicos e financeiros
disponíveis para alcançar os elementos necessáriose
suficientes para o conhecimento sobre a construção.o
seu comportamento estrutural e as suas necessidades
reais de reDaracão.

Sara Mourão

Arcada mais de 50 por cento do sistemaestrutural do
quarteirão foi profundamente alterado e apenas cerca de
2 O por cento do sistema estrutural se encontra ainda na
sua forma original [1]! Estesvalores são por si só ilustrativos do estado de algum do património em Portugal.
As sucessivas intervenções na compartimentação dos
edifícios e a introdução de materiais com características
mecânicas radicalmente diferentes dos elementos originais. poderão enfraquecer os sistemas estruturais dos edifícios relativamente à acção dos sismos. Por essa razão a
Universidade do Minho. em colaboração com a empresa
OZ. Lda. tem vindo a desenvolver desde 1999 um estudo
sobre a segurança deste património.

Dois exemplos emblemáticos em Portugal: Baixa
Pombalina e Conjunto Monumental dos Jerónimos

Na Figura 1 ilustram-se os resultados obtidos recorrendo a uma simplificação do edifício-tipo pombalino
com apenas dois pisos. Os resultados permitem comprovar o comportamento deficiente do edifício. em especial.

As construçõeshistóricase. em particular.os monumentos em Portugal.são geralmenteem alvenaria de pedra.
resultandoem construçõespesadase muito rígidas.Isto
resultaem forçase acelerações
elevadasaquandoda ocor-
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no caso de um sismo perpendicular à direcção do frontal.

FIgura 1 Estudo de um edifício
pombalíno: (a I representa\ão
das paredes exteriores. frontal
e soalho: (b) deforma\ão e
fendilha\ão proyocada pela ac\ão
do sismo na dírec\ão do frontal:
(c I deforma\ão e fendllha\ão
proyocada pela ac\ão do sismo
na direc\ão normal ao frontal.
O azul escuro indica ausência
de fendílha\ão. enquanto que
as restantes cores Indicam níveis
de fendilha\ão (máximo
a yermelhol.

1.1

rência de terramotos com possibilidadede danos consideráveis.
A Baixa Pombalinada Cidadede Lisboa.por ser constituída por solossedimentaresargilo-arenosos
e por sesituar
junto à falha do Vale Inferior do Tejo.é área de elevado
riscosísmico.devendoser tomadasas medidasnecessárias
para atenuaros possíveisdanose prejuízosque um sismo
pode provocarno edificado Pombalino.
A Baixa Pombalinarepresentaum conjunto arquitect6nico e cultural de importância muito significativaque
tem sofrido alteraçõessucessivas
nos espaçosinteriorese
nasestruturasdasconstruções.
sem modificaçõessignificativasnosaspectosarquitect6nicosexteriores.Paraum quarteirão tão significativoQuantoo Quarteirãodo Martinhoda

Ibl

((I

Neste caso. obteve-se colapso do frontal para uma carga
de cerca de 30 por cento da acção sísmica regulamentar
e colapso das paredes exteriores paralelas ao frontal para
cerca de 80 por cento da acção sísmica regulamentar. Em
qualquer dos casos.a segurança não parece ser verificada.
Na Figura 2 ilustram-se os resultados do estudo preliminar que contempla a totalidade do quarteirão. Verificase que as frequências de vibração são relativamente
reduzidas. o que conduzirá a acelerações muito elevadas e
danos previsíveis nas zonas mais deformadas da figura
para terramotos com epicentro próximos de Lisboa.
O segundo caso de estudo aqui apresentado é.talvez. o
monumento mais emblemático do património arquitectónico português e trata-se do Mosteiro dos Jerónimos.

o conjunto monumental

resistiu bem ao terramoto de 1 de
Novembro de 1755 mas. em Dezembro de 1756. novo
tremor de terra fez ruir uma coluna do corpo da igreja.
que servia de apoio à ab6bada das naves.e fez ruir parte
dessaab6bada. Terá sido por essaépoca que ruiu também a
ab6bada do vão do arco do meio. em que assentao coro alto.
Para além disso. durante o século XIX, assistiu-seà desfiguração do conjunto. tendo-se desmantelado as acomodações
domésticas dos frades. a biblioteca. o rel6gio da torre. os
altares do coro e do claustro. Entre outras modificações e
demolições. substituiu-se a torre octogonal da igreja. Mais
recentemente.as reparações nos telhados conduziram a um
aumento de massasignificativo ao nível das coberturas.
É provável que as alterações verificadas na estrutura

Figura 1 Estudo prelimInar do
quarteirão do Martinho da Arcada:
I a I modo de VIbração
1(1~O.91Hze(b)modo
de vibração 1- {1.1.33 Hz

tenham reduzido a sua resistência à acção dos sismos pelo
que a Universidade do Minho e o GECoRPAiniciaram. em
1999. um estudo sobre o conjunto monumental. Os resultados já obtidos permitem constatar que a zona mais crítica do conjunto são os pilares que apoiam a nave principal
da Igreja de Santa Maria de Belém. Para além dos pilares.
as zonas das torres e alas posteriores do Museu da Marinha
bem como a CasaPia parecem ser as zonas mais afectadas
na ocorrência de um terra moto. Salienta-se que as frequências obtidas são particularmente elevadas pelo que os
sismos com epicentro afastado serão em princípio mais
gravosos para esta estrutura.
Conclusões
e Proposta de Actua~o

(a)

Parecem não existir dúvidas que a ocorrência de um
terramoto de média ou grande intensidade em Portugal
continental conduzirá a danos significativos no património arquitectónico. Os programas de reconstrução
pós-terra moto são incapazes de reconstituir o património arquitectónico. vidas humanas ou o património museológico que normalmente está albergado no interior
do património. Desta forma os danos resultantes de um
terramoto representam perdas irreparáveis que. de forma alguma. podem ser quantificáveis em termos económicos.
Cuidar da integridade do património arquitectónico
localizado em regiões sísmicas é assim um assunto de
importância nacional e um desafio para a geração presente de engenheiros. arquitectos e restantes técnicos
envolvidos na conservação e reabilitação deste património.
(ver também [2]). Salienta-se que. em Portugal. algumas
das zonas mais ricas em termos de património arquitectónico classificado (distritos de Lisboa. Santarém. Évora e
Portalegre) se situam em zonas de risco sísmico elevado.
No caso de Lisboa. analisaram-se os casos da Baixa

(bl

Figura 3 Estudo preliminar do conjunto monumental
dos Jerónimos (a) modo de vibração 1 fI . 3.0SHz
e (bl modo de vibração 3 - f3. 3.93 Hz

Pombalina e do conjunto monumental dos Jerónimos.
A teoria moderna de gestão do património deve incluir
a preparação para situações de risco associadas a terramotos de média e elevada intensidade [3]. Uma abordagem sistemática com vista à resolução deste problema
deve incluir as fases seguintes (ver também [4]):

.

.
,

.

Recolha da documentaçãoexistentesobre as constru-

ções históricas acompanhadade inspecçõesvisuais.
feitas por equipasde especialistas.
Definiçãode prioridades em função da importância arquitectónica e
anomaliasobservadas:
levantamentoda geometria.caracterizaçãodetalhada
das anomaliase da deterioração.com avaliaçãodas
propriedadesmecânicasdos materiaise verificaçãoda
segurançadasconstruções.
de acordocom a prioridade
estabelecida.Estabelecimentode uma estratégia de
intervençãopara o casoem estudo:
projecto e implementaçãode um sistemade gestãodo
patrimónioque inclua toda a informaçãoanterior.bem
como.planosde reabilitaçãosísmicae/ou monitorização contínua nos casosjustificadose planos de emergênciapara todos os casos:

. efectiva realizaçãodos planos de reabilitação sísmicae/ou
monitorizaçãocontínuanum horizontetemporal adequado.
Com o actual estado do conhecimento é inquestionável
que uma avaliação sistemática e credível do risco sísmico
do patrim6nio arquitect6nico é possível e necessária. A
metodologia proposta representa um desafio imenso para
o governo e suas instituições. universidades. centros de
investigação. profissionais e empresas de construção. sendo
certo que as ferramentas e conhecimentos técnico-científicos necessáriosestão disponíveis. ~

, Professor Associado da
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Salseira de Investigação da Unive~idade do Minha.
, Monitora da Unive~idade do Minha.
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Há quasemeio séculoque no LaboratórioNacionalde EngenhariaCivil
se estudae analisao comportamentodas estruturase construçõesem caso
de sismos.Ali vive-secom a certezaque um dia Portugalirá ser sacudidopor
um violento terramoto.Só não se sabequando.Cansadode Carvalho.Director
do Centrode Estudose Equipamentosde EngenhariaSísmicado LNEC
consideraque nem o cidadãocomum nem o poder políticose aperceberam
ainda do risco que correm.Em Portugalcontinuam-sea construiredifícios
sem adquadaresistênciaa sismose quaseninguémparecepreocupar-se
em reforçar as construções
já existentes.O cenárioé sombrio mas Cansado
Carvalhorecusao pessimismo.E acreditaque numa novageração
tudo pode mudar. Haja vontade de todos. Cidadãos e políticos. Por:Rosa
Amara!
Que trabalhos é que o Laboratório Naci°!1al de Engenharia Civil tem desenvolvido na área dos sismos?
O LNEC.desde a sua criação na década de 50. tem tido
essa preocupação e até se pode considerar o iniciador da
engenharia sísmicaem Portugal.O laboratório. impulsionado
pelo engenheiro Feri)' Borges. iniciou desde essa altura a
actividade relativa à engenharia sísmica.A ideia é desde sempre conhecer melhor as regras. projectos e comportamentos
das construçõesde modo a resistirem com segurançaà acção
sísmica e proporcionar às construçõesuma boa resistênciae
bom comportamento. E isso tem sido feito quer numa forma
analítica. quer experimental.

Equaissãoos meiosexperimentaisde que o lNECdispõe?
Temosumamesasísmicade grandesdimensões.
É.
aliás. a maior da Europa.com as característicasde que
dispõe e que pode suportar estruturasaté 40 toneladas.
Está a funcionar há cerca de seis anos e tem sido utilizada para bastantesensaios.Além destesmeios experimentais. temos ainda os meios analíticos. nomeadamente. os meios de modelaçãoanalítica das estruturas.
análise dinâmica. definição da acção sísmica.ou seja. a
avaliaçãoda sismicidadedo território nacional.
E quais são as principais zonas sísmicasde Portugal?
Como se sabe. Portugal é de uma sismicidadevariável. que aumenta de Norte para Sul. estando as áreas
mais sísmicassituadasna zona de Lisboa.Vale do Tejo e
do Algarve. Os pormenores do zonamento sísmico têm
evoluído e têm sido consagradosna regulamentação.E
isto também faz parte da actividade do LNEC.Desde
1958. quando foram publicadasas primeiras regras de
segurançacontra os sismos.até ao regulamentoque está
actualmenteem vigor. são todos textos que do ponto de
vista técnico foram preparadosaqui no laboratório.

Nestezonamento os A~orestêm um lugar de destaque?
A zona dos Açores tem um carácter diferente de
PortugalContinental.É uma zona mais sísmicado ponto
de vista da frequência com que ocorrem os sismos.Nos
Açores ocorrem sismos importantes frequentemente. o
que em termos de sensibilizaçãoda população é muito
importante. No continente.com uma sismicidadeque é
caracterizada por sismos extremamente intensos mas
muito espaçados.a população em geral tende a esquecer ou minimizar os riscos.
Neste momento. no quadro de uma orientação
europeia. estão a procurar substituir-seas regulamentaçõesnacionaispor uma lei geral europeia. os chamados Eurocódigosque já começaram a ser publicados
como normas provisórias.numa fase de preparaçãodas
normas europeias definitivas. Por essa razão não tem
sido revista a regulamentaçãonacional.
Já existe um esbo~o dessa legisla~ão europeia? O que
é que vai mudar por exemplo

no que diz respeito

(onstru~ão?
Depende do tipo de constru~ão.

à

Emrela~ãoao betão

armado não haverá muitas alterações. Já por exemplo
nas estruturas metálicas haverá com certeza mais novidades. Quanto às alvenarias e estruturas de madeira. e
para esses uma vez que Portugal não possui qualquer
regulamenta~ão específica. o Eurocódigo vai disciplinar
esse tiDo de construcão.

Sabe-sepor exemplo se em determinados bairros de
Lisboa com o mesmotipo de constru~ão,como Alfama
ou o Bairro Alto, está a ser feito esserefor~o sísmico
nos imóveis que estão a ser recuperados?
Hojeem dia já há situações
em que em determinadas
obras os proprietários pedem aos técnicoso reforco sís-

mico. Mas isso acontece es$encialmentenos Açores. a
única zona do país onde existem essesprogramas de
recuperação.Claro que no Continenteexistem situações
pontuais. Agora estamos numa altura em que se pretende incrementar acçõesdessetipo.
E o que é que se está a fazer nesse sentido?

Por um lado cobrir esta lacuna da lei relativamente
regras de projecto
lado estabelecer

em operações
mecanismos

nham,

com

desses

reforços,

determinada

ritárias

e, depois, alargando

cadência,

a

por outro

que efectivamente

Primeiro

impo-

a obrigatoriedade

estabelecendo

zonas

prio-

para todas as outras, Se con-

fazer isso em 25 anos seria muito' bom. P.ara

seguirmos

já não existe nenhuma
tem

de reforço,

manifestado

orientação

alguma

específica

preocupação

e o Governo

nesse sentido.

É exemplo dissoo pedido ao LNECde um projecto de investigação
para

que pretende

uma futura

não é suficiente.
cionada

criar as bases de conhecimento

regulamentação.
É preciso

por um desejo da população

E para

rança estabelecida.

tem que ter

E estas coisas não se fazem

da população

montar

picie o arranque

um esquema

para um projecto

ção do risco sísmico.
fiscalização

condi-

Podem-se fazer as leis mas se por trás não

existir uma vontade

É preciso

política

de ver essa segu-

isso a população

a noção de que o risco existe.
por decreto.

é necessário mas

Isto

uma vontade

É necessário

sobre os projectos

é ainda necessário

o reforço

mente a eliminação

nada arranca.
que em conjunto
nacional
também

uma maior

e a construção.
das construções

das que não servem.

exemplo, implementou-se um programa

pro-

de mitiga-

Tal como
e inclusiva-

Nos EUA, por
de reabilitação

sísmica de todas as escolas. Por cá, poderia

criar-se

um

programa desta natureza relativo por exemplo aos hospitais ou a outro

qualquer

tipo de edifícios

prioritários.

o ho5pital de S. Jo5é.por exemplo. 5e houver um 5i5mo
em Li5boaé um do5 primeiro5 edifício5 a cair...
O h05pitalde S.J05éé um problema delicado.não só
porque o próprio h05pitalem si estáin5taladonum edifício antigo com muita5alteraçõe5e cujo o comportamento 5í5micoé difícil de avaliar.como a5 condiçõesde ace5sibilidade 5ão muito más.E5teé um problema do ponto
de vi5tade 5egurançada5populaçõe5em que o LNECnão
tem qualquer jurisdição. como aliá5 não tem também
qualquer juri5dição 50bre a fiscalizaçãoda qualidade da
con5trução.No entanto. em relação à Protecção Civil.
e5tam05a fazer um e5tudo em colaboraçãocom outra5
entidade5para na área metropolitana de Lisboa - uma
zona habitada por cerca de doi5 milhõe5 e meio de pe5-

soas- tentar saber atravésde cenárioso que é que pode
acontecerno casode ocorrênciade um sismo.
A sensibiliza~ãodas pessoas relativamente aos sismos
não pode ter um efeito contrário e criar nas popula~ões
um sentimento de pânico? Lembro-me de há cerca de
dez anos alguns especialistas terem garantido que iria
ocorrer um grande terra moto em Lisboa até ao fim
desse ano, causando o pânico entre a popula~ão.

Que vai haver um grande sismo em Lisboa é uma
certeza.Agora.pode ser dentro de um mês ou dentro de
100 anos. As nossasestimativas são probabilísticasoou seja. tentamos sa- .
ber para determinados períodos de tempo qual é a
probabilidade de ser excedida determinada intensidade. Por vezesa apresentação da sismicidadenessa
forma leva pessoasmenos
preparadas a fazer inter-

.

pretaçõesdessetipo.
Agora. é necessárioestarmos preparados.Se não
estivermospoderá acontecer-nos qualquer coisa semelhanteao que se passou
na Turquia. Eu penso que
não temos construçõesde
tão má qualidade como na
Turquia mas a tipologia
construtivaé relativamente
parecida.A ocorrer um sismo na região de Lisboa
poderia ter consequências
muito graves.
Mas para mudar alguma Cansadode Carvalho:"O Governo pediu ao lNEC um projedo de investi
coisa tem de haver vongalão que pretende criar as basesde conhecimento para uma futura
t d
I 't '
regulamentacãoantisísmica",
a e po I Ica.
Tem que haver de facto
uma percepção da população para o problema que motive as autoridades a
estabeleceremas condiçõespara o efeito. Como temos
uma sismicidade muito espaçadaa percepçãodo risco
é muito baixa. as pessoasnunca pensamque isso pode
acontecer e acabam por dar prioridade a outra situações.Compete-nosa nós..a quem está dentro do assunto. transmitir essaideia. ~

--

~

~

nao

a ser
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Apesarde nos últimos anosse dar cadavez mais importânciaà engenharia
sísmica,issopoucose tem reflectido na prática.No Instituto SuperiorTécnico,
os futuros engenheirossão"bombardeados"permanentementecom os mais
recentesconhecimentosligadosaquelaárea porque para CarlosSousaOliveira,
professordo 1STe um dos grandesespecialistas
portuguesesem engenharia
sísmica,"quanto maioresforem os conhecimentos,
maioressão também
as exigências",SousaOliveiraestáconscientede que ainda há muito a fazer,
masacreditaque estaé uma novageraçãomais consciente,interventiva
e informada. E isto porque é urgenteapostarna prevençãoe no reforço
das construçõespois,segundoesteespecialista,um sismomédio em zonas
densamentepovoadasterá com certezaum impacto terrível a nível do parque
habitacional.

Por:Rosa
Amara!

Pode dizer-se que todo o trabalho em redor da engenharia
sísmica ainda é um trabalho pioneiro?
O trabalho da engenharia sísmica em Portugal foi iniciado nos finais dos anos 50. Em 1955. quando fez os
200 anos do sismo de 1755 realizou-se um grande
encontro que deu origem a um livro chamado Simpósio
sobre Acção dos Sismos. no qual foram lançadas as ideias
modernas que orientavam a engenharia sísmica. Nos últimos anos avançou-se bastante em Portugal do ponto de
vista teórico, sempre a par com as grandes realizações
mundiais. através do LNEC.Claro que no princípio era um
grupo pequeno e no qual eu me incluí depois de ter feito
o doutoramento. O meu trabalho foi sempre mais na zona
de definição de acções, mais ligado à sismologia, mas
tenho feito o meu trajecto entre a sismologia e engenharia.
Apesar da engenharia sísmica ter arrancado no lNEC.
o papel das universidades tem sido importante?
Nos últimos anos tem aparecido uma nova geração mais
interessada nesta área e já constitui um número interessante
e que é a consequência da tentativa de completar a investigação com o ensino.
Aqui no Instituto Superior Técnico. hoje em dia. ensina-se
muito engenharia sísmica em diversas cadeiras.Ao nível de
conhecimentos os alunos que tiram a sua licenciatura neste

momento na área da EngenhariaCivil.no ramo de estruturas. têm de facto muito mais conhecimentos sobre o problema dos sismos que as geraçõesantigas. Embora não seja
uma área muito forte é uma área com grande importância.
E nós vemos que. por exemplo. a nível de conservaçãodas
estruturas antigas começa-sea dar muita importância a este
problema dos sismos.
E essas estrutura antigas constituem grande percentagem
do nosso parque habitacional.
É de facto uma grande percentagem. Essesnúmeros são
mais ou menos conhecidos. o diagnóstico está feito na sua
global idade. agora precisa de ser desenvolvido mais em pormenor e essa é uma parte de um programa que se está a
tentar avançar para. precisamente. consolidar esse conhecimento. Sabe-se.mas com números muito genéricos.o tipo e
a qualidade das construções.mas há muita informação adicional que não consta. Mas sabemos que o parque habitacional é muito antigo. principalmente nos centros das
grandes cidades.o que obriga a consideraçõesespeciaispara
se poder reduzir o risco de um sismo.
Acha que todo este investimento a nível científico e académico em rela~ão à engenharia civil. está a ter reflexos na prática? E não estou a falar das grandes obras públicas. mas sim
dos pequenos promotores.

Ao nível das Obras Públicas é óbvio que existe. mas em
relação aos outros já é mais difícil porque as motivações.se
calhar. são outras e a faltá de conhecimento também é
maior. Mascreio que no momento em que começarem a existir engenheiros mais bem preparados em activo no mercado de trabalho o panorama pode mudar. Quanto maior é o
conhecimento. maiores são também as exigências.
Estou convencido que é um processo lento. principalmente nas pequenas empresas.Todas elas têm de estar preparadas para aplicar a legislação e têm de ser mais responsabilizadas.
o problema é que ninguém parece acreditar que um dia
poderá haver um sismo. E quando isso acontecer as consequências podem ser muito graves. É ou não verdade que
eventualidade de um sismo está sempre presente?
A actividade sísmica é caracterizada por períodos de
muita acalmia. E é o que se tem passado.entre nós este século. No final do século passado e princípio deste. registou-se
muita actividade sísmica por todo o país. que culminou com
o sismo de Benavente em 1909. Mas depois acalmou. registando-se apenas um sismo ou outro. como os de 1941 e
1969. mas a actividade sísmica tem sido relativamente
baixa. Historicamente todos sabemos que em Portugal ocorrem sismos com uma periodicidade de cerca de 200 em
200 anos e quando ocorrem. são sismos muito violentos.
E temos de estar preparados para isso. É que. hoje em dia.
há casos de sismos não muito grandes mas que trazem
muitos problemas. Foi o que aconteceu com o sismo de
1999 na Grécia. logo a seguir ao da Turquia. - que apesar
de ser um sismo que nós classificamos de moderado.
grau 6. causou muitos. muitos problemas.
Isso significa que em Portugal podemos ter problemas
com um sismo mais moderado do que o de 1755?
Claro. Basta ocorrer um sismo de magnitude 6 em zonas
densamente povoadas que vamos com certeza ter grandes
problemas. O impacto a nível do parque habitacional. por
exemplo. pode ser terrível. E essessismos de menor magnitude podem ocorrer com maior frequência. Não podemos
prever quando é que isso pode acontecer.mas temos médias.
E essasmédias apontam que nos próximos 50 anos é muito
provável que ocorra um sismo no território português.
Precisamos de estudos locais. desde estudos a nível de
falhas até a estudos a nível do parque habitacional. Temos
que conhecer o comportamento dos edifícios para depois
sabermos como é que os havemos de reforçar. quais as
técnicas de reforço. quanto custa esse reforço e quanto é
que ganhamos por fazer esse reforço. A política que se
deve seguir é a de prevenção. É que se um dia for possível fazer previsão de sismos uma coisa acontece. podemos

as localidadesmasos edifíciosestãolá e o parque
habitacionalé destruído.E é issoque temos de evitar.
Pensoque issosó é possívelcom um plano nacionalde
reforço do parque habitacional.a médio prazo. durante
os próximos20 a 30 anos.E temosque mostraraospolíticosQueissoé uma realidade.
evacuar

Não acha que com o projecto Recria está-se a perder uma
oportunidade de ouro pois as obras feitas ao abrigo daquele programa não prevêem o refor~o sísmico dos edifícios?
Nós temos tentadoalertarmas é uma situa~ãoum pouco
complicada.É que. apesarde estarmosa avançar
nosentido de
melhorar algumas coisa.há
uma parte da legislaçãoque
não está acessívele que levanta algunsproblemas.Nós.
através da Sociedade
Portuguesa de Engenharia Sísmica. vamos ter uma reunião com alguns membros
do governo exactamente
para tentarmos avançar a
regulamentação para o reforço das construções.porque neste momento não
existe essaregulamentação.
De facto. é uma pena
que um grande projecto

como o Recria não

seja

aproveitado. Há aqui várias
coisas que não tem estado
perfeitamente articuladas
para se poder avançar de
uma forma

segura.E quem

fala no programa Recriafala
também no programa das
auto-estradas. Era fundamentalqueas novas cons-

truçõesjá reflectissem os
novosconhecimentos
quese
têm vindo a adquirir.

SousaOliveira: "Temosque conhecer o comportamento dos edifícios
para sabermos como é que os havemosde reforcar, quais as técnicas
de reforço, quanto custa essereforço e quanto é que ganhamos
por fazer essereforco",

E não reflectem?
Reflectem a legislação em vigor mas os novos conhecimentos obtidos durante os anos 90 e resultantes dos últimos sismos. não sei se reflectem. Os últimos sismos do ano
passado. na Turquia e em Taiwan trouxeram muitos ensinamentos que estão a ser publicados agora e que seria
fundamental que se conseguisseincorporar nas novas construções. ~
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CO n tem r) Or a n e o 5
Por:Teresade CamposCoelhol

1 Castigo divino ou fenómeno físico?

~~

F.1,:;,1
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Uns escassosminutos seriam suficientes
para destruir. na manhã do dia de Todos-os-Santos.a capital do reino. oitava maravilha do mundo nas palavras de 00menico Laffi '. Os relatos de tal tragédia
(de que se salientam os testemunhos das
comunidades francesa e inglesa estabelecidas na cidade) fariam eco na imprensa
nacional e internacional. e dariam origem
às mais variadas tentativas de explicação
do fenómeno - religiosas.físicas e até mesmo filosóficas. como o comprova a importância dada ao acontecimentopor Voltaire '.
No reino as opiniões dividiam-se em
dois grandes grupos (não completamente
alheios a questões de origem política)aqueles que viam no sismo o castigodivino
para uma cidade que. na dissolução dos
seuscostumes.se podia comparar a BabeI
ou a Ninive. e aqueles que. partindo de
observaçõesanteriores. procuravam encontrar na constituição da própria terra a

~

origem do fenómeno.
No primeiro grupo destaca-seo jesuíta
Gabriel Malagrida (apoiado por opositores
do Marquês de Pombal. contraria na sua
obra as causas naturais que este aponta
para o terramoto 4) e Franciscode Pina e
Mello. Fidalgo da CasaReal e membro da
Academia Real da História que. refutando
as teorias copernicanas. daria origem a
vasta epistolografia s. Mais longe iria
Laurent-ÉtienneRondet ao afirmar que as
causas morais do sismo tinham origem
muito remota. e que se deviam à excessiva
protecção dada por O. João III aos Jesuítas. permitindo a sua fixação no país. desprezando o aviso divino que o sismo de
1531 representara 6.

FIG.l (A.N.T.T. CasaForte, Série Preta. n 1411, Ooc.l)
1.1 Explicaçãodo interior da terra: veia cava.canais secundários e câmaras em que se produzem
as exalações:11 - Movimento de trepidação do plano e fórmula para encontrar a profundidade em que
se encontram estas câmaras (O I: sobre a perpendicular ao plano de AB marca se AO e BO igual ao
comprimento do arco AB. Os canais que nascemnesta câmara. como F.incendeiam se e propagam o fogo
também a outras zonas e câmaras (EI; 1.1 Exalaçãodos produtos da câmara C; 1.4 Movimentos
de trepidação e balanço provocadospela exalação da câmara C.abalando as fundações dos edifícios:
1.S Representaçãoda Europa, África e Ásia. Para aplicar a teoria da veia cavaa esta figura, aplique-se
em 1 e 1 os desenhosdas figuras anteriores: 1.6 Exemplo de uma câmara num terreno, como se vê em C.
Esta câmara tem dois planos: o imaginário (BI e o real (A). por onde sai a exalação.

Muito numerosos são, também. aqueles que apontam
causasnaturais para o terramoto refutando. quer a teoria do

castigodivino 7, quer as numerosasprofeciasque entãocirculavam 8. Numa cidade em que a sua história (bem como
a de toda a bacia do Mediterrâneo I esteve sempre ligada,
desde tempos imemoriais, a violentos terra motos, e a que se
juntava o relato recente do grande sismo de S, Franciscode
Quito (29 de Abril de 1755 I, os espíritos mais esclarecidos
analisavam as descriçõesde sismos anteriores, tentando estabelecer os elementos comuns a todos eles. Apoiando-se na
obra dos grandes filósofos, em especial Aristóteles,as explicaçõesfísicas centrar-se-iam,então, na análise e descriçãoda
terra, apontando a formação. circulação e expulsão dos gases
produzidos por fogos no seu interior como a razão principal
dos sismos.comparando este fenómeno ao dos vulcões.Frei
Miguel Cabrera, defensor acérrimo da teoria da veia cava,
ilustrá-la-ia com seiscuriosasfiguras (Fig.l I. afirmando estar
disposto a retratar-se perante aqueles que lhe dessem uma
explicação mais plausível, ou que lhe mostrassem ir a sua

explicaçãocontra qualquer princípio da Igreja 9. Segundo
esta teoria, a terra era atravessadade norte a sul por uma

grandeveia. veia cava (Fig.l.l-CCCI, ramificadaem outras
de menores dimensõese de diversasorientações,que escoariam os fogos do seu interior (estes produzidos em cavidades
próprias ou câmarasI. Pelo polo norte (Fig,l.l-AI derramaria as suas águas pela superfície do mundo. águas essas
que entrariam pelo polo sul (Fig.l.l-BI.
Nas figuras
seguintesCabrera descreve como as exalaçõesda terra produzem efeitos na sua superfície (veja-se as legendas das
Fig.l.2 a 1.61.
Outros autores dão-nos uma descrição mais completa de
como se geram estas mesmas exalações e, consequentemente. os abalos sísmicos.Segundo Isidoro Ortiz Gallardo
Villarroel 10 no interior da terra existiriamhydrophilacios.
pyrophilacios, e aerophilacios. cavidadesonde circulava água
e se produziam fogos e gases,resultantes da combustão de
diversas matérias facilmente inflamáveis, em especial enxofre. salitre, carvão e amoníaco. Da combustão destes

No reino as opiniõesdividiam-se
em dois grandesgrupos
( não completamentealheios
a questõesde origem política)
-

aquelesqueviam no sismo

o castigodivino para uma cidade
que. na dissoluçãodos seus
costumes,se podia comparar
a BabeIou a Ninive,e aquelesque,
partindo de observações
anteriores.
procuravamencontrar
na constituiçãoda própria terra
a origem do fenómeno.

Príncipe Real, 25-3°
1250 -184 Lisboa Portugal
Telefone: +351 213219950 Fax: +351 213467995
Email:mcarq@mail.telepac.pt Site: www.mcarq.pt
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elementos resultavam exalações.responsáveispelos terramotos e vulcões.cuja intensidade dependia da diferente combinação dessesmesmos elementos. num processo semelhante

1

ao da pólvora11. Quantoaosabalossísmicos.
estespoderiam
ser de 3 tipos: tremor ( de deslocaçãohorizontal). pulso (de
deslocação vertical. por analogia com o nosso pulso) e
tremor simples.Villarroel salienta. ainda. a interligação entre
este tipo de fenómenos físicos e a astrologia. Na sua opinião.
o eclipse do Sol verificado na manhã de 26 de Outubro de
1753 fora um prenúncio do terramoto - estando no 3' grau

7

de Escorpiãoe tendo a duração de 2 h e 31 m. os seusefeitos
durariam 2 anos e meio e 6 dias. salientando que na altura
do terramoto. os astros tinham as mesmas posiçõesrelativas
(Fig.2 e 3).
Um dos aspectosfocados também por estes autores é a
existência de outros sinais (mais ou menos falíveis) que
podiam ser prenúncio destes fenómenos. sinais essesque
ainda hojemsãoconsiderados
pela sabedoriapopular- turbação repentina. efervescênciaou alteração da temperatura
das águas das fontes e dos poços. grande ruído e estrondo
debaixo da terra. pavor insólito dos animais. seca ou nascimento repentino de fontes. intempestiva serenidade do ar.
temperatura desajustadaàs estações.nuvensestranhasou círculos caliRinososem volta do Solou da Lua.
2 Conselhos para minorar
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seria. afinal. o número aproximado de vítimas? Teria sido o
terra moto maior do que o que se dera em 26 de Janeiro de
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1531 (com destruição de mais de 1500 casas)? Alguns
autores apontam para 10000 vítimas. Esta não parece ser a
opinião de Moreira de Mendonça que nos indica ter ardido
1/3 da cidade. ficando destruídas 1/10 das suas casas.e
morrido perto de 5000 pessoas12. Todosparecemconcordar.
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dia I. :
,..' ~.
'.
:'.

no entanto. em que a principal causada destruição de Lisboa
se deveu ao incêndio que se lhe seguiu. Com a família real
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os efeitos dos terra motos
As proporções que a catástrofe assumiu levou a que
muitos autores exagerassemo número de mortos. lançando
uma outra discussãoentre os seus contemporâneos - qual

.

d~r.Nôvieinbr.ede
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ano de 1755;;,_-:

alojada em "formosíssimasbarracas de campanha" os sobreviventes tentavam a pouco e pouco. alojar-se como podiam.
Armaram-se 100 barracas no Carda!da Graça.200 em Santa

Clara.300 no Campodo Curra!e 400 noutroslugaresJ1.

,"

.
1Q..de Pifcis,

~

estando construídas9000 barracas nos primeiros 6 meses.e
mais de 1000 casasreedificadas ao fim de um ano J'.
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OStextos referem. ainda. algumas medidas a tomar para.
em caso de novo sismo.as casasnão ficarem tão danificadas.

Referimosjá. a propósito da gaiola pombalinaJS. como
Fr. Manuel da Epifania. ao analisar o edificado de Lisboa.conclui terem resistido melhor as casasfeitas de frontal. Também
Aucourt Padilha refere que em virtude do grande número de
sismos.os habitantes de Arequija só constroem as casasde
pedra e cal no 10 piso. afirmando que o melhor remédio é

FIG.2 e:l (A.N.T.T. (asa Forte. Série Preta. n' :1421. Doc.:I), Posi\ão relativa
dos astros no dia do eclipse do Sol (26 de Outubro de 1 m I e no dia 1 de
Novembro de 17SS. segundo Gallardo Villarrorl.

morar em casa baixa de tabique

16.

Não menoscuriosaé a

afirmação de Pedro Gendron "Todos sabem que no Peru. e
taô bem na Jamaica. lugares infestados mui a miudo de terremotos. as casassaô de hum so andar e. se se compoem do
se~undo he de madeyra naô pezada: servem de alicerceslon-

gas e roliças traves que se estendem pellos cantos,enlaçando

a cantariacom mayorfirmeza"li, Vimosjá que é o próprio
Aucourt Padilha que nos diz ter dialogado com Manuel da
Maia,Terão sido estesconselhosescutadospelos engenheiros
de Pombal ? ~

João de Zunigacita mesmouma experiênciaque M.de Lemeriteria

ii

feito em França.para testarestateoria enterrandono chão
à profundidadede 1 pé. uma pastade enxofre.ferro e águacom o peso
de 50 arratéis- ao fim de 8 ou 9 horasa terra teria começadoa inchare a
abrir seem gretas.saindoum forte cheiroa enxofre
il Hist6riaUniversal op.cit..p.138 TendoM. de Mendonça
a seucargo
o Cartório
números
ao

por

tentar

da

estimar

General
pois

Câmara

da

si avançados.
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D. João
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Maia.
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fogos
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e o Sargento

V tê-I os-ia
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é a afirmação
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mór
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e Técnicado Gabinet"d.. Maur..ri..d.. CML

Estruturas

15

de

M. de

madeira:

Efeitos

16

de lisbonne

ou examen

de cet axiome.

este

, Juízo da Verdadeira Causado Terramoto

que Padeceu a Corte de

Lisboa no 1 de Novembro de 1155. As divergências com o Marquês
leválo-iam à fogueira em 1761.
'Aqui

naó

he

necessario

ser

sabio.

basta

ser

catholico.

e crer

no

q'!e

Deos diz. para se conhecer que he immovel a Terra: assim o affirmará hum
fiel. ainda que seja hum nescio. posto que o naó digaó assim os
Copernicanos. que presumem mais de Mathematicos. que de Christaons:
importa pouco que elles defendaó com sacrilego empenho contra a Pagina
Sagrada. que a terra se move. e que o Sol está firme. se por este modo se
alcança que há occasioens.em que os sabios deliraó. e em que os ignorantes acertaó. Sendo. pois. a Terra Estável. poia assim o diz Quem a firmou
no Centro do Mundo". In Juízo que se recitou na Cappela
universal de todas as obras que tem sahido ao publico sobre os efeitos que
causou o terremoto nos reinos de Portugal e Castel/ano primeiro
de Novembro de 1155.
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Viaggio da PiJdova a Lisbonna. Bologna 1691.

de

da

que

Antóniodos Remédios.
em cartadatadade 26 de Janeirode 1756

Arquitecta. membro do Conselho Redactorial da revista Pedra&Cal.
Docente na Unive~idade Aberta
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os

Padilha.

Joseph

(Efeitos
11

plausíveis

Aucourt

por

1998).
se tratar

Bonnardel.

de

cette société Rondet afirmava. ainda. que ao atingir Lisboa. centro do
comércio da Europa. Deus atingia. também. toda a Europa. In Reflexions
sur le Désastre de Lisbonne. Paris. 1756. pp.83 e 59.
1 Embora nem sempre aqueles que indicam causas naturais para o terramoto tenham posto totalmente de parte esta teoria. como é o caso do
académico scalabitano João António da Costa e Andrade (Conversação erudita. Discu,;o Familiar. Confer~ncias Ascéticas.Históricas. Políticas. e
Philosophicas. Lisboa. 1756 J.
8 Entreestas. salienta-se o aviso que Deus teria feito. uns anos antes. à
Madre Maria Joanna. freira do Mosteiro do Santíssimo Sacramento do
Louriçal. no qual dizia que não podia sustentar os pecados do reino. em
especial os de Lisboa. Esta e outras profecias seriam refutadas numa carta
que Pedro Norberto de Aucourt e Padilha escreveria em 8 de Outubro de
1756. em Sintra. sob o pseudónimo de Epicuro Alexandrino ('Larta em
que se mostra Falsa a Profecia do Terremoto do primeiro de Novembro de
1155". in col/eçam universaL.. op.cit.. Tomo IIIJ.

~~~~~~:::L:2~
=~k
-

EsculTURA

E CANTARiAS

RESTAURO.

LdA.

'Explicacion physico-mechanica de Ias causas dei tremblor de tierra
como constan de Ia doctrina dei principe de los philisophos aristoteles.
Sevilha. Fevereiro de 17 S6 Frei Miguel Cabrera era. segundo ele próprio
afirma. Leitor Jubilado da Ordem de Minimos. Companheiro Provincial.
Socio Erudito da Regia Sociedad Medica de Sevilla. e Examinador do
Arcepispado desta cidade.
'° Lecciones entretenidas. y curiosas. physico-astrologico-metheorologicasosobre Ia generacion. causas.y senales de los terremotos. y especialmente
de Ias causas.Salamanca. Fevereiro de 1756. Entre aqueles que partilham
desta opinião saliente-se a obra do já citado Pedro Norberto de Aucourt e
Padilha (effeitos raros e formidaveis dos quatro elementos. Lisboa.1756).
Frei Benito Gerony Feijoo (fi terremoto y su dictamen. Lisboa 1756 /
Nuevo Systema sobre Ia Causa Physica de los Terremotos. Puerto de Santa
Maria. 1756). Bento Morgandi (Carfa de hum amigo para outro em que se
dá notícia dos effeifos do Terremoto. Lisboa. 1756 J. Joachim Joseph
Moreira de Mendonça (História Unive,;al dos Terremotos que tem havido
no mundo de que he noticia. desde a sua creação até o século presente.
Lisboa.1758). Frei Francisco de Vasconcellos e Sande Corte Real (nova
instrucçam estabelecida em varios experimentos. systemas.
f observaçoens pertencentes a Hathematica. principalmente
a Arfilheria. astrologia. metheoros e musica. Lisboa. 1761. onde se compara
já as causas e efeitos do terra moto de 1755 com aquele que se deu a 31
de Março de 1761 ). ou os comentários tecidos por Feliciano da Cunha
França e João de Zuniga. em 1756 e 1757.
rescectivamente. ao Dictamen de Feiió.

Rua República da Bolívia, 97-4°Dto.- 1500-545Lisboa
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Na históriasfsmicade Portugalhá o registode eventossfsmicos
com efeitosdestruidores.sendode esperarque novossismos
de grande potencialdestrutivoocorram no futuro no nossopafs.
Na história sísmicade Portugalhá o registo da ocorrência de eventossísmicoscom efeitosdestruidores.sendo
de esperarque novossismosde grande potencialdestrutivo ocorram no futuro no nossopaís.
Os danos provocadospelos sismos nas construções
dependemda severidadedaquelese da resistênciadestas.
ou seja.da vulnerabilidadedas construçõesa estetipo de
acção.
Grandeparte do edificado daszonasde maior sismicidade do país.nomeadamentedosAçores.do Algarvee particularmente da cidade de Lisboa. encontra-se em
condiçõesde segurançamuito precáriasface à eventualidade de um abalo sísmicointenso.
Por exemplo.os edifíciosde alvenaria.que constituem
a maioria dos edifícios da cidade de Lisboa.não foram
objecto de dimensionamentosísmicoespecífico.e apresentam.consoantea tipologia a que pertencem.insuficiênciascomo:
. Degradação
daspropriedadesdosmateriaisestruturais
. Construção.por vezes.muito precária.com contraventamentoinsuficiente
. Recuperação.
por vezes.muito precáriaapóso terramoto de 1755
Acrescento
de pisose caves
. Alterações.
em particularao níveldaslojas.deficientemente projectadase/ou executadas.
com debilitação
de paredese fundações
. Introdução pouco criteriosade elementosmetálicos
e de betãoarmado
. Paredescom espessurareduzida.poucoresistentese
em númeroinsuficiente
Fundações.
por vezes.deficientes
Presença
de elementosdecorativospesados

.

.

.

Tambémos edifíciosde betãoarmadoapresentamdeficiências,em particular os edifíciosditos "semductilidade",

que são a maioria dos edifícios de betão armado. Nesta
tipologia.é reduzida a capacidadeda estruturadissipara
energiaque lhe é transmitidapelo sismo.atravésda deformação e redistribuição dos esforçospelos diversoselementosestruturais.e de continuara respondercomo um
todo sem perda significativa de
resistência.
Relativamenteaos edifícios mais
recentes.projectadosde acordo com
a regulamentaçãoactual que data de
1983. podem ou não ter resistência
sísmicaadequada.pois na realidade
não há controlede qualidadede projecto ou construçãoa não ser que o
dono de obra o imponha.Assima vulnerabilidadedestesedifíciospode ser
extremamentevariável. dependendo
fortemente da qualificação e motivação dos intervenientes na construçãode cadaedifício.
É objectivodo Programaque está
a ser preparadopelo GECoRPA
e pela
SPESreduzir substancialmente
a vulnerabilidade do edificado em
Portugal.atravésda sua reabilitação
sísmica.Pretendeassimminimizar-se
as perdaseconómicase sociaisque o
próximo sismode grandeintensidade
poderá causar. conferindo-se aos
edifícios uma capacidaderesistente
que assegure:

.

a protecção de pessoas.bens e

.

da funcionalidadedos elementos em risco para um sismo
moderado. relativamente frequente (período de retorno
curto) e
a prevençãodo colapso das

i

l

construçõespara um sismo intenso. relativamenteraro (pe- i
ríodo de retorno longo).
I

o Programa

dirige-se fundamen-

talmente à mitigação do risco das'
construções existentes e apenas de
carácter habitacional e de escritórios.
dada a elevada complexidade e
dimensão do problema.
O lançamento de um tal Programa I
pressupõe mecanismos que assegurem a articulação entre diversas
entidades. como sejam. as associações
empresariais do sector da construção.

de promotores imobiliários. de seguradoras.de proprietários e inquilinos. instituiçõesfinanciadoras.etc.. para
além dos organismosestatais (Governo.Autarquias.ProtecçãoCivil.Instituiçõesnormativas).

.
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Por: RosaAmara!

Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica foi

políticasque foram tomadas com o sismo de 1980", Apesar de

criada essencialmente para promover encontros

nos últimos anos a Engenharia Sísmica ter evoluído bastante.
segundo Sousa Oliveira. ainda há muito a fazer, " Somos entre

entre

os especialistas ligados

Sísmica. tendo-se tornado

à Engenharia

num

dos poucos

ioo

a 150 pessoas muito fechadas sobre si próprias. fechadas

fóruns de debate técnico nesta área tão especí-

no sentido de não conseguirem transmitir

fica. "Há uns anos atrás esses encontros realiza-

para fora, Eu creio que neste encontro dos Açores. uma vez que

vam-se apenas de quatro em quatro anos pois não havia mate-

vamos tentar canalizar as consequências do sismo de 1998. tal-

rial nem trabalhos que exigissem uma precocidade mais fre-

vez sejamos capazes de passar mais informação

quente". No entanto, hoje em dia, já é possível reunirmo-nos

envolver mais o poder político e a comunicação social", Além

-

-

os ensinamentos

para fora e

mais vezes pois esta sociedade é pequena mas muito activa e

destes grandes encontros. a SPESpromove ao longo do ano.

começa a produzir bastante" afirmou à Pedra&Cal Carlos Sousa

diversas conferências

Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico e Presidente da

Engenharia Sísmica, "Estamos a tentar patrocinar mais encon-

dedicadas

a aspectos limitados

da

SPES.Actualmente, a SPES está já a pensar no seu 5' encontro.

tros deste tipo. convidando também alguns especialistas estran-

"Realizá mos o 4' em Novembro do ano passado, em Faro, em

geiros", Neste momento. a SPES está a equacionar a hipótese

conjunto com alguns membros de outros países do mediterrâ-

de se candidatar

neo. E o próximo vai ter lugar em Ponta Delgada, com visita à

ferência Mundial da Engenharia Sísmica em 2008. que junta-

cidade da Horta, em Outubro

rá cerca de 2000 participantes e é sempre uma referência no

Oliveira. Este encontro,

de 2001",

vai ser organizado

anunciou
pelo

Sousa

Governo

Regional dos Açores. através do Laboratório

meio, Embora ainda esteja tudo no ar, é uma hipótese que tem
sido muito pensada, Mas Sousa Oliveira não pretende que as

Regional de Engenharia Civil com o

actividades da SPES fiquem apenas por aqui, "Gostaríamos de

apoio da SPES e pretende essen-

ser mais interventivos a ponto de congregar sinergias para

cialmente discutir e analisar o
que tem sido feito nos Açores

--

para a organização. em Portugal. da Con-

fomentar

programas

nacionais.

levarmos

mensagens

ao

Governo. às Autarquias. etc, Este é um papel que, anterior-

após o último sismo. A in-

mente. a SPESnão desempenhava. mas no qual esta nova gera-

tenção é centrarmo-nos

na

ção está a apostar, "Não chega promover encontros. temos de

matéria tendo por ponto de

ser mais interventivos", Segundo Sousa Oliveira "estamos a ten-

referência

o risco sísmico nos

tar convencer os políticos de que é necessário avançar com um

Açores e as intervenções de reconstru-

investimento para o dia em que houver o sismo, É que nesse.

ção e reforço do parque habitacional que tem

dia as casas que não estiverem reforçadas vão sofrer com cer-

estado a decorrer como consequência do sismo de 1998 no

teza danos importantes. É importante

Faial Pico e S. Jorge", refere Sousa Oliveira. Para o Presidente

des civis. como a SPES,a conseguir congregar diferentes pesso-

que sejam estas socieda-

da SPES "trata-se de um grande projecto que com certeza vai

as. organizações e instituições em torno de determinadas pla-

ser objecto de análise quer do ponto de vista científico, quer do

taformas de desenvolvimento", Ao nível da legislação, a SPES

ponto de vista da fiscalização e se calhar até do ponto de vista

também pretende intervir como parceiro a ser consultado pelo

político. Isto porque tem havido alguma polémica em redor

Governo em caso de dúvidas em determinados

dos atrasos na reconstrução dos imóveis atingidos e o poder

técnicos ou mesmo no vazio legislativo, "Não vai ser com certe-

pormenores

político tem-se justificado com o facto desses atrasos se deve-

za a SPESque vai criar a legislação mas pode haver uma par-

rem à necessidade de elaborar projectos muito rigorosos. Para

ceria, É necessário divulgar os conhecimentos. aumentar a cons-

Sousa Oliveira este encontro nos Açores "será interessante para

ciência da população em geral e dos técnicos em especial para

romnarar

este Droblema dos sismo". frisa Sousa Oliveira, ~~

as oncões nolíticas tomadas a!1ora. com as ODcões

.
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Por: Rita

(anavarro

anuel da Maia nasceuem Lisboano ano de
167 7. Filho de pai luveiro.
origem

plebeia

ã geração

não condicionou

de

a sua

carreira. Em data incerta ingressa na Aula
de

Fortificação.

instituição

joanina

cúpula que. dada a proximidade

de

com o

poder real. definiu o seu percurso ascendente. Em 1698 inicia
carreira. percorrendo as mais diversas patentes militares com
prática de engenheiro. Os primeiros vinte anos são porventura
os mais dinâmicos: fazendo levantamentos. assinando esboços
de várias praças (Abrantes. Almada. Estremoz). depressa se
torna responsável diredo pelo desenho de aquartelamentos. A
encomenda régia da planta de Lisboa ocidental e oriental. que
o manteve ocupado por cinco anos. venceu o que a origem
humilde teimava em recusa!: trazendo-lhe a mercê do hábito de
Cristo e. anos mais tarde. a entrada na Casa Real. Homem culto.
versado em diversas línguas. traduziu difundidos

tratados de

engenharia: foi instrutor dos príncipes infantes: membro da Aca-

A opção do poder central pela Baixa (judiciosamentedesignada de pombalina) revelava"5e
um desafiosimultaneamente
técnicoe urbanístico.que Maiaentregoua uma equipa de jovens
engenheiros.
Tecnicamentetratava-sede criar condiçõesde segurançanos
novos imóveis:questõescomo a consolidaçãodo solo (numa
área permeávelàs águasdo Tejo): o escoamentodos detritos.de
modo a não criar infiltraçõesprejudiciais:a contençãona altura
dos edifícios(unicamentede doisandares).e o alargamentodas
ruas:ou engendrarum novo sistemaconstrutivoresistentea abalos sísmicose incêndios.Do ponto de vistaurbanístico.pretendia-sedesenharuma malha regular.inteiramentenova.isto é.implementar racionalidade em espaçosurbanos que anteriormente
cresciamde forma livre e desordenada.
A cidade eleva-seassim sobre uma plataforma de entulho.
assenteem estacariade pinho que a defende das águasfluviais
e a rede de esgotosprevê a criação de cloacaspara o escoamento subterrâneo.No que toca aos edifícios.o prolongamento

1754. para o cargo de engenheiro-mor. Esta circunstância. mas

das paredes laterais à altura dos telhados. proposta do engenheiro Maia como medida de combate aos incêndios.foi seguida: masa polémica das indemnizaçõesaosantigosproprietários
obrigou a condescenderna construçãode três e quatro andares.
Criadacomo respostaconcretaa este problema - numa Usboa

também o espírito empreendedor e a sua voluntária intervenção

ainda não refeita do susto. e continuamente abalada -. a

em questões urbanísticas ou ligadas aos equipamentos públicos.

armação em madeira. vulgarmente designada por "gaiola".
resistehá mais de duzentosanos.
Mercê da aliança entre prátic~s tradicionais. vernáculas.
enraizadasna escolaportuguesade engenheiros-arquitectos
militares.e o emprego da moderna tecnologiaque a circunstância
impunha. nasceuum núcleo patrimonial de que o engenheiro
Manuel da Maia foi mentor.Apesardisto. basta caminhar pelas

demia Real da História. e. no final da vida. guarda-mor da Torre
do Tombo. onde a rápida acção permitiu

salvar o espólio

documental do abalo de 1755.
A progressão na carreira é coroada com a nomeação. em

explicam a preponderância do engenheiro na sequência do terramoto do ano seguinte. provavelmente a acção mais notável do
seu percurso.
A definição do trajedo do aqueduto que transportaria água
a Lisboa e um estudo sobre a freguesia de S. Isabel. ajudam a
perceber de que forma Manuel da Maia aliava a experiência de
arquitecto castrense a um profundo conhecimento do sítio e dos
condicionamentos

que a capital apresentava para a recons-

trução.
As três Dissertações que enviou ao rei imediatamente após o
sismo - num espaço de três meses - discutiam 5 propostas para

o que consideravaser o melhor modelo de reurbanização.
Reerguera baixa da cidade segundoum plano moderno afigura-se modesto quando comparado com a ideia visionária de
levantar toda uma nova Lisboa na zona ocidental da cidade
( para onde ela aliás se estenderianaturalmente).

ruas principais e notáveis desta nossa sacrificada Baixa e ir
olhando.um a um, osapodrecidosimóveispombalinos.os quais
eram há séculosatrás orgulho de reconstrução,exemplo percursor de tecnologia,brilho do centro da capital z.Vale a pena
pensarmos nesta advertência lançada há pouco por um
semanáriolisboeta- ~
I
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Sismos e património arquitectónico
Por:José Maria Lobo de Carvalho!

tema dos "sismos" na Internet, é vasto e
variado: no SAPO,a pesquisa por "1755"
leva-nos a um jogo de computador (o
Quakell,pt) e no YAHOO.a palavra "Earthquake", introduz-nos aos San Jose Earthquakes, um equipa americana de futebol!
No entanto, visitei alguns sites que poderão ser interessantes.
relacionados com fenómenos geológicos.danos causadosno
património edificado e aspectostécnicosda investigaçãoanti-sísmicaem edifícios antigos.
1. O SAPO.indica-nos. entre outras. duas opções para
quem se interessa pela manifestação meteorológica dos sismos: em http:/ /geocid-snig.cnig.pt/sismos/sismos.html estão
disponíveisinformações da Divisãode Sismologia do Instituto
de Meteorologia (www.meteo.pt/sismologia.html) sobre a
caracterização semanal da actividade sísmica em Portugal
continental.atravésde cartografia com indicaçãoda localização
e características(magnitude e intensidade): à escalamundial
aconselha-se
o endereçowwwdisasterrelieforg/Earthwatch.dedicado a notíciasde desastresnaturaiscom pesquisapor tipo e data
ou. ainda. a basede dados do National Eal1hquakeInfom7ation
Cente~em http:/ /neic.er.usgs.gov/.Na eventualidade de um
sismo, a página do Serviço Municipal de Protecção Civil. em
www.cmHisboa.pt/serviços/protecaocivil/sismo,htm indica
medidas preventivase defensivase a Universidadede Stanford
aconselha..be quakesafe..,em www.stanford.edu/dept/EHS,
2. Ainda no SAPO.achei curiosa a página pessoalde um
aluno de EngenhariaCivil da FEUP.em www.terravista,pt/portosanto/5688/RuiO.htm. cujo conteúdo (para além do inevitável link ao seu clube de Futebol) nos disponibiliza informaçõese fotografias sobre o sismo da Turquia (Izmit. Agosto
1999), bem como vários links a Institutos de Investigaçãoem
todo o mundo. Quanto aos conhecidos sismos dos últimos

anos(SãoFrancisco.1989;
LosAngeles.1994;
Kobe,1995ou

Umbria.1997 ). não encontrei informação imediata. no
entanto. o site do Earthquake Engineering ResearchInstitute.
da Universidade da Califórnia. permite aceder à base de
dados de imagens sobre terra motos. o Query EqllS lmage
Database. com pesquisa por nome ou assunto. em
www.eers.berkeley.edu/eqiis.html.
3. Procurei a SociedadePortuguesade EngenhariaSísmica
mas sem resultados para além de referências noutras páginas. pelo que presumo que não possuam ainda um site na
Internet. Quanto a instituições de referência no campo da
investigação.o LNEC (Centro de Estudo e Equipamento de
Engenharia Sísmica). oferece uma lista dos projectos e áreas
de intervenção do departamento. embora sem informação
aprofundada. Na página do ISl não encontrei nenhuma
referência sobre o assuntoatravésda pesquisapelas palavras
"sismo" ou "sísmica".
Em contrapartida. aconselho. pela informação escrita e
qualidade gráfica. a página do Projecto COSISMO.em
http://tina.sti.jrc.it/cosismo. resultado da parceria entre a
DGEMN. o LNEC e o laboratório

ELSA-JCR.com o objectivo de

estudar o comportamento sísmico de estruturas monumentais. através de uma réplica da Portaria do Mosteiro de São
Vicente de Fora. Estapáginaapresentaum conteúdodesenvolvido sobreosensaiosrealizadose conclusões.
bem como algunstextos e uma excelenteiconografiada época.sobre o terramoto de
1755. E "tocandona ferida".a pesquisapelo ano fatídicoleva-nos
ao site www.terravistapt/ferNoronha/2345.html. com interessantesdescriçõesda épocasobreo terramoto.por estrangeiros.
Paratermina~ uma referênciaao 4' EncontroNacionalsobre
Sismologiae EngenhariaSísmica.em wwwualg.pt/est/adec/sismica99. com bastanteinformaçãosobreo assunto. ~
I

Arquitecto.Mestreem Conse/Vação
do Patrim6niopela Univer:sidade

de York. Inglaterra. Colabora actualmente na DGEMN. nos projectos da
Carta de Risco do Patrim6nio Arquitect6nico e Inventário dos Conjuntos
Urbanos e desenvolve actividade docente na Univer:sidade Independente.

até 31 de Dezembro de 1999. embora não se conheça o
número de casosrealmente subsidiados). fez com que o pro-

o Ano do Jubileu

grama se alargassea 31 de Dezembro de 2000.
Estas medidas foram acompanhadas de várias dificuldades. entre elas a do tempo (o programa previa que os
pedidos dessem entrada até Junho de 1999 e as obras fossem terminadas até Novembro de 1999). Associou-se o
elevado número de documentos exigidos. a lentidão dos

Católico. os pere-

organismos de decisão. a pouca capacidade de fiscalização.

grinos

a invasão de cartazes publicitários.
Contudo. a imagem de muitos edifícios históricos foi
redescobertanas cores.naturais e imitadas. do tijolo e do ~~~.I-..
cário travertino. do branco marmóreo do RenascimentoJedo
azul celestedo Barroco. Muitas das zonas do rés-do-chãodos

Por: João Mascarenhas Mateus1

-

tam

que

visi-

Roma

en-

contram um centro histórico dife-

~

rente. Estas a1teraçães iniciaram~e

--

em

Junho de 1998. quando o Município
Romano lançou a campanha "Roma si

fa bella". destinada sobretudo ao restauro das fachadas. à estabilidade

estática. a novos estacionamentos.

à instalação de

antenas comuns e à eliminação de barreiras arquitectónicas.
O programa baseou~e na criação de um fundo equivalente
a 15000000

30

de contos. em leis existentes e especiais. Os

incentivos traduziram~e.

resumidamente:

de deduzir do imposto

único de rendimento.

imóveis permaneceram. porém. manchadas pela aplicação
deficiente de produtos anti-grafito. condição básica para a
obtenção dos subsídios.
Os bons e os menos bons resultados obtidos com estas
acçõesestão no centro de um tema actual da preservaçãodo
património: a ManutençãoProgramada.Estetema será desenvolvido no próximo artigo.

a) na possibilidade
J

um valor até

41 por cento do custo total das obras: b) na aplicação do NA
a 10 por cento. sobre os custos significativos: c) na redução de
75 por cento da taxa de instalação dos andaimes: d) na aber-

Engenheiro Civil (1ST), Bolseira da FC7:mestre em Ciêndasda

Arquitectura, especializaçãoem conservaçãode monumentos e sítios históricos.
pela Universidade Católica de Leuven, Be1gica.Termina presentemente,
o programa de doutoramento em Engenharia Civil no Instituto Superior
Técnicoe desenvolvea sua investigaçãoem Roma, na Universidade
da ':Sapienza':

tura de contas de crédito bonificado para empréstimos até 10
anos: e) no financiamento

a fundo perdido até 20 por cento

das despesas documentadas: f) na licença aos particulares de
alugarem os andaimes para placards publicitários: g) na limitacão dos emolumentos. Foi ainda distribuído o CD-ROM
"Guia

Por: Teresa Castro
English Heritage. instituição

- -

responsável

pela salvaguarda.
conservação
e gestão do património
arquitectónico. ar-

queológico e paisagísticoinglês. atra-

vessa actualmente uma importante
etapa da suavida. Após um período de
reestruturação.que passouem 1999 pela fusão com a Royal
Comission on Historic Monuments (órgão responsável pela
inventariação e registo de dados respeitantesao património

Vista recente da Praça Navona
em Roma.A fachada
restaurada da Igreja de
S. Inês e os invasivos cartazes
publicitários dos andaimes do
Palácio Pamphili. propriedade
d" Fmh"jy"d" d. Br",jl.

das Cores de Roma" com as regras
cromáticas da Superintendênciados Bens
Culturais, e reeditado o Manual de Recuperação de Roma, O elevado número de
pedidos apresentados (quase 500000

arquitectónico e arqueológico). a instituição prepara-seagora
para enfrentar o novo milénio. Nesseâmbito. tem vindo a conduzir. por encomenda do Governo britânico. um inquérito de
dimensão nacional respeitante às atitudes e sentimentos do
público face ao património histórico. O relatório final do
..HistoricEnvironment Review..(assim se intitula o projecto)
<;pr~rlnrp<;pntrldoao DeDartmentof Culture. Media and Sport

em finais de Novembro.Até Fevereirode 2001. espera-seque
dele resulte o delinear de uma nova política patrimonial. Um
dos pontos fundamentais dessedocumento será certamente a

Heritage tem investido consideravelmente
inventariação

necessidadede investir na valorização económica e social do
mercado patrimonial. A estrutura da EnglishHeritagefunciona
já como um pilar essencialdo desenvolvimentoregional. canalizando investimentos.produzindo empregos e riqueza e dinamizando as mais diversàs actividades. Espera-se.naturalmente. que este papel venha a ser consolidado no futuro.
A English Heritage tem também dedicado grande atenção à

tação do

na área de
e documen-

património:

sin-

toma disso são dois novos
sistemas de informação
vias

de

em

constituição.

o

Heritage Spacial Information
S~tems e o National Mapping

revitalizaçãodos seussistemasde registo e inventariação.Assim.
o National Monuments Record (o seu arquivo público) conta
já com diversasbasesde dados digitais.entre as quais se destacam a NewHIS (relativa aos sítios arqueológicos e edifícios)
e o Listed Buildings Systems (contendo informação muito

Programme.

pretendem

Ambos

fornecer

uma

carta geográfica precisa dos
vários sítios e imóveis classificados ou em vias de classificação: desempenharão certamente
um papel fundamental

variada sobre 360000 edifícios classificadoscomo de especial interesse histórico ou arquitectónico). Deu-se também
início a um novo projecto de documentação fotográfica dos
450000 edifícios classificados (encontrando-se já tiradas

no seio da nova política patrimonial

a

anunciar daqui a poucos meses. ~

I

Ucenciada em História / variante de História da Arte, frequenta, presente-

mente e na qualidade de bolseira da Fundaç~o de Cienciae Tecnologia, o
Mestrado em Computer Applications for the Histo/Y of Art em Birkbeck
Co//eee.Unive~idade de Londre~

cerca de 40000 fotografias). documentação essaque virá a
juntar-se aos restantes acervos iconoeráficos. A Enelish

Sociedadede Construçõese Representações,Lda.
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Brera
Alcalar:salvaguqrda
e reabilitaçãode monumentos
megalfticos

no AIgarve
m vastopovoado.localizadojunto ao lugar
de Alcalar. a cerca de ') quilómetros da
Mexilhoeira Grande. no Concelho de
Portimão. em pleno Barrocal algarvio. Nos

Alcalar

monumento megalítico no Algarve

arredores situavam-seoutros aglomerados
habitacionais periféricos. enquanto. que
sobre as pequenaselevaçõescontíguasao vastopovoadocentral.
e mostrando uma notável concentraçãode monumentos com
arquiteduras distintasnuma mesma necrópole.iam sendoedificados diversostemplos funerários megalíticos.constituindoum
conjunto monumental que se salienta pela visibilidade das
mamoas.pela riqueza e diversidadedos espóliose pela segmentação e complexificaçãodo espaçointerior dos sepulcros.revelando uma grande diversidadede soluçõesarquitectónicas.Para
além dos tholoi com cripta rematada em falsa cúpula.a arquitedura funerária desteextraordinário conjunto abarca também
a construção dolménica com grandes monólitos de arenito
(como o monumento a que seatribuiu o n' 1 ) e o hipogeuartificialmenteescavadona rocha para enterramentocoledivo (o de
Monte Canelascontinha mais de cento e setentaindivíduos).
Depoisdas pesquisasefeduadasnos finais do séculoXIX por
Nunes da Glória e Estácioda Veiga e. na primeira metade do
séculoXX por PereiraJardim. SantosRochae José Formosinho.
os trabalhos mais recentes.foram da iniciativado IPPAR.desencadeadospelos arqueólogosJosé Arnaud e TeresaGamito que.
no final dos anos setenta.identificaram os vestígiosdo povoado
de Alcalar e chamaram a atenção para o inaceitávelestado de

Alcalar

pormenor

d" inlervencão

de Estadodo Turismo possibilitouintegrar as acçõesde estudoe
valorizaçãono âmbito do programa «ItineráriosArqueológicos
do Alentejoe Algarve'>.
O monumento a que se atribuiu o n° 7 é o mais bem conservado da necrópole e encontra-sea leste da estrada para a
Senhorado Verde,ocupandoo cume de um outeiro.
A intervençãonos monumentosde Alcalar é indissociávelde
um programa de estudocientífico.salvaguardae valorizaçãode
todos os vestígiosainda existentesda paisagemcultural referente
ao Neolíticofinal e ao Calcolíticoentre a Ria de Alvor e a Serra
de Monchique.A complexidadedos trabalhose os custosenvolvidos aconselham um faseamento da intervenção.sendo necessárioassegurarinstitucionalmentea continuidade de uma
intervençãoque será inevitavelmentedemorada e dispendiosa,
com uma efectivaresponsabilização
de intervenientesdiversos.a
níveisdiferenciados.peto que as tarefasde coordenaçãode todo
o projectosão fundamentais.
A articulaçãocom os orgãoslocais- designadamentecom a
CâmaraMunicipal de Portimãoe com a Junta de Freguesiada
MexilhoeiraGrande- é uma outra das preocupaçõesdo projecto de intervençãoem Alcalar,promovendo-seassimuma participação e integraçãodos moradores.utentese visitantesdo con-

abandono a que estavamvotados os monumentos funerários.

junto pré-histórico.com vista à salvaguardae utilização perma-

Desdemeadosdos anos oitenta.e agora sob a responsabilidade
de Rui Parreirae de ElenaMóran.o IPPARtem aqui concretizado
um sistemáticoprojedo de salvaguardae valorizaçãodo conjunto pré-histórico.que incluiu duas intervençõesde fundo - com a

nente do sítio.
No âmbito do já mencionadoprograma «ItineráriosArqueológicos do Alentejo e Algarve" pretende-sevalorizar o agrupa
mento oriental da necrópole megalítica,onde se situa o Mo-

escavaçãodo hipogeu escavadona rocha de MonteCanelas(em
colaboração com o Departamento de Antropologia da
Universidadede Coimbra) e com a escavaçãoe reabilitaçãodo
Monumento
n' 7 deAlcalar- bem como escavações
pontuaisno

numento n° 7.
E nestesentidoconcretizou-se
um processode aquisiçãode ter-

povoadocentral.Assinale-se.
porém. que o projedo só conheceu
um apreciávelincentivoa partir do momento em que um protocolo de cooperaçãoestabelecidoentre o IPPARe a Secretaria

Monumenton° 7 e um "corredor" que dava serventiade acesso

renos.referenteàs parcelasa desanexardas propriedadesconfinantes.uma vez que só era propriedadedo Estadouma parte do
à «propriedadeencravada"que.apósasprimeirasdesanexações.
efectuadasnosanossessenta,
aquela parte passoua constituir.

Salão Árabe do Porto

Foitambém encomendadaaosarquitedosJoséDaniele João
Santa-Rita
a elaboraçãode um projedo de arquitedura para:
Construçãode um Centrode Acolhimentoe Interpretação:
ordenamentopaisagístico:

.

.

. restauro e preparação do espaço envolvente
do monumento n° 7.

o projedo

incluiu as especialidades de estabilidade. arquitec

tura paisagística. águas e esgotos. electlicidade e conservação e
restauro.sendo a assessoria na área da arqueologia fornecida ao
projectista pelo IPPAR. dono da obra.

A execução da empreitada foi adjudicada à firma Brera. de
Alfragide. ficando a fiscalização a cargo da firma FG~ de Portimão.
Nos trabalhos

de estudo. conservação

e restauro

do

Monumento n' 7. foi nossa primeira preocupação a observação e
documentação rigorosa dos processosconstrutivos. através de uma
pesquisa arqueológica cuja fase final foi integrada na própria
empreitada de execução do projecto. como fador de informação
e de minimização de impades provocados pela adopção de
soluções de estabilização e recuperação do monumento

que

lançaram mão de materiais e tecnologias aduais. A reintegração
dos elementos originais da construção foi. evidentemente. efectuada por forma a mantê-Ios sempre em evidência relativamente
aoselementos novos mas necessáriosà continuidade de leitura do
edifício pré-histórico. tal como seria originalmente, bem como à
percepção do espaço funerário

«megalítico"

percepção tão

aproximada quanto possível daquele que foi outrora idealizado

Sousa. concebido sob o modelo do Paláciode Alhambra e de
acordo com as regras decorativas pormenorizadas da
"Grammar of Ornament" deOwen Jones.na época a trabalhar
no Palácio de Cristal. A estruturação ornamental revela a
inexcedívelcapacidade técnica dos estucadoresque. sob a direcção do mestre de Afife. Luís Pinto Meira. executaram este

trabalho. por muitos classificado como a mais espectacular
realização do estuque romântico em Portugal.As paredes e
tecto apresentam-setotalmente forrados com unidades modulares de estuque ornamental. policromadas. mediante a
aplicação de folha de ouro de lei com acabamento brunido e
de fundos lisos a azul claro. azul escuro.vermelho e branco
onde se destacam grafismos e saudaçõesárabes nas paredes
à rainha D. Maria 11 ('Viva a Rainha") e no tedo "Alá é
Grande", Dentro da estética neo-árabe, é unicamente neste
salão e na fachada exterior da Quinta da Relógio (Sintra) que
se observam as únicas inscriçõesem árabe original,

pelos seus construtores do III milênio antes da nossa era. Mas
para ser relido e percebido pelos nossos espíritos. quiçá profanos.
destelimiar do III milênio que é o nosso.

A Luqgero Castro
SalãoArabe do Palácio
da Bolsa.Porto
niciou-seo tratamento de conselVaçãoe restauro
do estuque policromado e dourado da mais
importante sala de recepçõesdo Porto.O edifício.
decretado Monumento Nacional pelo IPPAR.é
considerado por muitos como o último exemplar
de arquitectura neoclássica.senão do país. pelo
menosda cidade do Porto. Dada a sua exaustivavariedade de
gostose estilos.é consideradoum dos mais completos museus
de arquitecturade interiores do séc.XIx.
O salão árabe. o mais sumptuoso exemplo do revivalismo
do estilo neo-árabeem Portugal.notável exercíciode estilo da
épocae de execuçãotécnica,foi realizado entre 1862 e 1880
a partir do projecto do arquitecto GustavoAdolfo Gonçalvesde

Estado de (onserva~ão
O suporte e estuque ornamental apresentam-seprofundamente alterados.registando sinaisde desconsolidaçãoe destabilização. devido ao uso intensivo da sala. à acção de humidade e vanaçõestérmicas acentuadas.As superfíciesdouradas
e policromadas para além de sujidade acumulada. fumo.
envelhecimento dos pigmentos e desgastedas películas cromáticas.apresentam destacamentos.Estes.em situação limite.
onginaram lacunasque perturbam a leitura e a definição do
tratamento das superfícies. No ouro regista-seum craquelê
muito fino evidenciando separação acentuada do ouro. do
bólus vermelho. Observam-se intervenções antenores de
restauro das superfícies.generalizadase muito alteradas.pontuadas pela ausênciade cnténo de intervenção.

Tratamento executado

1 - Fixaçãodassuperfícies
douradas
e policromas
e
estabilizaçãofísicado suporteem estuque:
2 - Limpezade todasas superfícies:
'3 - Remoçãode repintes:
4 - lntegraçãovolumétrica:

5 - lntegraçãocromática(Ouroe Monocromias).
~
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Espaço da antiga judiaria da vila de PorteI, distrito de Evora, ,
fundada entre os séculos XIV e XV,Vale de Flores vive sob o signo
da perda frequente do património arquitectónico devido à ausência
de uma polftica de conservação. A alteração profunda e incriteriosa
de muitas habitações face às novas exigências funcionais, traduzida
na introdução de elementos dissonantes, ou mesmo a demolição
integral das mesmas para dar lugar a arquitecturas estranhas ao
local, resultam inevitavelmente na desvalorização patrimonial
do conjunto.
No entanto, subsistem ainda inúmeros exemplos de tipologias
e elementos arquitectónicos primevos nos quais se observa a
utilização de materiais e técnicas seculares, hoje, infelizmente, em
extinção. Juntamente com o seu urbanismo e significado histórico,
Vale de Flores permanece um espaço único, com caracterfsticas muito

, .
propr1as, que urge preservar.

Ana CJáudiaMarlins

Por:Ana CláudiaMartins'e Ana Pagará2

Nota histórico-urbanística

o conjunto de Vale de Floresfoi implantado na encostaorientada a Sul do castelo.mais propriamente na perpendicular
em relação à vila medieval muralhada de Portei. Encontra-se
numa situaçãotopográfica (à partida) menos propícia à ocupação humana. dada a inclinação que o terreno apresenta
(na ordem dos 15-2 O por cento). O solo é rico em afloramentos rochosos.essencialmentede natureza xistosa.
O espaço de Vale de Flores foi constituído através do
Ana Pagará

cruzamento. em ângulo recto. de três eixos viários. originários
da muralha que envolve o núcleo urbano inicial de PorteI
(século XIII). com o prolongamento de outros três. concêntricos. constituintes da malha urbanística da vila medieval

mente na criaçãode arrabaldes.pré-destinados
a um determinado tipo de ocupação.
No caso de Vale de Flores. o plano urbanístico ortogonal
terá sido criado para receber um grupo social que. por regra.
vivia apartado da restante população: o judaico. A judiaria

situava-se
assim- e logicamente- no extremoopostoao do
desenvolvimento natural da vila (que se realizava no sentido
de Évora. para norte). junto a uma porta do seu espaço
muralhado. da qual partia a estrada de Moura. eixo fundamental nas relações comerciais coevas.

quarteirões de configuração aproximadamente rectangular
(dada a topografia). dando origem a uma malha ortogonal.
As característicasmorfológicas deste conjunto levam a crer

Curiosamente. e apesar do sítio de Vale de Flores se
encontrar. já desde o século XIX. integrado no tecido urbano
da vila. subsiste-lheligada uma certa ideia de marginalização. à semelhança do que aconteceu aquando da sua formação: se outrora foi a diferença de credos o factor que conferiu a Vale Flores uma conotação negativa (na Idade
Média. os judeus são encarados como um "mal necessário".

que se trata de uma zona implantada mediante um plano
urbanístico. baseado nos princípios formais das famosas
"bastides" francesas. Este modelo de urbanização foi muito
aplicado em Portugal. a partir de finais do século XIII. em
novas zonas de expansão dos núcleos urbanos e essencial-

dada a actividade profissional que exercem. sobretudo ligada ao comércio e a práticas financeiras. condicionadores do
desenvolvimento urbano). hoje talvez se deva. na sua generalidade. ao escalão etário (a maioria da população é
idosa) e ao nível sócio-económico (menos favorecido) de

extra-muros (séculos XIV/XV). Definiram-se. deste modo.

Pormenor do sistemaconstrut,vo
e Rua do Vale de Flores.
um dos conjuntos
,aracterí,tiro, ",h,i'tontes.

quem o habita.Comefeito.terá sido a conjugaçãode todos
estesfactores que tem garantido a preservação de muitas

obselVa-5e uma componente

das suasparticularidades.

descarregam uniformemente

considerável de fragmentos

pedra xistosa. Toda a estrutura é autoportante

de

e as forças

nas fundações contínuas.

As fachadas são caracterizadas por uma escassez generaAs habita~ões: materiais e técnicas

lizada de vãos e pela presença de um corpo saliente que veio

Em Vale de Flores. os lotes desenvolvem-senormalmente
em profundidade: apresentam. muitas vezes. duas frentes.
ocupando o quarteirão em toda a sua largura: a habitação
para a rua principal e o quintal para uma secundária. Nal-

imprimir

gunscasos.e mais recentemente.o crescimento da população
e a forte procura de terrenos para construção no interior da
vila. levaram à ocupação destaszonas de quintal por novas

da chaminé é transformado

habitaçõesou pela ampliação das já existentes.
Quanto à volumetria. encontram-seedifícios de um a dois
pisos.A habitação de um piso funciona num espaçode três a
quatro divisõessubsequentes.realizando-sea circulação entre
elasdirectamente ou atravésde um corredor encostadoa um
extremo da habitação. No caso da habitação de dois pisos.a
organizaçãoespacialconsisteno prolongamento - ou mesmo

alguma verticalidade ao conjunto. a chamada "chami-

né de escuta". A chaminé persiste como o elemento que mais
tem sido sistematicamente sacrificado. uma vez que acabou
por perder a sua função inicial. Se. em alguns casos. o interior
em espaço de cozinha. com a

introdução do fogão. noutros. e mais gravemente. verifica-se a
sua amputação. restando apenas o pano exterior saliente como
elemento decorativo das fachadas. Quanto aos vãos. constata-5e
que. originalmente. o único vão aberto para a rua é o da porta
de acesso à habitação. Normalmente. a porta é constituída por
uma ou duas folhas de carpintaria de qualidade e sempre com
postigo para iluminação e ventilação. O acesso à habitação faz-se por degraus. de configuração irregular. através dos quais se
procura dar resposta à topografia.

evolução- da tipologiaoriginal de um piso.A sua (quase)

No interior de algumas habitações. ainda subsistem vãos do

dupla altura. não constituiu problema de integração num
conjunto onde predomina a habitação de um piso único. na

período da fundação de Vale de Flores. Estes são em arco que-

medida em que o impacto da sua volumetria é atenuado

na passagem da sala de entrada para a divisão subsequente. Os

pelo declive do terreno.
Logo no período da fundação de Vale de Flores.o sistema
construtivo que se adoptou nos edifícios definiu-se naturalmente pela conjugação das característicasdo terreno com a
naturezados materiais disponíveis.O elemento primordial de

outros vãos de porta existentes. quer no interior quer no exte-

brado. construídos em tijolo "de burro" e localizam-se sempre

rior. são mais tardios (substituindo os anteriores). e assumem
a forma de arco abatido ou em ângulo recto. com lintel de
pedra ou madeira.
emolduramentos

Nalguns casos. no exterior. apresentam

em cantaria.

A estes vãos

surge sempre asso-

construção.ao qual se encontram associadasas alvenarias
mistas.de pedra xistosa e tijolo. é a taipa. Aliado ao urbanismo. este material veio condicionar o tipo de implantação dos

de ressalva. É de salientar a subsistência de um portal com dois

edifícios nos quarteirões (forma e dimensão) e a volumetria

o único (até à data conhecido) vestígio do período manuelino

que estesadoptaram.
As fundações assentam directamente em caboucos abertos na rocha ou no terreno. neste caso até se encontrar
suporte resistente. São executadas em alvenaria de pedra
irregular e chegam a subir cerca de metro e meio do nível do

neste espaço.

pavimento. ponto a partir do qual é aplicada a taipa. Com
espessuras
que variam entre 40 a 60 centímetros.as paredes
de taipa são formadas por blocos de dimensão regular. colocadoslado a lado. em fiadas desencontradas.encostando-se
em ânRulo redo nas zonas de cunhal. Na sua composição.

ciado um elemento de reforço estrutural. feito em tijolo. o arco

arcos conupiais gemi nados. em cantaria. que se assume como

O reforço

estrutural é também

aplicado nos panos inte-

riores das chaminés no caso das habitações de dois pisos. ao
nível superior. Consiste num alargamento

da espessura do

muro através de arcarias cegas autoportantes.
Os sistemas de acesso ao piso superior da habitação (quando existe) são constituídos apenas por um lanço de degraus.
caracterizado por uma inclinação acentuada e constituído em
maciço de alvenaria. rebocado a betonilha e pintado. normalmente de vermelho escuro. Este tipo de acesso. adossado na
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própria parede da habitação.
permitia também o melhor
aproveitamentoespacialdo inte-
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Os revestimentos interiores e
exteriores

que

~ (6

caracterizam

estas construções são à base de
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cal. A caiança sistemática verificada ao longo dos séculos conferiu às fachadas e paredes interiores das habitações uma textura muito particular. de carác-

~

ter irregular. que não é mais do

das técnicas utilizados há centenas de anos. Infelizmente. a secular imagem tipo das fachadas

~
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parecer. graças à recente moda

ir:::

as

paredes com a remoção dos antigos rebocos (muitas vezes em

"6"
f)-
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Rores está literalmente a desa-

ou alinhar
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ft

e paredes interiores de Vale de

de "endireitar"

~

~

h-

~

que o espelho dos materiais e
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relativo bom estado de conser-
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vação) e a aplicação de rebocos
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novos. desprovidos de qualquer
expressão.
As construções apresentam

k

telhados de duas águas. sendo
a estrutura de suporte da co-

':;-..~,

edifício.

do

estabilidade

Actualmente.os habitantesde Vale
a

afectaria

bertura geralmenteem ma- '-deira de choupo. O sistema Planta de lo(aliza~~odaJudiariaem Porrel
construtivo.comum nesta região.consistena aplicaçãode uma
trave mestra na cumeeira.onde
assentam
os barrotesque sustentam
forro ou apenasripas de madeira.
que por suavezservemde basede
assentamento
para a telhade canudo. Nota-seum especialcuidadona
execuçãoda coberturacom vistaa
~'~~
evitarque o materialde construção
!.,:c:~t:~4';'"
:""")"1'
fique sujeito a infiltrações.o que
t"'li~'{if~_-

de materiais e técnicas recentes (se comparadas com a cronologia de Vale de Rores) que. dada a sua comprovada incompatibilidade com os ditos tradicionais. provocam o surgimento de
graves patologias (como é o caso dos rebocos à base de cimento). Já para não falar específicamente de todos os outros problemas de autenticidade que estão implicados...
O estudo histórico-urbanístico e a ana1isearquitedónica do sítio
de Vale de Rores. ainda em realização. têm aberto linhas de trabalho que sustentam a ideia de que é possível dar resposta às
exigências habitacionais mínimas contemporâneas sem que se
coloque em causa a autenticidade das construções e dos espaços
por estas definidos. É nesse sentido que se prepara a elaboração

de Rores (na sua maioria herdeiros directos destes espaços) sen-

de uma proposta de directriz espeCIfica de conservação para o

tem a necessidade legítima de usufruir de condições básicas de

sítio da antiga judiaria de PorteI. '.~

habitabilidade. como. por exemplo. a existência de uma cozinha
e sala independentes (uma vez que a divisão da entrada acui

Arquitecta Actualmente.exercefunçõesde técnicasuperior no G7I. PorteI.

mulava estas duas funções). ou mesmo de uma instalação sa-

1 Ucenciada em História variante de História da AI1e. Mestre em Recuperação

nitária (outrora inexistente ). o que implica a introdução de novos

do Património

Arquitectónico

e PaiSagÍSfico e doutoranda

em Conservação do

Património

programas fundonais em espaços definidos em concordância

É neste momento.

Arquitectónico.

técnica superior do G7I. Portei

com fundonalidades e modos de vida ultrapassados.
A solução tem passado pela concretização de intervenções profundamente descaracterizantes e até mesmo pela demolição. em
favor de "arquitecturas" dissonantes. sem qualquer qualidade. e
por isso prejudiciais à leitura do conjunto na sua verdade intrínse-

BIBUOGRAFIA:
GASAIR JORGE. (1969) "A morfologia urbana de padrão geométriCo na Idade Média'.
Finistena - revistaPOI1uguesa
de Geografia .01 IV. rt8. Usboa.Centrode EstudosGeográfICOS
- FWL
pp 198-215

ca. A destruição de vestígios importantíssimos para o conhecimento e compreensão de todo o espaço tornou-se. infelizmente. uma
constante. tal como a introdução de elementos arquitectónicos que
desfiguram as tipologias características e a utilização generalizada~

RO55.A.WALTER (1999) "A Cidade Portuguesa". PEREIRA PAULO (Direto I. História da Arte
Portuguesa.vai ui. Usboa. Temas e Debates.pp 233-123
TEIXElRA MANUEL VAllA MARGARIDA (1999)
Portugal" 8rasil. Usboa. Livros Horizonte.
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o cursode Conservação
e Restauroé a mais recenteaposta
da UniversidadeNovade Lisboa.Uma licenciaturapensada
ao pormenor e destinadaa formar uma novageração
de conservadores
- restauradores.
Por:
RosaAmaral
tamento de Química da Faculdadede Ciênciae Tecnologia.Ele

próprio um exemplo da interligação dos mais variados departamentos nestalicenciatura.
'.No fundo o que pretendemos é que esta licenciatura seja
antes de tudo um cruzamento de saberes.Um curso muito
aberto a outros departamentos. como os de Matemática.
Química.Mineralogia e Geologiaou Informática".
Por outro lado. ao longo de todo o curso.as ciênciassociais
e humanas ocupam igualmente o seu lugar. sendo de especial
relevo as cadeirasdedicadasà Históriada Arte da Antiguidade.
Medieval.da Idade Moderna e Contemporânea.bem como a
Teoria da Arte a as Técnicasde Produção Artística.indispensáveisà atitude histórico-críticaque deve presidir à abordagem
do património em geral.
O curso é ainda composto por disciplinascomo os diagnósticos de estratos pictóricos.pedra. cerâmica.vidro. mobiliário.
documentos gráficos ou têxteis. cadeiras estasque permitem
aos alunos um contacto muito estreito com todas as probleSegundoo Professor
Fernando
"A
Conservação
Pina:

O cu"o de ConselVação
e Restauro
da Faculdade
de Ciência

e liecnoIogla e" a maIs recente lola da coroa da Ud
mve"l ade

e Restauro é obviamenteNova de Lisboa.Inaugurada apenashá um
"h d "

ano com 15 alunos.
I
Hápoucos
especialistas
esta nova IcenClaturaque er ou parte da estrutura o extlne muitotrabalho to bacharelatoda EscolaSuperior de ConselVação
e Restauroé.
para
serfeito",antes de tudo. a prova de que a conselVaçao
- e o restauro do

umaprofissãodefuturo.

património estáa conseguirimpor-selado a lado com as outras
ciências.E a atingir finalmente os patamares mais elevadosde
formação prática e profissional.Ou seja.a Unive"idade.
Com um programa que tem como objectivo oferecer aos
seus alunos uma sólida preparação científica e técnica, este
cu"o está estruturado em duas fases. Uma primeira que é
caracterizadapor uma aprendizagem de conhecimentosbásicos nas ciênciasfundamentais e compreensãodo seu papel na

formaçãodo conselVador
- restaurador.
'Trata-se de um cu"o muito prático mas com uma formação extremamente sólida no campo das ciências básicas",
esclarece-noso ProfessorFernando Pina, coordenador do Departamento de ConselVaçãoe Restauroe professor do Depar-

máticasda conservaçãoe do restauro.
Com estascaracterísticasespeciais.o Departamentode Conservaçãoe Restauroconta com um corpo docente muito edéctico. sendo composto por professoresconvidadosde reconhecida experiência profissional na prática das diversasespecialidades do curso. para além de contar com a colaboraçãode docentesda Faculdadesde CiênciasSociaise Humanastambém
da UniversidadeNova de Lisboa.
Dividido por dez semestres.
a licenciaturareservaos dois últimos a um estágioque tem como objectivocompletara formação
teórico-práticaadquirida nosquatro anosanteriores.A ideia deste
estágioé levar os alunosa té um cenário muito próximo daquilo que será o seu exercícioprofissional.logo que cheguemaos
mercado de trabalho. 'Todos os alunos vão ser colocadosem
locaisonde de facto se estáa trabalhar e já foram assinadosprotocoloscom váriasentidadesligadasao património.com objectivo de viabilizar estesestágios".refere FernandoPina.
O programa para a licenciaturaem Conservaçãoe Restauro
foi preparado minuciosamenteao longo de mais de um ano

" Pretendemosque
esta licenciatura seja
um cruzamento de saberes.
Um curso aberto
às mais dIferentes áreas"

por uma comissãoinstaladora presidida por Luís CostaLobo.
reitor da Universidade Nova e composta por Margarida
Acciaiuolide Brito. Adma Alarcão.Agnes Le Gac.Rita Macedo.
MariaJoão MeIo.Fernando Pina e Ana Isabel Seruya.Directora
do ex-InstitutoJosé de Figueiredo.actual Instituto Portuguêsde
Conservação
e Restauro.
Um trabalho que. como todos os pioneiros. foi rodeado de
muitas hesitaçõese dúvidas. Daí a necessidadede chamar.
estimular e responsabilizar os diversos sectoresuniversitários
das Artes. da História. das Ciências e Tecnologias para o
debate aprofundado sobre esta matéria numa tentativa de
formar quadros especializados.competentes quer ao nível
conceptualquer ao nível da intervenção sobre os,diferentes
benspatrimoniais.
No fundo. uma aposta de Universidade Nova de Lisboa
num campo de intervenção não só cada vez mais importante.

segundolugarporquenãoquereremos
saturaro mercadologo
com os primeiros licenciados,nem sequer com esta primeira
geração",afirma Fernando fina,
Além destes 15 alunos. o curso permite ainda a admissão
de dois licenciados por ano que pretendam reconverter-seà
área da conservaçãoe restauro, E. de acordo com o plano de
transição do antigo bacharelato da EscolaSuperior de Conservação e Restauropara UniversidadeNova,o Departamentoestá
a ministrar um curso de três semestresaos bacharéis que o
queiram frequentar,
'Trata-sede um curso muito intenso e trabalhoso mas que
no fundo permite a estesbacharéisterminarem os seusestudos
e concluir a sua licenciatura em Conservaçãoe Restauro",~

como atractivo.Ou como referiu o reitor Luís CostaLobo. "emboraem boa parte assentena compreensãoe memória do passado,a conservaçãoe restauro de bens patrimoniais é uma
profissão de futuro".

Fernando Pina partilha desta opinião do reitor. Existem
áreasque necessitamurgentemente desteslicenciadosem conservaçãoe restauro. como por exemplo a área dos têxteis ou
dos documentos gráficos. Em Portugal ainda existem poucos
especialistasnestescampos e muito trabalho está ainda por
serfeito".
Fernando Pina tem alguma dificuldade em definir o aluno
- tipo que escolheesta licenciatura em Conservaçãoe Restauro.

3° Prémio
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'Temos de tudo. desde alunos mais ligados às artes ou à
Históriaaos que têm uma queda especial para a química".
Mas.acrescenta.'Todos com um empenhamento muito especial e com notas acima da média. Este ano. dos 15 novos
alunos que entraram, aquele que apresentava a nota mais
baixatinha uma média de 15. 2".
Instalado provisoriamentenum edifício da Quinta da Torre.
o campusuniversitário da Faculdadede Ciênciae Tecnologia.o
Departamentode Conservaçãoe Restaurodivide salase laboratórioscom o Departamento de Química e esperam ansiosamentepor um edifício de raiz
"Parajá estamos a montar um laboratório para o nosso
Depal1amentoque deverá estar pronto em breve", diz FernandoPina.Um equipamento que esteprofessorconsiderafundamenta!dada a assumida aposta na investigação."O ensino
universitárionão vive sem investigaçãocientífica".
A primeira "fornada" desteslicenciadoschega ao mercado
daqui a três anos.Apenas 15, o número máximo admitido por
ano.E porquê tão poucos?".Porvárias razões.sendoa primeira
ascaracterísticas
do cursoe a dificuldade em ministrar um ensino com a qualidade que pretendemos a mais alunos: em

reabilitação e recuperação de edifícios
e património arquitectónico

empreteiro de obras públicas e particulares

Rua do Vale de Sto. Ant6nio, 46, 2°Dto., 1170-381 LISBOA
Telefone 218 161 620 - Fax 218 161 629
E-mail: miu.lda@mail.telepac.pt
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reVISaO
Por: Emília Palma!

á muito que se vem sentindo a necessidade de uma profunda revisão da lei do
património cultural português em vigor
desde 1985. Situação tornada ainda mais
flagrante pela sensível evolução do direito
internacional e do direito comunitário,
espelhos das mais modernas concepções de defesa do

dores de toda a legislação sobre a matéria e estabelecer
incumbências específicas para os particulares e para a
administração pública por contraponto à lei vigente que
estabelece que a defesa do património cultural é dever
especial de todos. mas não vincula nem responsabiliza
ninguém em concreto.
A exacta natureza das normas propostas não é ainda

património cultural. designadamente do arquitectónico.
A actual legislação reguladora do património apresenta-se, com efeito, fragmentada por diplomas da mais
variada índole e de articulação duvidosa. Oactual panorama dificulta o acesso dos agentes económicos intervenientes no sector da recuperação e restauro, às normas

conhecida mas é sabido que as linhas gerais do diploma
passarão pela exacta definição das competências dos
órgãos da Administração Pública. seja a nível central.
regional e autárquico. seja a nível do planeamento. execução e fiscalização das políticas para o património.
Também o rigoroso enunciado dos direitos. garantias e

reguladoras da sua actividade, criando uma insegurança
que é naturalmente prejudicial ao potencial desenvolvimento deste sector económico.
Acresce que, com o passar do tempo, e mercê da crescente necessidade de regulação face a pontuais e concretos problemas entretanto surgidos, foram sendo feitas
sucessivasalterações parcelares complicando ainda mais a

deveres dos cidadãos que por qualquer negócio ou situação da vida se vêem confrontados com questões relativas
ao património cultural. deverá ser prioritário. bem como a

já inexpugnável rede de normas aplicáveis a estes agentes
económicos, tornando cada vez mais longínquos os tão
apregoados objectivos de protecção do património cul-

bem como na inexistência de incentivos à preservação.
O aumento da tutela penal e o estabelecimento de um

sua publicitação. Com efeito os atentados ao património.
designadamente ao arquitectónico. têm não poucas vezes
origem na falta de informação aos proprietários e arrendatários sobre o que podem ou não fazer nos seusimóveis.

regime fiscal do património cultural são outras vertentes
que a nova proposta tenderá a explorar. Em termos fiscais
implicará a concessão de benefícios em sede de IRS. IRC.

tural.
Um primeiro impulso no sentido da reforma da legislação do património cultural foi dado pela Assembleia da
República através da autorização legislativa de 1 de
Setembro 1995. embora não concretizada num diploma

Contribuição Autárquica. SISA. e imposto sobre as
sucessõese doações para os bens que forem inventariados
e classificados com base nos novos critérios de apreciação

legal pelo Governo então em exercício.
Já na presente legislatura, foi apresentada pelo
Governo uma proposta de lei estabelecendo as Bases da
Política e do Regime de Protecção e Valorização do
Património Cultural, que não obstante a similitude de

igualmente previstos.
Por ora. aguarda-se a apresentação à Assembleiada
República de um diploma cuja aprovação ficará. naturalmente. dependente de contingências políticas. quantas
vezes contrárias aos interesses colectivos. objectivamente a

opções com a autorização de 1995. acabou por ser rejeitada pela A. R. em Abril de 1999.
A caminho do Parlamento encontra-se uma nova pro-

acautelar. e que a todos deviam mover. ~

posta de lei que pretende definir os princípios orienta-

i

Advogada de Alcides Marfins & Associados

Concurso de Fotografia

Patrimóniopara o SéculoXXI

I'

"Patrimóniopara o Século XXI" é uma iniciativa da
Direcção-Geraldos Edifícios e Monumentos Nacionais
(DGEMN) através da sua Direcção de Serviços de
Inventárioe Divulgação(DSlD) e da Ar.Co.EsteConcurso
pretendedesafiaramadorese profissionaisda fotografia a
registaremcom as suas câmaraso património arquitectónico nacional (Continente e RegiõesAutónomas). O
Concurso
irá decorrer até 31 de Novembrode 2000 e os
respectivos
Regulamentoe Boletim de Inscriçãopodemser
solicitadosjunto da DGEMN.

Reaualificacão
do Rossio
A CâmaraMunicipalde Lisboa.no âmbito do processo
de revitalizaçãoda Baixa.desencadeouuma operaçãode
requalificaçãoda PraçaD. PedroIV
,.188
( Rossio).Praças.Largose Ruas
""""!i!i"""'\~
"""P'c~::;':").
envolventes
com
o objectivo
;li
de recuperar
aquele
impor"'

Grande Lisboa
Hotéis
.
.
em 1movels
com valor
patrimonial

""

Palácio Sottomayor.
PalácioVale
Flor. Real Palácio e Real Villa Itália.
antiga residência do Rei Humberto
de Itália em Cascais.edifícios par-

~;"!;"""""

~!

ticulares que fazem parte da
história da capital e retratam a
evolução da arquitectura nobre no
nosso país. vão ser recuperados
para servirem a nova função de hotel. No seguimento da
experiência de recuperação de castelos. paços e solares
medievais e modernos pela ENATUR para instalação das
PousadasHistóricasde Portugal. a indústria hoteleira parece
ver no edificado com valor patrimonial um produto com

41

forte potencial económico. Os futuros hotéis actualmente
em obras visam suprir o défice da oferta deste serviço na
capital e arredores e preparar a desejada invasão turística
motivada pelo EURO2004.
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tante espaço social da cidade. Do conjunto de iniciativas previstas na intervenção destaca-sea recriação
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do passeio central de acordo
com o desenho original:
alargamento dos passeios
laterais para uso comercial e

1

...

v"".",~
~Yilr~

00'"

.."i"W.

pedonal:

plantação

de

novas

árvores: requalificação do mo-

biliário urbano: relocalização dos
terminaisde transportespúblicos:limpeza e restaurodos
monumentosda Praçae iluminaçãodos maissignificativos.

Dinheiro e Pessoalpara
o CampoArqueológico de Mértola
A CâmaraMunicipalde Mértolae o IPPARcolocaramà
disposiçãodo CampoArqueológicode Mértola um apoio
financeiro da ordem dos 27 mil contos.acrescidosde
apoio ao nível dos recursoshumanos.com a contratação
de mais seis técnicos.Segundofoi possívelapurar. esta
verbadestina-seao financiamentoda parte final do projectointegradode Mértola que deveráestar concluídona
próxima primavera com a abertura dos Museusde Arte
Sacrae Islâmico

Intervenção estética
nas falésias de Albufeira
Na "Pedra&Cal" n' 5 de 1999. noticiava-se a polémica
betonização das arribas levada a cabo pelo Ministério do
Ambiente com o objectivo de conter o desmoronamento
das falésias da Praia de Albufeira. provo-

cado pelo prolongadocaosurbanísticoda
vila. Prevê-seagora. depois de um Verão a
Ih
b ã
d
t
.
o ar para et o on e an es uma mIs-
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Das falésIaspara asareIas

celânea de cores e vegetação enchia a
vista. uma nova intervenção desta feita
'estética" que suavize a betonização levada a cabo. A segurança e a conservação do
patrim6nio natural parecem. neste caso.
terem sido impossíveis de conciliar. não
restando mais do que disfarçar a muralha
de betão erguida no areal de Albufeira.

~
~~

A ASTM publica um "Guia
Standard para a Avaliação da
Danificabilidade (Damageability)
de Edifícios em caso de Sismo"
Com a colaboraçãode um gabinete de estudos de
Berkeley.Caiif6rnia. a comissão E-6. Desempenhodos
Edifícios. da ASTM (American Society for Testing and
Materiais). acaba de lançar o Guia E 2026. destinadoa
pôr à disposiçãodos sectoresdo imobiliário e da consultoria procedimentossistematizadosde avaliaçãodos danos
expectáveisnosedifíciosem casode actuaçãode um abalo
sísmico.
Uma aplicaçãoimediata desteguia é a caracterização
da vulnerabilidadesísmicade um bem im6vel e os procedimentosde elaboraçãode um cáculo das perdas por
ele sofridas.por exemplo.no decursode uma hipoteca.
Objectivos

III Seminário Internacional
sobre Construções Históricas
7. 8 e 9 Novembro de 200.
Universidadedo Minho. Guimarães.Portugal
As principaisáreastemáticasdesteseminárioincluem:
Aspectoshistóricos: Metodologia geral: Ensaiosnãodestrutivos.inspecçãoe monitorização:Resultadosexperimentaise ensaiosem laboratório:Estudoda estruturamediante técnicasanalíticase numéricas:Técnicasde intervenção:Reabilitaçãoe reforço:Comportamento e reforço sísmico:Casosde
estudo.
Paraa submissãode comunicações
ou obtenção de informaçõescomplementares.contactar:
Prof. Paulo B. Lourenço
III SEMINÁRIOSOBRECONSTRUÇÕES

do guia E 1016:

.

Sintetizare documentara boa prática para a estimati-

.

va das perdasem edifíciosdevidasa abalossísmicos
Facilitara estimativastandardizadadas perdasprová-

.

veis
Garantirque o nívelde inspecçãodo local.revisãodos

.

documentos.e investigaçãoé apropriado.prático.suficientee razoávelpara tal estimativa
Definir o que se podeesperarque um avaliadorde per-

.

das consigafazer ao conduzir uma estimativa
Estabelecerum standarddo sectorpara observações
e

.

análisesadequadasnum esforçopara guiar a interpretaçãolegal do nívelde precauçãoa atingir ao conduzir
uma estimativa
Estabelecer
a necessidade
de que o avaliadorde danos
comunique as observações.
opiniões e conclusõesde
um modo significativopara o utilizador. que não se
torne erróneo.quer pelo conteúdo.quer por omissão.

São apresentadosos requisitos para a elaboraçãode
cinco tipos de cálculosde danosdevidosa sismos:estabilidade dos edifícios,estabilidadedo local, danificabilidade
do edifício, danificabilidade do conteúdo e perdas de
actividade.
In ASTMStandardization News,Vai,27. No. 1O,October
1999

HISTÓRICAS
Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil
Azurém
Tel .351 253510200 - Fax -351
253510217
E-mail historic@eng.uminho.pt
http://www.civil.uminho.pt/congress/historic.htm

Salon International du Patrimoine:
«

Le Patrimoine au Fil de l'Eau»

9 a 12 de Novembro. Carrousseldu Louvre. Paris.Franca

Salon Denkmal 2000
25 a 28 de Novembro. Leipzig. Alemanha
Realizar-se-ão.em paralelo ao Salão. as seguintes conferências: Renovação urbana: os centros históricos: A conservação das Igrejas históricas:A tecnologia laser no restauro do património: a reabilitação das construções em
madeira: a conservação do património - o património cultural no século XXI (Conferência ICOMOS:Turismo e conservação do património: Restauradores:trabalho e responsabilidade.

Restoration and Renovation
15 a 17 de Janeiro.
Washington Hilton &
Towers. Washington D.
C.. EUA. (www.egiexhib.com)

PrémioGECoRPA

cabo pela firma K4 - Conservaçãode Restauro.

da Conservaçãoe Restauro
do Património Arquitectónico
já tem vencedor

Lda.
A cerimóniade entregado Prémioe das
MençõesHonrosas
terá lugar no localda obra
vencedora- PalácioMarquêsde Fronteirae

Reunido no passadodia 21 de Julho, o Júri do
Prémio GECoRPAdeliberou atribuir aI'
edição do
Prémio às "Intervenções de Recuperaçãoe Restaurono
PalácioMarquês de Fronteira e Alorna, Lisboa",levadas
a cabo pela firma Lourenço, Simões e Reis,Lda,
O Júri deliberou ainda atribuir duas Menções
Honrosasao "Restaurodas pinturas murais da Igreja de
Santa Leocádia,Chaves",executado pela firma Mural da
História - Restaurode PinturaMural,Lda,bem comoà
"Conservaçãodas pinturas no tecto da nave da Igreja de
Santo Agostinho a Marvila, Lisboa", trabalho levado a

Alorna. em S. Domingosde Benfica. em
Outubro.
O facto de ser o primeiro Prémioa ser
instituídoe atribuídono nossopaís.tendopor
mote a excelêncianas intervenções
de conservação e restauro do património em
Portugal.é motivoregozijoparatodososque
se interessampor estaáreade actividade.
O GECoRPA
agradeceo interessedas
empresascandidatas.
a disponibilidadedos
membrosdo Júri. o apoio da PT Prime e
felicita os laureados.

o Prémio GECoRPA
conta
com o Patrocínio
Exclusivoda PT Prime

Equipa GECoRPA
o GECoRPA
prepara-se para eleições no próximo mês de Novembro: a equipa que. durante este três anos. trabalhou para o cumprimento dos
objectivos do Grémio agradece a todos quanto se disponibilizaram. mostraram interesse e nos acompanharam ao longo deste período de
arranque. Estamos certos que os princípios defendidos pelo GECoRPAirão vingar na sociedade portuguesa em nome de um maior conhecimento.respeitoe usufrutodo património construídolegadopelosnossosantepassados.
Estamostambémcertosque a transmissão desselega-

do é um dever de todos os cidadãose. no casodas empresasde conservação
e restaurodo património arquitectónico.uma obrigaçãocom
responsabilidadeacrescida.não podendohaver outro critério de intervençãodo que o da procurada Excelência.
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CarlosBatista j Edicon I
Prp,irlpntPrIo Con,.lho Fiscal
Margarida Nunes dos Santos

N... 1.,.".,. d. ni,.,,~.
(O GECoRPA
aeradeceainda a Inês Flores e FernandaVeiga o seu contributo para o sucessodo Grémio1..
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Por: (ataTina Valença Gonçalves'

La Vateur ÉCOnomiquedu Patrimoine2 do Professor da
Universidadede ParisI. Xavier Greffe. é uma obra já com 10
anos mas que permanece actual na análise dos conceitos
operativos de natureza económica aplicados ao património.
No nosso país. esta problemática começa agora a tornar-se incontornável em qualquer projecto de intervenção patrimonial. O livro de Xavier Greffe surge pois como um útil
ponto da situação sobre a matéria e. eventualmente. um
ponto de partida para uma necessáriareflexão teórica neste
domínio em Portugal.
Abordando diversos métodos de análise económica
aplicáveis ao património e explicitando-os com o recurso a
múltiplos casospráticos reais.Xavier Greffe desenvolvea sua
exposição com o objectivo de demonstrar os fundamentos
económicos de uma política de valorização do património.
Para tal. apresenta alguns conceitos definitórios da dimensão
económica do património.
Entendendo a "conservação"como o prolongamento normal da protecção de um património. o autor considera a utilização dessebem patrimonial como a ferramenta mais eficaz
para a garantia da sua manutenção. A tradiciorjal visita ao
monumento não é pois mais do que um mero ponto de partida. Ou seja. "La demande de patrimoine concerne tes services que f'on peut tirer du patrimoine et non ptus directement
te 'support" qui constitue un monument ou un site" 1.Todos
os serviçosligados à utilização do património necessitamassim
de ser criados. não lhe sendo naturalmente inerentes.exceptuando o referido "direito de olhar";
Restringiro património a um bem. em termos económicos.
é pois redutor e a economia patrimonial deve ser encarada
como uma economia de serviços.No nossopaís.e exceptuando o caso muito particular das Pousadas.ainda são raros os
exemplos onde esta intervençãoabrangente é posta em prática. limitando-se demasiadasvezesà mera cobrança do referi-

Encarando então o património como um bem passívelde
gerar selViços.importa. no âmbito do delineamento de uma
política de gestão patrimonial. responder às seguintes

.

questões:
que produto oferecer sabendo que um produto é o conjunto de atributos permitindo satisfazer necessidades:

do "direito de olhar".
Os conceitos económicos e as ferramentas operativas

. que mercados satisfazersabendo que um mercado não é

necessáriasa qualquer acto de gestão aplicam-se assim aos
serviçosque decorrem do património. Convém.no entanto. a
fim de evitar generalizações e extrapolações baseadas

pradores que procura um produto ou um conjunto de
atributos:
que modos de distribuição e de promoção conceber.

noutros sectoresde actividade. ter sempre presente a especificidade do bem que proporciona essesmesmos serviçose a
sua marcada diferenciação da homogeneidade dos produtos
económicosvul,gares.

uma realidade abstracta mas um segmento de com-

.

A respostaa estasquestõesimplica um conhecimento consistenteda caracterização.a nível económico.social.demográfico e cultural da região na qual o património em causa se
insere. Implica. igualmente. a conjugação de conhecimentos

de diversasáreas tais como a História da Arte. o Turismo e a
referida Economia. Implica. por fim. a participação de diversosintervenientestais como os detentores do património. os
investidores.os visitantes ou ainda os beneficiados indirectos
(comércio. restauração. hotelaria. entidades públicas da
região) da utilização do património.
A multiplicidade destesfactores obriga à criação de uma
ferramenta aglutinadora das diversidades e das especificidadesde cada um desseselementos e. no seguimento deste
raciocínio.Greffe questiona-sesobre a justificação do conceito
de "bem sobre tutela" como definidor de uma política de
gestãopatrimonial. uma vez que o património é um bem que
gera potencialmente serviços e que. para a criação deste
lequede serviços.é necessáriaa contribuição de diversossectoresda sociedade.
O autor rejeita este conceito operativo justamente por considerarque acaba por não traduzir a complexidade dos factoresem causaaquando do delineamento da estratégia para
a utilização de um bem patrimonial. Essacomplexidade fica
diluída naquilo em que a palavra "tutela" acaba por se transformar: uma evidência indiscutível mas não verificável da
consistênciada estratégia económica apresentada pela instituição tutelar. muitas vezes divorciada de factores exógenos
fundamentais à correcta caracterização do valor económico
de determinado património.
O autor prefere antes o conceito de "bem colectivo".colocandoo património no centro de um verdadeiro ecossistema
patrimonial. no qual diferentes intervenientes e factores têm
lugar: "Les activités culturelles. telles Ia mise en valeur et
liJtilisation du patrimoine monumental. définissent des '5YStemes': cel1ainssuccédantà d'autres dans le temps. (...) Ainsi
Ia demande d'un cel1ain type de patrimoine laissera-t-elleIa
piare à Ia demande d'un autre rype de patrimoine. voire à
son transfel1 sur d'autres pratiques culturelles. ou inversement. Comment ces systemesou champs de valorisation se
constituent.se renforcent ou disparaissent-ils?A travers le dialogue associant ceux que 'mettent en valeur': ceux qui
"dévoilent" un apport à l'aide de rodes cognitifs ou
économiques.ceux qui utilisent le champ ainsi constitué On
est donc en présence d'un champ de forces pour parler
comme P. Bourdieu (...) ".
O património surge pois como um bem gerador inesgotávelde serviçosuma vez Queo seu interesseassentasobre

a capacidade de despertar vários tipos de valores: estéticos, "G"repre'enta
o ponto

a partir

ão dosvaIoresestetlcos
'
"
,
de do
a degrada(ão
,
'
IIzaÇ
'
artlstlcos
- racIona
-. hIstoncos,
doqual
patrImónio
deixa de,er
rememoraçãoou valor cognitivoe, finalmente,económico, (onrrolável, uma vez que
,
,
Nesteultimo
caso,os efeItosou ascausas
podemsermulti pIos: efeitos dos trabalhos de conservaçãolevados a cabo:
aumento das receitase do emprego: incentivo ao surgimento

a (oleaividade
perdeu
qualquer
intere"e pela ,ua (on,erva\ão,

de novos comportamentos económicos graças à criação de

património.
Esta perspectiva do ecossistemaengloba a dimensão de
mercado mas ultrapássa-la. abrangendo as áreas da for-

-visitável.acompanhado de uma engenharia financeira que
garanta a capacidade mínima de conservação-renovação
são
assimos dois principaisvectoresque devem nortear a tentativa
de revitalizar qualquer património.
Existemcontudo obstáculosao investimentonestesector:o
que é rentável hoje poderá não o ser amanhã com mais altas
probabilidades do que em qualquer outro sector dada a subjectividade dos interessesculturais: não existe uma regula-

mação. da informação. da utilização. dos gostos. não se
restringindo portanto à tradicional relação procura-oferta

mentaçãodos preçosdos serviçosprestados;os frequentesexcessivospreçosexigidospor parte dos proprietários do monumen-

que condiciona em larga escalaqualquer análise económica.
Greffe aborda então os diferentes métodos de análise da
procura e da oferta aplicados ao património. O primeiro
passo para a criação de um produto patrimonial será a iden-

to para permitir a sua exploração...são estesalguns dos entraves apontadospor Greffe ao investimentonestaárea.
O estadoembrionário destesectoreconómico.a par de uma
despreocupaçãopelosdireitos e deveresque recaemsobrecada
cidadão no que diz respeitoao património podem gerar.como
ainda é frequente no nosso país. uma dinâmica destrutiva do
património. Para evitar esta dinâmica. segundo Greffe. duas
condiçõesdevem ser preenchidas;
. Pelasociedadeno seu conjunto: recorrendo ao conceitode

uma imagem de marca positiva na região. entre outros. Há
que destacarainda o valor social do património uma vez que
uma intervenção bem conseguida pode despertar a solidariedade entre as pessoasque vivem no território desse
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capacidadede assimilaçãode degradação do património.
Greffe sustentaque estacapacidadedeve ser de tal ordem
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Análi,eda relaçãoentreo preço tificação dos dive"os grupos de interesse: os interessados no
de entradae a di,tãnciaa que,e valor cognitivo - meio educativo: os interessados no valor ecoencontram quatro conJunto, de,
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nomlco

- comercIantes.

resIdentes.

Investidores.

,

etc,: os Interes-

sadosno valor social - Estado,
Um segundopassoserá procurar identificar o público alvo e
perceber qual a orientaçãoeconómicado seu comportamento
cultural, Estar atento aos gostos dos visitantes é outro dado
importante: um inquérito da Empreinte-(ommunication de
1989 determinavao tipo de "monumento-animação"preferido
dos franceses:5 7 por cento preferiam os monumentos que
mantinham a sua função original: 23 por cento. os que mantinham a verdade da arquitectura;2 1 por cento.os monumentos nos quais se apresentavamanimações.o autor retira uma
conclusãoimportante desteinquérito: os monumentos "vivos"e
conformes à sua tradição arquitectónicae funcional são os que
atraem mais visitantes.
A engenhariafinanceira levada a cabo deverá ter em conta
estesdiferentesfactorese será mais eficaz porquanto conseguir
colmatar o desvioentre os preçosde entrada e os custosde uma
gestãoinovadora,recorrendo para tal a outras fontes de receita
indirectas (restauração,hotelaria). a medidasfiscais,a medidas
jurídicas.ou ao mecenato,A localizaçãodos agentesenvolvidos
referida há pouco é pois fundamental uma vez que só tendo o
conhecimentodo proveito indirecto do património de que estes
agentesbeneficiarãose poderá elaborar.de seguida.um modo
de retomo obrigatório para o património dos proveitosindirectos dele retirados,
O incentivoaos detentoresdo património para potenciarem
o bem existentecriando um conjunto de serviços.ultrapassando
:lc;c;;m :I rpnlltnr:l
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deterioraçãodo privado deve coincidir exactamentecom a
capacidadede assimilaçãoda colectividade.
Paraevitaro desregulamentodesteequilíbrio e a consequente
degradaçãodo património haverá que. por parte dos poderes
públicos.instituir uma taxa aplicável a qualquer operação de
degradaçãodo património.por forma a que os"benefícios"resultantesdesselaxismo sejam sempre inferioresaos prejuízossofridos pelo causadorvoluntário dessadeterioraçãopatrimonial. É
aquilo a que. em Economia.se dá o nome de "preço de reservação".isto é. o preço que permite manter a oferta no tempo e
que vai de par com o "valor de opção"- preço a pagar pelosutilizadorespara garantir a preservaçãodo património no futuro' .
É pois imperativo. como o autor o demonstra.que a capacidade de assimilaçãosocialcomande as políticaspatrimoniais e
condicione qualquer intenção de degradação do património
sob pena de se ultrapassaro ponto limite de reversibilidade.
Xavier Greffe chegaassima uma conclusãoque talvezfosse
mais esperada da parte de um técnico de formação mais
humanista e que. por se tratar de um economista.ganha um
pesoacrescido:para intervir de forma economicamentesustentável num bem com valor patrimonial. o primeiro passoserá
sempre o de mudar o olhar dos habitantessobre o seu próprio
património e educar,de seguida,o olhar dos de fora. ~

, Historiadora

da Arte. Directora-Adjunta da Pedra&Cal no Jmbito das

suas funções de Consultora do GECoRPA,ultima presentemente a sua tese
do Cu~o de Hestrado em Arte, Património e Restauro na Faculdade de
Letras da Unive~idade de Lisboa e na qualidade de Salseira da Fundação
Calouste Gulbenkian,
2 XAVIER GREFFE.(! 990), La Valeur tconomique du Patrimoine
- Ia Demande et rOffre de Honuments. Ed, Anlhropos. Paris.

.,

p,42.
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"La valeur

d'option

correspond

à ce que les

non-utilisateu~ actuels d'un bien seraient disposés à payer pour maintenir
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Diálogosde Edificação- Estudode TécnicasTradicionaisde Construção
Gabriela de Barbosa Teixeira, Margarida da Cunha Belém

Ed.CRAT. 1998. 205 pp. - Preço:6 500$00

-

Código:CRAIE.!

Manual de consulta sobre as mais significativas técnicas tradicionais de construção detectadas no espaço continental português.
Essencialmente prático. apresenta uma primeira parte em que são abordados aspectos ligados aos materiais tradicionais. uma
segunda parte que sistematiza as técnicas sob a forma de fichas e uma terceira parte em que se reúnem opiniões de técnicos
ligados a esta área.

Os Dez Livros de Arquitectura de Vitrúvio
Helena Rua
Ed,1ST: 1993. 354 pp, - Preço: 7 000$00 - Código: 1ST,E,1
Trata-se da primeira versão portuguesa desta obra de referência - baseada na 2,' edição de "Os Dez Livros de Arquitectura de
Vitrúvio" de Perrault, de 1684, corrigi da e aumentada - com 374 páginas de literatura apoiadas por 68 gravuras e 87 desenhos.
descritivos da tecnologia do mais belo estilo Romano.
Marco Vitrúvio Polião. arquitecto romano presumivelmente do séc, 1 a,C. para além de se dedicar à construção. procurou registar
por escrito, ao longo da sua vida. os preceitos desta arte. compilando-os. já perto do fim da vida. nestes 10 livros. marco incontornável da arquitectura e da história da arte ocidentais.

EstuquesDecorativosdo Norte de Portugal
Ed.CRAT.1991. 71 pp. - Preço:1300$00

-

C6digo:CRAT.
E.2

Catálogo de fotografias. devidamente apoiadas em legenda descritiva. seleccionadas do Inventário da Exposição "Estuques

Decorativosdo Norte de Portugal"realizado por FI6rido de Vasconcelos.
que. em nota de introdução.alude à hist6ria dos
estuques decorativos do Norte de Portugal. justificando este trabalho pela" (...) necessidade de divulgar todo um conjunto de
manifestações de uma das Artes Decorativas menos estudada e apreciada. e cujo interesse estético e hist6rico nunca foi devidamente valorizado

(...)".

2 ENCORE
- Encontro sobre Conservaçãoe Reabilitação de Edifícios (2 vols.)
Ed.LNEC.
1 edição1994.2 edição1997,967 pp, - Preço:10 500$00- Código:
LN.A.1
Nestesdoisvolumesreúnem-seversõesintegraisda maioria das comunicações
apresentadasno 2' EncontrosobreConservação
e Reapilitaçãode Edifícios,realizadono LaboratórioNacionalde EngenhariaCivil entre 27 de Junho e 1 de Julho de 1994.
Passados
oito anossobreo l' Encontrosobre Conservação
e Reabilitaçãode Edifíciose atendendoao crescenteinteressee ao
progressodos conhecimentossobreestesdomíniosverificados,entendeuo LNECque seria oportuno procedera realizaçãode
um 2' Encontrosobrea mesmatemática,conhecendo,agora,as suasactassegundae útil edição,

o PaláciodosArcos- Meio Milénio
Roge'rio de Oliveira Gon~alves

Ed.CâmaraMunicipalde Oeiras.Oeiras.1989. 235 pp. - Preço:1 300 $00 - Código:CMO.E.6
Através do Palácio dos Arcos ficamos a conhecer 500 anos da história de Portugal. em geral. e da freguesia de Paço d'Arcos. em
particular. Ao longo da obra, o autor procura integrar o edifício nas diversas variantes do seu contexto histórico, descrevendo os
reflexos no próprio edifício dessa contínua evolução das mentalidades e dos gostos.

São Julião da Barra - Os Primeiros 100 Anos
Carlos Pereira Callixto
Ed. Câmara Municipal de Oeiras. Oeiras. ! 990. 234 pp. - Preço: ! 600$00 - Código: CMO.E.4
"O trabalho que se segue. fruto de alguns anos de investigação histórica em geral na Torre do tombo. no Arquivo Histórico Militar
e na Biblioteca Nacional. não é mais do que o começo do muito que era necessário estudar e publicar. Se apenas! 00 anos de
história da Torre de São Julião da Barra deram para tanto. o que não sucederia com os 33! anos que medeiam até aos nossos
dias." (Da Introducão)

Guião de Apoio à Reabilitação de Edifícios Habitacionais
JoséAguiar.A. M. ReisCabrita.João Appleton

Ed.LNEC.
3'. edição1997.2 volumes.
467 pp.- Preço:7 140$00- Código:
LN.M.1
EsteGuiãoabordaquestõesde âmbito metodológicoe compilainformaçõesúteisno domínio da reabilitaçãode edifícios.procurandoapoiaros projectistas.os decisorespolíticose responsáveis
autárquicos.os proprietáriose moradoresde imóveisdegradados.asassociações
de defesado património. os GabinetesTécnicosLocaise todos aquelesque. directa ou indirectamente.se
encontram
envolvidosna árdua tarefa da salvaguardado nossopatrimónio arquitectónicoe urbano.

Planode Salvaguardado PatrimónioConstruídoe Ambientaldo Concelhode Oeiras
Ed.Câmara Municipal de Oeiras. Oeiras. ! 999. 33! pp. - Preço: 5 000$00 - Código: CMC.INV.!
Na prossecuçãode uma política de recuperação patrimonial que o município de Ceiras tem procurado levar a cabo. tornava-se
necessárioelaborar um Plano de Salvaguarda específico. com regras e orientações definidas à delimitação e utilização dos
valorespatrimoniais existentes. Esta nova edição da Câmara reúne assim um conjunto de informação de natureza descritiva do
património do município. para além de disposições de natureza jurídica para a protecção desse legado arquitectónico.

PolíticaUrbanaem Lisboa.1926-1974
CarlosNunes da Silva
Ed.Livros Horizonte. Lisboa. 1994.231

pp.

-

Preço:2 100$00

-

Código: HIE.4

Nestelivro é analisada a intervenção voluntária da autarquia municipal na organização do espaço urbano de Lisboa. durante o
período do Estado Novo e da Ditadura Militar que o antecedeu. através da análise dos planos realizados. das alterações que o
processode planeamento sofreu em contextos económicos e sociais distintos e quanto às teorias em que se baseou.

7 ConferênciaInternacionalsobre o Estudoe Conservação
da Arquitecturana Terra
Ed.DGEMN.
Lisboa.19 pp. Preço:10 000$00 - C6digo:DG.A1
"Terra93" constitui-secomo corolário de um conjunto de acçõesvisandoo aprofundamentoe divulgaçãodos conhecimentos
sobrea técnicasinerentesà conservação
e uso destesmateriaisde construção.
Ocrescenteinteressepela recuperaçãoe reutilizaçãoda Arquitecturade Terraem Portugal.reforça a ideia de que a linguagem
daArquitecturaé fortemente influenciadapela realidadecultural.
Acompilaçãoem livro dascomunicações
apresentadas
para cadaum dosseistemaspropostos.permite estabeleceruma análise
comparada
sobreas direcçõesda pesquisae dos sucessos
alcançadospelosdiversosinvestigadores:
quer na recuperaçãodo uso
destematerial.quer na redescobertadas técnicastradicionaisda sua colocaçãoem obra.
A elevadaqualidade das comunicações.transforma este volume num importante manancial de informação que permitirá
actualizaro conhecimentodos nossostécnicos.e levá-losà desejadaexperimentação.

REPAR 2000 -

EncontroNacionalsobreConservação
e Reabilitaçãode Estruturas

Ed.LNEC.Lisboa: 2000,913

pp. - Preço: 10 080$00

Código: LN.A.2

Actasda grande reunião realizada em Lisboa com o objectivo de analisar entre especialistas experiências recentes no campo da
conservação.reabilitação e restauro estrutural do edificado em Portugal. Conta com textos de mais de 120 autores nacionais e
internacionais divididos em seis temas: Estratégias de Intervenção: Patologia dos Materiais e das Estruturas: Técnicas de Inspecção

e Diagnóstico:
Modelaçãoe Segurançade EstruturasAntigas:Técnicasde Reparaçãoe Reforço:CasosEspeciais.

~

Madeira para (onstru~ão
Ed. LNE(. 1997
O conjunto destas 10 fichas visa divulgar especifica~õese sintetizar inforrnaçAo
geral sobre madeira para construção.
MI - Especificaçãode madeiras para estruturas (Preço: 525$00: Código: LN.M.4):
M2 - Pinho bravo para estruturas (Preço: 525$00; Código:LN.M.5); M3 - Câmbala
(Preço: 315$00; Código: LN.M.6): M4 - Casquinha (Preço: 420$00: Código:
LN.M.7); M5 - Criptoméria (Preço: 315$00: Código LN.M.8): M6 - Eucalipto
comum (Preço; 315$00; Código: LN.M.9); M7 - Tola branca (Preço; 315$00;
Código: LN.M.IOJ; M8 - Undianuno (Preço; 315$00: Código; LN.M.ll); M9Humidade da madeira (Preço: 315$00; Código: LN.M.12): MIO - Revestimentos

Outros títulos
Plano Verde de lisboa
~

Componente
do PlanoDirectorMunicipalde Lisboa

Coordenação de Gonçalo Ribeiro Telles
Ed. Colibli. 1997, 197 pp.

Preço3 990$00 CódigoCOLE1
~

Conservation of Granitic Rocks
Edited by J. Delgado Rodligues e D. Costa
Ed. LNEC,1996.101 pp.

por pintura de madeira para exteriores (Preço: 525$00: Código; LN.M.I 3)

Preço:2 100$00 Código:LN.E4
~

Os Moinhos de Maré da Ria Formosa
Luís Filipe Rosa Santos
Ed. Parque Natural da Ria Formosa. 1992. 151 pp.
Preço; 3 000$00 - Código: ICN.E.I

Lisboa em Obras
José Manuel Fernandes
Ed. Holizonte.1997. 223 pp.
Preço: 3 500$00 ~ Código: HIE2

Prática da (onserva~~o e Restauro do Património Arquileclónico
Ed. GECoRPA.1999. 184 pp
Preço: 7 000$00 - Código: GE.A.I

CasasAcariciadoras
Ed. Fundação das Descobertas,1995. 51 pp.
Preço1 185$00 Código: FD.C.4
~

Bairro da Sé do Porto - (onlribulo

para a sua cara(teriza~~o histórica

A Igreja da Memória
Joaquim Oliveira Caetano
Ed. DGEMN,1991,83 pp.
Preço: 3 000$00 ~ Código: DG.E1

Teresa Pires de Cravalho. Carlos Guimarães. Maria Jorge Barroca
Ed. CMP.CRUARB/CH.Projecto Piloto Urbano da Sé. 1996. 270 pp
Preço: 3 750$00 - Código: CMP.E.2

Roteiro do Funchal
Ed. Câmara Municipal do Funchal. 1997. 223 pp.
Preço:2 500$00 Código: CMEM.Cl

Manual do Pedreiro
J. Paz Branco
Ed. LNEC. 1981. 198pp.
Preço: 2 100$00 - Código: LN.M.2

~

Lisboa ~ Arquitectura & Património
Estuques e Esgrafitos de Évora
Ed. DGEMN - Preço I 350$00 - Código: DG.U

José Manuel Femandes
Ed. Livros Holizonte, 1989. 217 pp.

Preço:2 500$00 Código:HIE1
~

Caminhos do Património
Ed. DGEMN I Livros Horizonte. 1999. 253 pp.
Preço: 6 000$00 - Código: HIc.2

Palácio Pancas Palha
Ed DMRU-CML1998. 125 pp.
Preço 4 200$00 ~ Código: CMLE1

52

Boletim Monumentos em (O ROM
Ed. DGEMN Preço 10 000$00 - Código: DG.CDR.l

Caminho do Orient~uia do Património Industrial
Deolinda Folgado e Jorge Custódio
Ed Livros Horizonte/Caminho do Oliente, 1999. 217 pp.
Preço:6 500$00 Código: HTC.3

Fundamentos da Arquite(tura Paisagista
Francisco Caldeira Cabral
Ed. ICN. 1993.220 pp.
Preço: 2000$00
- Código: ICNE3

~

A leitura da Imagem de uma Área lJrbana como Preparação
para o Planeamento/Acc;ão da sua Reabilitação
Luz Valente Pereira
Ed.LNEC.1996, (1ed.1994).114
pp

(aracteriza~~o e Avalia~~o do Mercado da Manulen~ão e Reabilita~ão
de Edifícios e da (onserva~~o do Património Arquitectónico em Portugal
Ed GECoRPA 1999. 98 pp
Preço: 9 000$00 -Código: GEEI

Preço:2 300$00 CódigoLN.E2
~

Lisboa:Reabilita~~o
lJrbana NúcleosHistóricos
~

Restauro e Reabilita~ão da Casa de Arnal
Eunice Salavessa
Ed. ICN e Parque Natural do Alvão. 1997. 62 pp.
Preço: I 500$00 -Código: ICN.E.5

Ed. CML 1993 ~ pp.189
Preço: 4 200$00 ~ Código CMLU

Estese outroslivrosestãodisponíveis
na UvraliaVirtualdo GECoRPAem:www.gecorpa.pt

Endereço

Nome

CódigoPostal

localidade

Telefone
Número de associado do GECoRPA( 1O% de desconto)
,

NãoD

--~

Total:

SOO

'. (Os descontos não são acumuláveis )

FORMA DE PAGAMENTO:O pagamento deverá ser efectuado por cheque à ordem de GECoRPA
e

:JaraRuaPedroNunes.27.1.' DI'. 10'50-170 Lisboa.
Junto envio chequen'
no valor de
Data

enviadojuntamentecom a nota de encomenda

$00 à ordem de GECoRPA

.

trimón1

c.a

~

1a

,

a
Por: Nuno Teotónio Pereira

reabilitação do património arquitectónico
tem-se imposto como condição para a
preservação da memória e para a defesa da

-

-

identidade sócio-cultural de países. regiões
ou cidades. E, mais recentemente, como exi-

gência da sustentabilidade dos tecidos
urbanos e das condições ambientais da sua envolvente. Mas
cada vez mais fica provado que essa reabilitação não se
pode quedar pelo restauro ou reconstrução, sendo indispensável que os edifícios de que são objecto conservem ou
retomem o seu uso ou, em alternativa. sejam destinados a
novas funções. A reutilização é assim, com muita frequência, mercê da rápida evolução das sociedades, uma condição indispensável para salvar da degradação ou da ruína
edifícios ou conjuntos de invulgar valor arquitectónico, É
este o caso mais frequente do património industrial, tema abordado no n° 4 de "Pedra&Car', em
cujo editorial se dizia que era preciso ir "muito
além dos palácios. igrejas e castelos".
É neste contexto que merece uma referência
destacada o caso da Universidade da Beira
Interior, sedeada na Covilhã, e que herdou do

-

Politécnico que a precedeu uma prática a muitos
títulos exemplar de preservação, reconversão e
reutilização do extraordinário património indus-

Umdiálogo
estimulantetrial da cidade. hoje em grande parte esvaziado da activientreo novoe o antigo dade fabril que lhe deu origem. É que em vez de construir
de raiz e fora-de-portas um campus universitário, a UBI
tem desenvolvido .uma prática sistemática de aproveitamento para as suas instalações das numerosas oficinas e
fábricas ligadas à indústria de lanifícios, nas margens das
ribeiras da Goldra e Carpinteira, hoje entrosadas já no tecido urbano,
Efectivamente, desde o acto fundacional e exemplar da
reconversão da majestosa Real Fábrica de Panos mandada
construir por Pombal, e que constitui o seu núcleo central,
a UBI não tem cessado,ao longo de mais de duas décadas.
de recuperar e reconverter numerosos edifícios fabris
desactivados. dispersos pela cidade.
É verdade que tal prática pode observar-se nos últimos
anos por parte de um bom número de universidades tanto
públicas como privadas. em várias das nossas cidades. E
pode dizer-se que geralmente com sucesso,salvando da
ruína dezenas e dezenas de exemplares do património
industrial. É que este tipo de edifícios, pelas grandes

dimensõese amplosvãos.abundantefenestraçãoe solidez
estruturaladapta-semuito razoavelmenteàs exigênciasdo
ensino.Todavia.o que torna singularo casoda Covilhãé o
caráctersistemáticodestaprática- prática que não exclui.
quer a construçãode acrescentos
ou mesmonovosedifícios
sabiamentearticuladoscom as pré-existências
- num diálogo estimulantedo novocom o antigo- quer mesmoa construçãode um novo polo dedicadoàs ciênciasda saúde.
Na dispersão pela cidade reside outra riqueza da
metodologiapraticada:a de irrigar o tecido urbano com
novasactividades.ainda por cima protagonizadaspor uma
populaçãojovem que traz animaçãoe colorido ao espaço
público.
É de salientar entretanto que todo este processodeu
origem a um protocolofirmado entre a Universidadee o
IPPAR- diga-setambém exemplar - para o estudoaprofundado do edificado fabril da cidade. Trata-se do
"Inventáriodo PatrimónioIndustrialda Cidadeda Covilhã".
em curso adiantadosob a responsabilidadedo Museude
Lanifíciosda UBI. e que visa o levantamento.história.caracterizaçãoe classificaçãodo riquíssimoespólio.móvel e
imóvel. que a indústria da lã legou à cidade. Indústria.
diga-sede passagem.
que não desapareceu
da Covilhã.mas
que sofreu um processode redimensionamento.
dotandose de novosespaços.tudo isto exigido pela evoluçãotecnológicae empresarial.
A todo este processonão é alheio o trabalho pioneiro
desenvolvidodesdea décadade 70 pela actualAssociação
Portuguesade ArqueologiaIndustrial.a qual empreendeu
desde cedo estudos sobre o património industrial da
Covilhãno âmbito da própria Universidade.a resultado
desteesforçomeritório estáhoje não só bem à vista.como
é testemunhadopor uma rica vivência humana.Vale a
pena ir à Covilhãpara ver como edifíciosdecrépitose carcassasesvaziadasse voltaram a encher de vida. evitando
não só a ruína como a descaracterização
da sua arquitectura. Mas cabe dizer que na cidade. na reabilitação do
património industrial muito há ainda a fazer - pois não
pode a Universidadefazer tudo - voltando-seagora as
expectativaspara o dinamismo da Câmara Municipal
atravésdo Programapaus. em fase de arranque. ~

1

Arquitecto,autor de numerososartigose ensaios

sobre Arquitectura, Habitaç~o, Urbanismo, Património e Território,
Autor e (o-autor de diversos projectos de Arquitectura,

