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Resumo 

A proposta de recuperar uma casa brasonada chamada dos “Lobatos” em Guimarães, 

adaptando o edificado para novas funções, pretende revitalizar o quarteirão da 

Caldeiroa, através da vivência do espaço e da valorização do seu significado histórico e 

arquitetónico. A cidade de Guimarães em especial o seu centro histórico tem vários destes 

exemplos que testemunham a sua historia ao longo dos tempos, defendendo sempre o 

património já edificado. A reabilitação da casa dos ́ ´Lobatos” e a construção de um outro 

edifício de origem, ligados entre si, engloba conceitos tão diversos como, o passado, a 

tradição, a modernidade e o futuro. 

Com base na dissecação dos vários casos similares de referência apresentados poderemos 

considerar que, não existe uma única forma mais ou menos correta para intervir no 

património. Entendemos que cada caso deve ser estudado individualmente, tendo em 

conta as suas especificidades, principalmente no que diz respeito ao valor patrimonial, ao 

estado de conservação e ao programa que se propõe. A reabilitação urbana dos centros 

históricos remete-nos, também, para o turismo enquanto setor de atividade com maior 

possibilidade de inserção nestes espaços, porque só uma cidade que se renova pode 

ambicionar atrair mais visitantes.  

Neste trabalho pretendemos integrar o projeto de um hotel de “Charme” com o tecido 

urbano existente. A memória do lugar foi, no nosso caso, uma das chaves para a criação 

arquitetónica, e uma característica intrínseca ao projeto. Se construir, à partida, significa 

adicionar algo de novo, então um projeto de arquitetura não pertence a um lugar somente 

por ter sido edificado nele, mas antes por incorporar a sua história e a sua memória, 

recuperando-a, e dando-a a conhecer. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Conservação, Lugar, Turismo, Reabilitação, Património, Arquitetura. 
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Abstract 

 

The proposal to recover an emblazoned house called “Lobatos” in Guimarães, adapting 

the building to new functions, intends to revitalize the whole block of Caldeiroa, through the 

experience of the spaces and appreciation of its historic and architectural meaning. There 

are lots of examples like this one, which witness the making of History, scattered through the 

city of Guimarães, more specifically in its historic centre, always protecting the heritage 

which was already built. The rehabilitation of the “Lobatos” house and the construction of 

a new building, whose origins will be connected with the first one, covers notions as 

miscellaneous as past, tradition, modernism and future. 

Based on the evaluation of the shown similar referenced cases we can conclude that there 

is not just a way, less or more correct, to intervene in the heritage. We understand that each 

case should be studied by its own, considering its characteristics mainly in what considers its 

value, to the preservation state and the program that is suggested. The urban rehabilitation 

of the historic centers brings us tourism as the activity with best chances of success in this 

spaces because only a city that renews itself can attract more visitors. 

With this essay we intend to instate our Hotel de Charme project with the urban tissue 

already existent. The memories of this place were, to us, one of the main keys to the 

architectural creation and an intrinsic feature of the project. If building means, supposedly, 

to add something new, then a architecture project doesn’t belong to a place just because 

it was built there but because it embodies its memories and history, recovering them and 

showing them to the world. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Preservation, Place, Tourism, Rehabilitation, Heritage, Architecture. 
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Introdução 

A reabilitação é um fator determinante para uma sociedade que constrói sem um grande 

controlo nos momentos de maior prosperidade, e que anos mais tarde, muito desse 

edificado é condena à ruína, justificando-se com a inexistência de condições económicas 

favoráveis. Há no entanto uma nova mentalidade que começa a mudar e as pessoas 

começam a perceber que a sustentabilidade na construção implica o aproveitamento 

das pré-existências, porque apesar das exigências evoluírem, daquilo que fica nem tudo 

está desajustado à realidade pretendida. 

No nosso país e em todo o mundo, pedaços de cidade nascem, de dia para dia, sem 

identidade, sem alma que as ligue ao património urbano e arquitetónico onde se inserem. 

De Norte a Sul, avenidas largas ladeadas de altos edifícios florescem sem linguagem 

arquitetónica própria. No entanto outras cidades mais antigas, com grandes tradições 

florescem, é o caso de Guimarães, Coimbra, Évora, Porto. Estas cidades começam a dar 

respostas às necessidades de modernização do edificado histórico, de modo a 

adaptarem-se às novas formas de ocupação dos edifícios que o mercado, 

nomeadamente do arrendamento e do turismo assim o exige. 

Verificamos por exemplo que a cidade de (Coimbra) definiu uma visão estratégica para o 

seu centro histórico que promove e dinamiza a multifuncionalidade dos seus espaços. 

Tratando-se de uma cidade que tem vindo a tirar proveito da localização da Universidade 

de Coimbra, ocupando parte dos edifícios do Centro Histórico com estudantes dessa 

instituição. Referimos também a cidade de Guimarães, que é apontada como um bom 

exemplo da Conservação do edificado de cariz medieval, apresentando um baixo 

investimento quando comparada com as principais Sociedades de Reabilitação Urbana. 

No entanto, estes e outros centros históricos importantes do País deparam-se diáriamente 

com a perda populacional para as periferias, justificadas pela oferta de melhores 

condições habitacionais. O Centro Histórico de Guimarães é um desses exemplos de 

desertificação populacional, apesar de manter uma grande atratividade turística e 

comercial, esta última que tem vindo a recuperar. 

Guimarães é também uma cidade com grandes tradições culturais, não apenas na sua 

dimensão “popular” (por exemplo, as festividades Gualterianas ou as Nicolinas)1, mas 

também numa dimensão mais erudita, onde se destacam, entre outros, a tradição do 

Cineclube de Guimarães, o Festival de Jazz, que tem ao longo dos anos apresentado 

programações de nível mundial, e também o Museu da Sociedade Martins Sarmento, um 

                                                      

1 As Festas Nicolinas têm a sua origem na devoção religiosa dedicada a São Nicolau que era oriundo da Ásia 

Menor e terá vivido nos séc. III e IV. 



  

XXII 

 

dos mais antigos museus arqueológicos portugueses. Destaca-se ainda, só para referir a 

instituição com maior projeção nacional, o Centro Cultural Vila Flor, com uma 

programação reconhecia de elevado nível. Rogério Gomes2, fala numa definição 

usualmente aceite de Reabilitação – podem constituir reabilitação vários tipos de 

intervenção em edificado e em espaço publico, assim como em espaços privados não 

edificados, que vão desde a simples beneficiação geral, passando por obras de alteração, 

ampliação e restauro.  

“(…) até à reconstrução, todas destinadas a manter o tecido histórico em que se 

insere a unidade a reabilitar, do modo considerado adequado pelas entidades 

competentes em razão da matéria e do território.” (GOMES, 2008;12) 

O presente trabalho académico explora a temática da Reabilitação, de uma casa 

brasonada chamada “Casa dos Lobatos”, na rua da Caldeiroa, freguesia de S. Sebastião 

(Guimarães), em conjunto com a disciplina do projeto III. O estudo foi alargado também 

ao quarteirão da caldeiroa. O ano de construção deste edifício é de finais do séc. XVIII, 

princípios do séc. XIX, não se conhecendo o autor do projeto. É um edifício com uma 

planta em “L” invertido, desenvolvendo-se para a fachada posterior. Fachada principal, 

ritmada no primeiro registo por quatro portas e intercaladas por quatro janelas retangulares 

e no segundo por oito janelas de sacada, possuindo ao centro pedra de armas com 

moldura rococó. 

Na fachada posterior, encontramos uma varanda fechada, revestida a placas de lousa, 

com uma escadaria de acesso à cozinha. Na cobertura ergue-se uma claraboia circular 

de vidro, e uma grande chaminé revestida a placas de lousa. Do átrio interior lajeado no 

piso térreo sobe, em posição lateral, a escadaria nobre de granito em dois lanços, que 

permite o acesso ao andar nobre, que corresponde à antiga área residencial. O primeiro 

piso possui áreas correspondendo a cavalariças e lojas. Salão nobre com teto de masseira 

e paredes forradas a papel com pinturas neoclássicas. As fachadas da casa são 

rebocadas e pintadas de branco. 

A escolha do tema deste trabalho, resultou da visita ao local, e o interesse pessoal pela 

reabilitação, principalmente por edifícios com valor arquitetónico, e que agora podem ter 

novos modos de habitar. A curiosidade em estudar esta cidade emblemática da região 

norte, e que faz parte da fundação do nosso país, foi um fator preponderante. Tornou-se 

num desafio gratificante conhecer estas novas realidades. O objetivo é estudar o 

quarteirão, para propor a recuperação do edifício e do espaço urbano que o integra, 

                                                      

2 Rogério Manuel Loureiro Gomes. É Investigador Principal - Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção. Possui 15 

livros publicados, Doutoramento em Ambiente Universidade Nova de Lisboa, Portugal. (2009-2011).Mestrado em 

Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental. Universidade Nova de Lisboa, Portugal. (2003-2006.) 
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como um conjunto histórico, valorizando o local que se encontra degradado a nível 

histórico, arquitetónico e turístico. O estudo desenvolveu-se através da pesquiza 

documentada em arquivo, revistas, websites, e na visita ao local para comparação com 

os dados obtidos, de forma a obter, a maior e melhor exatidão nas conclusões sobre a 

história do local, a situação atual em que se encontra e o que se pretende, através da 

proposta realizada no âmbito da unidade curricular do projeto III. 

Nas várias visitas ao local, na rua da Caldeiroa, e nas ruas que confinam com esta, foi 

percetível a proximidade a edifícios importantes, o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro 

Jordão, a fábrica da Cavalinho, estes dois últimos exemplos encontram-se devolutos e 

degradados, à espera ou na expetativa de uma intervenção urbana. A proximidade com 

outras importantes referências arquitetónicas como a Praça do Toural, Plataforma das artes 

foi de extrema importância. 

 

Para tal, a metodologia de trabalho, está organizado em três capítulos: 

  

1º Capítulo, é abordada a questão da alteração do conceito de reabilitar nos centros 

históricos. É contextualizado o quarteirão da Caldeiroa e o centro histórico, para uma 

melhor compreensão da situação politica, social, económica do local. Será também feita 

uma abordagem ao conceito de habitar. Neste campo pretendemos encarar a 

habitação como tema base da cidade, e também a procura de novos modelos de a 

habitar. Importante também será a forma como a cidade se adequa aos novos desafios 

urbanos.  

2º Capitulo, é abordado o tema da reabilitação, e os conceitos que o confinam, passando 

também pelas casas brasonadas de Guimarães, em particular do meu caso de estudo 

“CASA DOS LOBATOS”. Falaremos da importância do turismo e o hotel de charme como 

um fator regenerador do desenvolvimento urbano das cidades. O potencial de algumas 

cidades portuguesas para este tipo de alojamento. 

3º Capitulo, aborda a estratégia de intervenção no âmbito da unidade curricular do 

projeto III, com apresentação dos diferentes critérios de escolha, estético, histórico e social, 

a área de intervenção alargada que integra o quarteirão da caldeiroa e a proposta de 

intervenção, resultando na recuperação do edifício “Casa dos Lobatos” e construção de 

um outro edifício, no conjunto histórico do quarteirão da caldeiroa, em Guimarães. 
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Ilustração 1 Casa dos Lobatos em ruínas 
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Estado da arte 

 

No processo de evolução urbana, os núcleos históricos das cidades tendem a degradar-

se como consequência de modelos de crescimento urbano, que atuam no sentido da 

expansão para a periferia, em detrimento da revitalização dos núcleos antigos e da 

colmatação do tecido urbano. Os novos eixos habitacionais, desenvolvem-se 

predominantemente ao longo dos grandes eixos rodo-ferroviários, em áreas peri-urbanas 

cada vez mais afastadas dos centros, enquanto estes sofrem um processo de 

despovoamento e de envelhecimento demográfico. Por sua vez as áreas, centrais da 

cidade têm vindo a ser disputadas por atividades ligadas aos serviços que tendem a elevar 

o valor e a criar uma atitude expetante por parte dos proprietários dos prédios aí 

localizados. Este facto levou estes proprietários a desinteressar-se pela conservação dos 

edifícios que entram num processo de degradação e ruína.3Contudo, é inquestionável que 

o centro histórico de uma cidade é por definição um lugar Central relativamente à restante 

área construída, sendo definido pelo seu “Poder de atracão sobre os habitantes e turistas, como 

foco polarizador da vida económica e social”. (CÁVEM, 2007;16) 

No entanto nos dias de hoje pretende-se refazer a cidade a partir da cidade e não a partir 

do nada. Na origem desta nova orientação encontra-se a noção de “projeto urbano” que, 

de um modo muito claro nos anos 1990, ganha forma, no contexto de um processo de 

estetização urbana, nas noções de planeamento estratégico, cidade sustentável, espaço 

público, qualidade de vida, cultura urbana. Neste contexto surgiram vários programas 

estratégicos de reabilitação urbana, como por exemplo para a área do Porto, Lisboa, 

Coimbra, Guimarães). Alguns exemplos de arquitetos que tiveram, e têm responsabilidade 

na reabilitação dos novos espaços urbanos dentro, e na periferia das cidades. Fernando 

Távora é um arquiteto português, nascido na cidade do Porto em 1923, que teve grande 

influência na morfologia urbana da cidade Guimarães. Diplomado pela Escola Superior de 

Belas Artes do Porto, atual Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e percursora 

da Faculdade de Arquitetura que nela teve origem, esteve durante bastante tempo 

associado ao Gabinete Técnico Local (GTL) de Guimarães, sendo o autor do Plano Geral 

de Urbanização (PGU) dessa cidade em 1980. 

A arquitetura de Fenando Távora prima pela preservação e pelo ressurgimento das velhas 

construções sem nunca esquecer, ignorar ou destruir. Alia a modernidade à tradição 

(fazendo a articulação entre o passado e o presente) sensível a valores e formas locais. 

                                                      

3 Programa urban e reabilitação Urbana. Direção Geral do Desenvolvimento Regional-1996. 
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Com 24 anos, redigiu a obra literária “De o Problema da Casa Portuguesa ao Da 

Organização do Espaço”, onde defende que a arquitetura deve aprender com o passado, 

pensar o presente, e projetar o futuro, de forma a conciliar o que cada sítio e contexto 

necessitam, com as lições da modernidade. Nessa edição literária aborda questões da 

caraterização, da continuidade e do enraizamento da nossa arquitetura, defendendo a 

sua necessária modernidade, condição necessária para que fosse validamente 

portuguesa (tendo em conta a evolução das sociedades). “A sua obra inspira-se nas viagens 

que fez pelo mundo, adotando ao longo da sua carreira diversos estilos artísticos.” (TRIGUEIROS, 

1993;216) 

O Plano Geral de Urbanização da cidade de Guimarães foi desenvolvido por Fernando 

Távora entre 1979 e 1982, e teve como principal ação desenvolver linhas de ação social. 

Estas linhas indicam uma estrutura urbana coerente, no qual se procurou compatibilizar a 

unidade e a variedade, o geral e o particular, a realidade e a imaginação, o passado e o 

futuro. A sua elaboração assenta nos seguintes ideais: 

 Valor da forma urbana, definida através de análise morfológica da 

situação atual e da sua história; 

 Valores sociais e económicos; 

 Valores patrimoniais; 

 As necessidades de equipamento em matéria de indústria e espaços ou 

ainda os problemas de tráfego; 

 Alternância entre a visão geral e a visão particular, elaborando a par do 

Plano Geral alguns Planos de Pormenor; 

 Troca de informação e boa relação com a câmara municipal. 

 

Em 1972 o estado adquire o Mosteiro de Santa Marinha da Costa, imóvel que se 

encontrava num considerável estado de abandono e ruína, entregando o projeto de 

arquitetura a Fernando Távora. 4 Os elementos que Távora tinha à sua disposição para 

trabalhar era bem distinta, porque o claustro, a entrada e a escadaria principal, a sala do 

capítulo e a varanda de Frei Jerónimo, ainda se apresentavam intatos, já a ala das antigas 

celas encontravam-se completamente degradadas devido ao incêndio de meados do 

século XX, enquanto os restantes espaços estavam ligeiramente alterados, graças ao 

período em que o mosteiro funcionou como habitação particular. 

 

                                                      

4 Documento do Arquivo da DGEMN, Santa Marinha da Costa, 1a pasta, 26 de Fevereiro de1971. 
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No decorrer do projeto a direção Geral do Turismo sugere o aumento dos alojamentos 

previstos, para rentabilizar o investimento, através da construção de um novo piso de 

quartos sobre a ala dos antigos dormitórios, propondo para tal, que se reduzisse o pé-direito 

que a galaria e as celas apresentavam.  

Considerando que esta solução desvirtuava por completo a expressão arquitetónica que 

Távora se propunha manter, foi recusada, sendo substituída pela construção de uma nova 

alas de quartos, que acima de tudo, vivesse em harmonia com o existente, não 

prejudicando a composição original. “(…) conseguir uma integração nas características 

singulares do imóvel classificado, respondendo à intenção de as preservar(…)” (BRANDÃO, 2001;15) 

O novo volume, desenhado na continuidade da ala poente do claustro, reforça um eixo 

que ainda não tinha sido marcado. A sua volumetria, para além da continuidade linear 

que estabelece com o preexistente, marca uma intenção: dobra-se num gesto que 

contém a entrada, definindo um “ante-espaço” ao mesmo tempo que proporciona aos 

novos quartos a necessária privacidade. Fernando Távora consegue resolver o 

contraponto entre o novo e o antigo. 

Ao mesmo tempo que dilui os contrastes entre modernidade e tradição, o arquiteto 

questiona a própria noção de modernidade que não é senão “a capacidade de viver 

com o mundo, e logo com o passado, para produzir o novo, segundo o autor, “(…)travando 

uma batalha, talvez perdida, contra o sensacionalismo exibicionista das formas, dos materiais e das 

cores que persegue o nosso quotidiano.” (TÁVORA, 1996 ;75) 

 

  

  

    

Ilustração 3 Alçado da Pousada de Santa Marinha Ilustração 2 Alçado lateral da Pousada 
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Outro bom exemplo de reabilitação foi concretizado pelo atelier Pedra Líquida, que gosta 

de olhar e viver a cidade e acredita na sua consolidação, envolvendo-se marcadamente 

na reabilitação de edifícios urbanos. A Casa do Conto é um bom exemplo, apostando 

num conceito hoteleiro inovador “ arts & residence”, 5 oferecendo um estilo de residência 

personalizado e dirigido a hóspedes que desejem aliar o seu descanso, ao usufruto da 

oferta cultural do Porto, ou que ali pretendam criar, expor ou debater a cidade que visitam. 

Também por isso, nela prevê-se uma programação regular de eventos, em articulação 

com diferentes criadores, curadores, grupos e instituições culturais da cidade.  

A Casa do Conto é uma casa de charme situada na emergente zona da Cedofeita, em 

pleno centro da cidade do Porto. O projeto de reconstrução preparou uma casa burguesa 

do séc. XIX para receber visitantes exigentes e seletivos num ambiente com uma forte 

carga imagética e cultural. Um projeto inovador que só poderia nascer no contexto urbano 

de uma cidade com uma personalidade marcante. Depois do brutal incêndio que a 

impediu de viver essa vida, quiseram devolver-lhe o carácter e reconstruir uma versão 

essencial da sua história. Especialmente no fosso de circulação, mas também nos tetos dos 

quartos e fachadas, o betão permitiu reinventar as antigas texturas, devolvendo à casa 

toda a carga dramática que a caracterizava. Trata-se, na verdade, de uma “arquitetura 

fóssil” que ganha vida. Gravados por textos diversos, e cobrindo seis quartos distintos, os 

tetos deste Hotel “falam-nos” das mudanças sofridas pelo próprio conceito de “casa”, e 

desta casa em particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 arts & reside\e. , é um Design Hotel que combina a estadia no Porto com a promoção das artes e dos criadores. 

Ilustração 4 Alçado da Casa do Conto Ilustração 5 Interior da Casa do conto 
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A remodelação e restauro de um edifício de típica traça arquitetónica na baixa do Porto 

para a sua utilização como 039 Guest House, efetuada pelo gabinete  PARQ ARQUITECTOS, 

adapta o interior para a Instalação de quartos, receção, sala de convívio e bar, mantendo 

o carater familiar, tal como originalmente foi pensado, minimizando as intervenções, 

conservando a estrutura e métodos construtivos da época. De realçar a parede interior da 

receção, em que o material construtivo fica todo á vista (taipa em madeira). 

Com um controlo de custos apertado, a intervenção fundamentou-se no aproveitamento 

do existente, limitando o projeto à instalação de novas infraestruturas, recuperação de 

soalhos e estuques em mau estado.  

Esta proposta mostrará como é possível intervir no existente para a melhoria das condições 

de conforto e habitabilidade, mantendo as características originais do edifício, sem 

prejuízo do seu valor arquitetónico. Também partilha-mos a ideia de Benevolo , em que:  

“Os novos conhecimentos científicos permitem que se aproveite os materiais até ao 

limite de suas possibilidades, e a experiencia assim adquirida é empregada 

frutiferamente em um grande número de temas mais propriamente relativos a 

edifícios.” (BENEVOLO, 2001;42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 7 Escada Interior 039 Guest House Ilustração 6 Entrada 039 Guest House 
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Outro bom exemplo de reconversão foi o projeto da autoria do arquiteto Souto Moura em 

1994 para o antigo convento cisterciense de Santa Maria do Bouro, em que este é 

transformado em pousada. A história deste complexo conventual é, no entanto, bastante 

mais remota, recuando até aos primórdios da nacionalidade. Apesar de não se conhecer 

com exatidão a origem de Santa Maria do Bouro, é hoje aceite que este teve início num 

mosteiro habitado por eremitas, cujo orago era São Miguel. 

 “Só mais tarde, nos finais do século XII, é que os cistercienses se terão instalado no local, 

o que coincidiu com a alteração da invocação para Santa Maria. Muito embora as 

crónicas sobre a Ordem tenham divulgado versões díspares, os poucos documentos 

subsistentes, passados por D. Afonso Henriques, parecem coincidir na interpretação 

atrás exposta.” (SOUSA, 1979;44-56) 

Foi a importância e interpretação das condições paisagísticas e topológicas do lugar que 

orientaram a concretização formal do novo corpo e a sua incorporação orgânica na 

estrutura física do terreno. A partir do traçado pré-existente de um muro que Souto definiu 

o alçado e simultaneamente o limite da plataforma, foi retomado um espaço exterior, 

parecido com aquele que existia ao longo da fachada Sul do mosteiro. A intervenção de 

Souto Moura não pretendia uma rutura, mas sim o continuar da história do edifício partindo, 

da sua situação atual.  

 “Foi a intenção de “manter a ruína” que determinou a reconstrução do volume, 

conservando a nudez das paredes exteriores e recusando a reconstrução dos 

telhados tradicionais. Também no claustro se recusou a possibilidade de reintegração 

formal e funcional das galerias superiores, apontando para a preservação das suas 

paredes isoladas enquanto elementos cénicos.” (VAZ, 2009;119)   

Apesar disso, foram sendo alterados ao longo do tempo através de acrescentos e 

demolições como refere Souto Moura. 

“A história da arquitetura está cheia de exemplos relacionados, com a vida dos 

edifícios: a ampliação de uma parte, acrescentos, a deslocação de uma escada, 

portas e janelas desmontadas e montadas em posições mais adequadas, 

relacionadas com alterações da utilização do edifício ou com novas necessidades 

representativas (…) Teremos que voltar costas à celebração da catástrofe, encontrar 

beleza em cada nova mudança, na própria transformação. Teremos que 

reconhecer a metamorfose continua e que encontrar, de todas as vezes, um equilíbrio 

estável, instável, possível (…)”  

(Eduardo Souto Moura, citado por Roberto Collová, op. Cit;64) 
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A situação de abandono e ruína que encontrou Souto Moura no mosteiro deve-se 

inevitavelmente com a incapacidade ou desinteresse em transformar este edifício numa 

estrutura útil e utilizada, enquanto espaço público ou privado.  

O tempo comprovou que as famílias que adquiriram o imóvel após a sua venda em hasta 

pública não tinham meios ou vontade de dotar o edificado de condições que lhe 

permitissem desafiar estes tempos mais inconstantes e ao mesmo tempo desafiadores. 

Sendo o mosteiro um edifício não unitário e homogéneo, pois foi construído em quatro 

séculos, Souto Moura preferiu o caminho da naturalidade, dando e modificando as 

funções e exigências de cada época. Souto Moura deu indicações para aproveitar ao 

máximo as pedras existentes, pois estas são um veículo de memória.  

No entanto ele modifica a presença de materiais tradicionais, e introduz o aço e o vidro. 

Podemos assim dizer que plasticamente, Souto Moura “assume o carácter híbrido dos 

materiais com que trabalha".6O arquiteto nas casas de banho aproveitou as namoradeiras 

em pedra, e estas quase que convidam as pessoas a permanecerem e comtemplarem a 

magnifica paisagem. Aqui está um bom exemplo de como o antigo namora ou 

permanece com o presente. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

6 Souto Moura, Eduardo [etai.] -Santa Maria do Bouro, construir uma Pousada com as Pedras de um Mosteiro. 

Lisboa: White and Blue, 2001, p. 19. 

Ilustração 9 Vista geral do wc Ilustração 8 Pré existências do Mosteiro 
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Para concluir o estado da arte irei falar da intervenção efetuada pelo arquiteto Álvaro Siza 

Vieira no Hotel Vidago Palace Hotel, situado em Vidago nas proximidades de Chaves. No 

entanto parece-nos oportuno falar um pouco deste arquiteto, que foi o primeiro português 

a ganhar em 1992 o Prémio Pritzker, da Fundação Hyatt, pelo projeto de renovação na 

zona do Chiado, em Lisboa. Quanto a ser moderno não nos parece que existam grandes 

dúvidas. 

“As suas grandes referências são mestres do movimento moderno: Le Corbusier e 

Aalto fizeram esbater o primeiro entusiasmo gaudiano; mas a sua arquitetura nunca 

se fechou a outras influências. Sempre modernas, ainda que contemporâneas. 

Nunca embarcou no pós-moderno porque achou que o moderno ainda tinha muito 

para fazer e porque o modo mais pessoal de se expressar, as formas que melhor 

estabelecem a sua linguagem são mais próximas da estética moderna do que 

daquelas que presentemente se estão a impor um pouco por todo o lado e que já 

são pós-pós-modernas.” (FERNANDES, et al., 2005;32) 

Quanto à questão da funcionalidade, parece-nos importante dizer simplesmente que a 

procura da funcionalidade têm uma componente de libertação, do condicionamento 

que constitui a funcionalidade, e que não existe arquitetura sem função! 

“Não me parece, no entanto, que seja um acérrimo seguidor do famoso dito de Luis 

Sullivan de que “a forma segue a função!”, ainda que o tónus funcionalista, não só da 

arquitetura mas de toda a cultura moderna, pressionante no sentido de uma 

especialização crescente, esteja bem claro nas suas obras. Contudo, como já 

dissemos, o carater unitário é nele um valor tão conseguido desde o início que nem a 

clara funcionalidade de muitos dos espaços permite uma autonomização que possa 

colocar em cheque a integridade do todo.” (FERNANDES, et al., 2005;32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O Vidago Palace Hotel foi reinaugurado com novas funcionalidades adaptadas às 

necessidades contemporâneas, mas mantendo todo o glamour que ao longo do tempo 

fizeram desta uma das unidades hoteleiras mais luxuosas e apelativas do nosso país. Este 

mítico hotel está de novo de portas abertas, Cem anos depois da sua inauguração, e em 

parte deve-se ao magnífico trabalho de reabilitação do arquiteto. A sua intervenção 

passou pela reabilitação do hotel já existente, mas também pela realização de um novo 

volume com a função de Spa termal, este integralmente da autoria do Arquiteto Álvaro 

Siza Vieira. 

Este novo espaço com várias salas para tratamento, relaxamento, bem-estar e beleza, 

tendo como elemento diferenciador a utilização da água mineral de Vidago, disponibiliza 

ainda piscina interior, sauna e ginásio, e a piscina exterior. Sobre este espaço inspira-nos 
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um fantástico parque, lembrando-nos as longas estadias com que se fazia turismo de 

montanha antigamente, com o romântico intuito de apreciar a natureza. 

Integrado neste verde está também a piscina exterior do novo spa desenhado por Siza 

Vieira, onde se fazem tratamentos com a água de Vidago, cujas três fontes são visitáveis 

no parque, onde prevalece a arquitetura de linhas direitas, a pedra mármore e a luz 

natural. Conforme o professor Nuno Higinio,7 a tarefa do hotel e da hospitalidade é: 

“Preparar um lugar, construir um lugar, oferecer um lugar ao que chega, ao que está 

sempre a chegar em cada momento. Os arquitetos são construtores de lugares. Siza 

fala algumas vezes do espinhoso ofício de “construir o lugar”8. O que significa “construir 

um lugar”? E mais amplamente: o que é um lugar? Aparentemente, “construir um 

lugar” é substitui-lo por outro como afirma o próprio Siza.” (NUNO, 2010;28) 

 

No entanto partilhamos a mesma ideia de Lamas9, que o local é um elemento muito 

importante na arquitetura. 

 

“A forma urbana como foi desenhado pelo arquiteto Siza, não pederá ser desligada 

do seu suporte geografico,  e este é um elemento tão importante como os fatos 

construidos.Como refere Lamas, “o sitio contém já em muitos casos a génese e o 

potencial gerador das formas constuídas, pelo apontar de um traçado, pela 

expressão de um lugar”. (LAMAS, 2000,63) 

 

 

 

                                                      

7 Professor de filosofia e sociologia na Universidade Fernando Pessoa. 
8 Cf.Siza,A: Imaginar a evidência, Lisboa, Edições 70, p.49. Siza utiliza esta expressão a propósito da construção da 

Igreja do Marco de Canavezes. 
9 Arquiteto e professor Catedrático da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.  

Ilustração 10 Novo corpo do spa Ilustração 11 Piscina exterior 
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Ilustração 12 zona exterior da piscina do Vidago Palace Hotel 
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CAPÍTULO 1 
 

REABILITAÇÃO URBANA NO CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES 
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1.1 Um breve relance local, económico, social, politico 

 

O concelho de Guimarães situa-se no distrito de Braga, zona norte de Portugal, 

representando uma área de 240 955 km2 subdivida atualmente em 48 freguesias. O 

município possui aproximadamente 158 124 mil habitantes residentes, sendo um dos mais 

jovens da Europa. Enquanto cidade, Guimarães possui uma malha urbana com uma área 

de 23,5 km2. Limitada pelos concelhos de Póvoa de Lanhoso, Fafe, Felgueiras, Santo Tirso, 

Vila Nova de Famalicão e Braga, apresenta uma vasta rede de acessibilidades. As ligações 

rodoviárias contemplam duas auto-estradas (A7 e A11) que servem de ligação ao eixo viário 

que faz a ligação da cidade do Porto à fronteira de Portugal a Norte (A3). Possui também 

um eixo ferroviário (linha Guimarães – Porto) que serve de alternativa às deslocações 

rodoviárias. No que concerne aos transportes públicos, existe uma rede de transportes 

urbanos (TUG) que serve a população nas principais deslocações intra-cidade e 

intercidades (grupo Arriva).10  No que respeita às ligações aéreas e marítimas, é de 

importância fundamental a proximidade da cidade com os aeroportos do Porto e de Vigo, 

e com os portos de Leixões, de Viana do Castelo e de Vigo. 

Guimarães encontra-se inserida numa região dinâmica e empreendedora, com uma vasta 

tradição industrial e exportadora, com uma especialização produtiva assente em setores 

tradicionais de reduzido valor acrescentado. Em 2010, o tecido empresarial de Guimarães 

era composto por aproximadamente 14 000 empresas, responsáveis por cerca de 3 737 

milhões de euros de volume de negócios. A maioria das entidades empresariais era 

constituída por micro, pequenas e médias empresas. Cerca de 92% das mesmas tinham 

menos de 10 trabalhadores.11 

Guimarães é um dos concelhos com um dos maiores índices de industrialização a nível 

nacional. O setor transformador mais destacado é sem sombra de dúvidas o do têxtil e 

vestuário. Esta indústria concentra 19% das empresas Vimaranenses, 30% do volume de 

negócios e 37% dos trabalhadores do concelho. A indústria do calçado têm também um 

papel relevante. Além de concentrar 3% das empresas, 6% do volume de negócios e mais 

de 8% do emprego. Guimarães ocupa no setor do calçado o 3º lugar, em termos de 

exportações, e o 4º lugar, em termos de emprego. A indústria têxtil e de vestuário, 

                                                      

10 Entre 2003 e 2005 ocorre uma nova alteração na estrutura da empresa, entra no mercado um novo operador – 

ARRIVA – que compra as empresas João Carlos Soares & Filhos, Lda, AMI, Abílio Costa Moreira e adquire as quotas 

nos TUG das empresas Transcovizela, Rodoviária entre o Douro e Minho e Auto Viação Landim. A empresa ARRIVA 

passa a ser  responsável pela exploração de 22 linhas com uma frota de 34 autocarros. 
11 relatorio_maio_CEC_UMINHO_v02 Guimarães 2012 cidade europeia da cultura. 
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juntamente com a indústria do couro e dos produtos de couro representavam, em 2009, 

71.2% do VAB gerado no concelho (INE,2010).12 

Como nos relata o relatório efetuado pela Universidade do Minho, para a CEC 2012 em 

Guimarães, estas indústrias, sobretudo a têxtil e a do vestuário, têm vindo a perder 

importância desde o início da década de 1990, em resultado, por um lado, da forte 

valorização cambial da moeda portuguesa naquela época e da posterior adoção do euro 

e, por outro lado, da forte concorrência resultante da abertura dos mercados europeus aos 

produtos asiáticos. Nas estratégias seguidas para combater os efeitos negativos daquele 

processo de desindustrialização, a aposta no setor terciário, nomeadamente no turismo, 

ocupa um papel de grande importância. Assim sendo neste contexto, o valor do património 

histórico da cidade de Guimarães têm vindo a ser potencializado nos últimos anos. 

O Centro Histórico de Guimarães (CHG) é constituído pelas freguesias de Oliveira do Castelo, 

São Sebastião e S. Paio. Em relação ao edificado patrimonial o CHG divide-se em duas 

zonas: a zona intramuros, classificada pela UNESCO como património da humanidade em 

2001, que representa uma área territorial de 16 hectares e a zona tampão que ocupa 98 

hectares do território da cidade. As duas zonas compreendem a grande parte dos 

monumentos classificados como património da humanidade do concelho de Guimarães. 

Em 1998, o Centro Histórico de Guimarães foi declarado ACRRU13, através do Decreto n.º3/98 

(Documento 15075 Versão 1, em vigor desde 26-01-1998).A delimitação desta zona crítica 

implicou a delineação de uma série de ações estratégicas:  

• A declaração da utilidade pública da expropriação urgente, com vista a executar 

trabalhos de recuperação na zona; 

 •A possibilidade de aquisição administrativa dos imóveis da zona; 

 •A demolição dos edifícios considerados perigosos para os seus ocupantes ou 

transeuntes; 

 •A realização de trabalhos de recuperação ou reparação de modo a diminuir as 

condições insuficientes de habitabilidade.  

Entre os anos de 1998 e 2005, as áreas com maior investimento no centro histórico de 

Guimarães foram a Urbanização e o Estacionamento, representando 63% e 20%, 

respetivamente, do investimento global. As restantes áreas de investimento são a defesa do 

meio ambiente com 8%, a habitação com 5%, o planeamento e urbanismo com 3%, a 

Administração Municipal com 1% e a Cultura com um valor inferior a 1% (Sousa, 2006).  

                                                      

12 O Instituto Nacional de Estatística (INE, I.P.) divulga a 13ª edição da publicação anual Indicadores Sociais,2010. 
13Através do decreto regulamentar nº24/79, de 22 de Maio tinha sido declarada área de recuperação e 

reconversão urbanística. 
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Segundo fonte da Camara Municipal de Guimarães através do seu site, nos últimos catorze 

anos foram intervencionados 314 edifícios, dos quais 103 (20,8%) foram objeto de 

intervenção com financiamento da Administração Central e Local e 225 (45,6%) 

intervencionados pela iniciativa privada sem qualquer comparticipação. As intervenções 

no edificado classificam-se, essencialmente, em dois tipos: obras profundas (ao nível 

estrutural e reorganização espacial interior) e obras de beneficiação (reparação da 

cobertura e beiral, reparação de caixilharias, pintura de fachadas, bem como, sempre que 

necessário, a introdução de instalações sanitárias, de acordo com a capacidade financeira 

dos proprietários.14 

 

Ilustração 13 Localização do Centro Histórico de Guimarães 

Legenda: zona Intramuros: ______ Zona Tampão______ 

                                                      

14 http://www.cm-guimaraes.pt/pages/199,visitado em 7/2/2015-Divisão do Centro Histórico. 

 

http://www.cm-guimaraes.pt/pages/199,visitado
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                           Zona Intramuros 

(UNESCO 2001) 

Zona Tampão 

Castelo de Guimarães Padrão de D. João I 

Capela de S. Miguel Claustro da Igreja de S. Domingos 

Paço do Duques de Bragança                             ______________ 

Muralhas de Guimarães                             ______________ 

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira                             ______________ 

Padrão do Salado                             ______________ 

Antigos Paços do Conselho                             ______________ 

Cruzeiro de Nossa Senhora da Guia                             ______________ 

Quadro 1 – Monumentos Classificados no concelho de Guimarães 

 

 

Atualmente encontram-se já reabilitados cerca de 90% dos espaços públicos da área intra-

muros,no entanto verificamos que no centro histórico o perfil residencial é no geral de 

edifícios para uso residencial nos pisos superiores e de comércio a nível de rés de chão. São 

edifícios voltados para as ruas, e onde muitas das vezes esta disposição de espaços 

inviabiliza a ocupação dos pisos superiores, por se tratarem de edifícios de frente reduzida o 

que dificulta a construção de acessos independentes.  

A nível do número de pisos no centro Histórico este é em geral de 3 a 4 pisos havendo no 

entanto alguns edifícios com 2 pisos. A sua construção remonta à época medieval e era 

adaptada às suas necessidades, no entanto têm sido desenvolvidas e consolidadas até ao 

início do séc. XX. Pelo estudo que realizamos pensamos que esta diferença em termos de 

volumetria deve ser mantida e preservada, e deverá vir a ser intervencionada a nível do 

interior, pois estes edifícios encontram-se desajustados das exigências atuais, pois possuem 

áreas bastante reduzidas, constrangimento que pode ser solucionado com a demolição dos 

paramentos verticais interiores pré-existentes. 

A nomeação de Guimarães como cidade organizadora da Capital Europeia da Cultura 

(CEC) em 2012, para além de suscitar o natural orgulho e reforçar a autoestima dos 

residentes, veio colocar na ordem do dia a necessidade de medir os efeitos que a 

concretização do evento pode provocar na cidade e no resto do município. De facto, só 

através da avaliação dos resultados e dos impactos económicos e sociais, se poderá inferir 

dos benefícios, ou custos que provocou na cidade. Normalmente os impactos na cidade 
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não se esgotam, contudo, no curto prazo, onde geralmente se verificam a maior parte dos 

benefícios esperados, em menor ou maior escala. As principais prioridades em termos 

económicos das CEC são, em termos de objetivos, o desenvolvimento do turismo, a melhoria 

da imagem da cidade organizadora, a revitalização urbana e a expansão das indústrias 

criativas. Os resultados, porém, têm vindo a centrar-se, sobretudo, nas duas primeiras 

prioridades: o impacto económico das despesas realizadas pelo acréscimo no número de 

turistas e de visitas realizadas à cidade organizadora e arredores (alojamento, estadia, 

restauração, compras no comércio local); e as mudanças ocorridas na perceção da 

imagem da cidade pelos residentes e turistas (nacionais e internacionais).15 

Poderemos considerar após um estudo sobre o local, a nível de acessibilidades de vias de 

comunicação, Guimarães está muito bem servida, têm uma linha férrea, uma autoestrada 

na proximidade, excelentes vias de comunicação secundárias, e futuramente está prevista 

uma ciclovia que irá ligar os vários pontos da cidade. Em síntese, nos pontos fortes são 

salientados o potencial de atracão da cidade em relação ao Norte do país e à região da 

Galiza.  

Em relação aos pontos fracos, salienta-se a grande distância da cidade de Guimarães a 

dois dos principais destinos turísticos nacionais (Lisboa e Algarve), o programa limitado em 

extensão e o fraco envolvimento dos agentes culturais locais, bem como a inexistência de 

espaços museológicos de referência internacional. Nas oportunidades, destacam-se a 

existência de ligações aéreas low cost a várias cidades Europeias através do aeroporto do 

Porto, o reposicionamento da imagem da cidade ao nível nacional e internacional, a 

disponibilização de fundos para a revitalização urbana do centro histórico e o aumento do 

número de turistas (nacionais e estrangeiros).  

As maiores ameaças são a recessão económica que afeta a economia nacional e Europeia 

e a eventualidade dos apoios financeiros poderem não ser disponibilizados por dificuldades 

orçamentais. A esta ameaça, somam-se a pouca ambição da política de angariação de 

patrocínios e fund raising16, a conflitualidade institucional entre a Câmara e a Fundação 

Cidade de Guimarães e a sustentabilidade da programação cultural no futuro, devido à 

fraca ancoragem nos agentes culturais locais. Neste sentido após um estudo mais atento 

sobre Guimarães resultou esta análise SWOT. 

 

                                                      

15 ISSN 1981 - 5646 [Revista eletrônica de turismo cultural] 1º. Semestre de 2011. 
16 Angariação de Fundos, uma maneira também de reunir pessoas, focar a atenção das pessoas. 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ Boas ligações viárias regionais (Porto, Braga, 

Vizela, Santo Tirso, Fafe, Felgueiras) e 

internacionais -Leon e Castela, Vigo). 

▪   Urbanização marginal das estradas 

nacionais, perdendo o seu carácter de 

ligação e transformando-se em 

arruamentos urbanos. 

▪ Novo PDM que promove a nuclearização, 

reorganização produtiva e um maior equilíbrio 

ambiental e paisagístico. 

▪  Envelhecimento da população na área 

central mais antiga (centro histórico). 

▪ Tendência para o reforço populacional do 

aglomerado urbano central. 

▪  Capacidade hoteleira nem sempre 

adequada à procuro. 

▪ Extenso e diversificado património existente na 

globalidade do concelho. 

▪  Dispersão urbanística. 

▪ Equilíbrio entre a oferta de equipamentos 

públicos e privados. 

▪ Deficiente aspeto visual e organizacional 

em variados lugares. 

▪ Cidade Património Mundial. ▪  Desequilíbrios e agressões paisagísticas.   

Quadro 2 – Análise Swot de Guimarães (Pontos Fortes e Pontos Fracos).                   

 

Oportunidades Ameaças 

▪ Novo  PDM  que  valoriza  a  nuclearização  e  

um  sistema urbano policêntrico, apostando no 

papel estruturante das vilas como elementos de 

equilíbrio e coesão territorial. 

▪ Dificuldade na fixação de visitantes por 

períodos superiores a um ou dois dias 

(promovendo o consumo e o Concelho). 

▪  Ligações aéreas low cost a várias cidades  

Europeias através do aeroporto do Porto. 

▪ Fraca relação entre a localização de 

equipamentos e os lugares onde se insere. 

▪  Equipamentos importantes e que revelam uma 

atividade dinâmica (por exemplo, Multiusos e 

Centro cultural Vila Flor). 

▪ Desenvolvimento excessivamente moroso 

de projetos geradores de atratividade e 

captação de população (por exemplo, 

AVE PARK). 

▪ Reposicionamento da imagem da cidade  

ao nível nacional e internacional. 

▪ Baixo financiamento para a dinamização 

turística. 

 ▪ Aumento crescente do número de turistas  

(nacionais e internacionais). 

▪ Recessão económica e dificuldades  

orçamentais nacionais. 

Quadro 3 – Análise Swot de Guimarães (Oportunidades e Ameaças). 
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Apesar de permanecerem como locais de multiplicidade funcional os centros históricos têm 

vindo a perder população jovem, ficando cada vez mais envelhecidos. A realidade é que 

o aumento da qualidade das infraestruturas viárias que estabelecem ligação entre os 

centros e as zonas periféricas promove uma rápida e cómoda deslocação entre os mesmos, 

principalmente através do uso do automóvel, permitindo assim que os cidadãos possam 

disfrutar de toda a oferta existente nos centros urbanos, desde serviços, a comércio sem 

necessitarem de residir nos locais centrais. Consumada a deslocação da função residencial 

seguiu-se a deslocação do sector industrial que viu nas periferias uma oportunidade criada 

pelo crescente aumento da densidade populacional, e pelos menores custos de mão-de-

obra oferecidos pelas populações aí instaladas. 

Os centros históricos, da década passada, são caracterizados por possuírem um património 

edificado de elevado valor cultural, em particular o de Guimarães, mas bastante 

degradado, embora Guimarães nesta última década tenha sofrido uma grande 

regeneração. São ainda caracterizados pela existência de um comércio de rua cada vez 

mais contido e suprimido em alguns casos pelas grandes superfícies comerciais.  

No entanto no que concede ao edificado situado no casco histórico da cidade, 

observámos que tem existido uma preocupação em preservar os edifícios tradicionais deste 

local, fator que têm contribuído para uma enorme atração turística, quer de pessoas 

nacionais mas principalmente de estrangeiros. Segundo a Arquiteta Alexandra Gesta do GTL 

deve-se promover: 

“A promoção da recuperação pela requalificação do espaço público, mantendo a 

população residente e melhorando o seu habitat, bem como a manutenção das 

técnicas construtivas tradicionais do seu edificado e o rigor de intervenção, teve como 

resultado uma acção exemplar que distingue Guimarães das outras cidades do país.” 

(GESTA, 2002;101) 

No entanto o centro histórico não consiste apenas no desenho de ruas de edifícios com e 

sem arquitetura, de monumentos, não é somente infraestrutura e edificado. É muito mais 

que isso, é um bem cultural que acumula e recria tradições, costumes, formas de relação, é 

no fundo a memória de seus habitantes. Pensamos no conjunto alargado de fatores que 

marca hoje o contexto territorial no qual as cidades se inserem, o planeamento estratégico 

e o marketing territorial, assumem-se hoje como fatores importantes para dotar a gestão 

urbana de abordagens, e instrumentos que permitam responder aos desafios do novo 

turismo.  
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Ilustração 14 Praça do Toural em Guimarães 
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1.2 Alteração do conceito de habitar nos centros históricos 

Como se têm verificado, e abordado em vários documentos, e defendido por vários autores, 

desde a segunda metade do século XX, é possível constatar o declínio dos centros históricos 

das cidades. Ainda que as cidades tenham vindo a sofrer consecutivas, e determinantes 

mudanças a partir do começo do século passado, este facto deve-se, sobretudo, à forma 

de conceção destas, dos ideais modernos estabelecidos entre as décadas de 30 e 50. 

Algumas destas cidades continuaram a ter como base os princípios da Carta de Atenas. 

Após a década de 90, têm-se assistido a uma crescente preocupação por procurar 

propostas capazes de rejeitar o processo de afastamento funcional, negando a mono-

funcionalidade dos centros, bem como o conceito de cidade dispersa. A urgência de criar 

novos dispositivos na cidade com a capacidade de solucionar programas complexos, ao 

integrar diversos usos e infraestruturas com o objetivo de redefinir os limites da arquitetura. 

Em Guimarães por exemplo devido aos estreitos laços que este território 17 trava entre a 

cidade e o mundo rural, como muitas vezes disse Nuno Portas,18 “Estamos perante uma 

urbanidade que, vista do ar, parece não existir e que, vista de carro, ao longo das estradas/ruas 

parece nunca acabar.” Consideramos que as intervenções sobre o centro histórico deveriam 

proporcionar uma reanimação funcional (e financeira) articulada com o processo de 

(re)qualificação urbanística do restante território (urbano e periurbano).Entendemos a 

reabilitação dos núcleos urbanos históricos, como uma ação diretora da requalificação 

formal e funcional de um "contínuo urbano", (como definiu Alexandra Gesta) processos 

similares na periferia, tornando (de novo) a cidade histórica como um "núcleo referência", 

uma estrutura formal e funcional (particularmente) significativa e significante no seio do 

território.19 

Neste campo, ao encarar a habitação como tema base da cidade, a busca de novos 

modelos de a habitar, pode ser a chave para criar estes novos dispositivos capazes de se 

modificarem ao longo do tempo, adaptar-se a sistemas maiores e a funções diversas, e, com 

isto, ainda abarcar uma grande claridade na sua génese, ou seja, ainda que sejam 

complexos pelo que pretendem resolver as deficiências das cidades atuais, apresentem 

uma base simplificada para que possam conter uma possível resolução em vários campos. 

                                                      

17 Situada a Norte de Portugal, a Região Minhota é delimitada, a Norte, pela fronteira com a Galiza, Espanha, e, a 

Oeste, pelo Oceano Atlântico. 
18 Nuno Portas é um dos grandes urbanistas portugueses, é também professor e arquiteto. 
19 «Centrando funcionalmente uma região, esta cidade reparte a sua influência com outros centros de gravidade 

que sobre o território atuam. Num jogo de influências e de polarizações em que não se dilui no entanto a sua 

unidade, não se referindo então a razões exclusivamente funcionais de dependência, radica nos motivos culturais 

e históricos a identificação corporizada pela urbe e pelo seu centro, mais do que pelo emblemático castelo. 

Memória materializada e estavelmente inscrita, no caso de Guimarães, menos nos seus monumentos e mais nos 

seus espaços de casas, ruas, praças e terreiros, cruzamento de caminhos e de destinos que lá se continuam a 

encontrar e desencontrar», cf. Alexandra Gesta, ob. cit., 1987, p.18. 
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E, ainda, não negando a relação com a cidade, privilegiando a continuidade do tecido 

urbano, bem como a intensidade de atividades que são essenciais a este. 

“É desejável a tendência para entender a habitação como um processo em contínua 

evolução e adaptação - tecnicamente regulado e controlado por uma gestão flexível 

e um aligeiramento administrativo - em que o diferimento da construção e do 

acabamento ao longo do tempo poderá imbricar, quer com a conversação e 

reabilitação das construções iniciais, quer com o seu melhoramento e adaptação por 

alteração de usos e eventualmente por conversão a outros usos.” (COELHO & CABRITA, 

2003;6-27) 

Entendemos nós também que a habitação está sempre em contínua evolução, e 

adaptação, e que esta conduz inevitavelmente, à pesquiza, quer da natureza dos 

elementos desse processo que devem ser objeto de dispositivos e estratégias de evolução 

e de adaptação, a inovações e alterações de uso, quer da natureza dos elementos desse 

processo que devem ser basicamente estáveis e evidenciados, e que asseguram a 

imprescindível continuidade de abrigo. 

Os aspetos negativos na construção atual são tão evidentes, pois em lugar de se 

privilegiarem elementos ambientais, funcionais e bidimensionais, que garantem a 

continuidade da evolução e da adaptabilidade das casas, se desenvolvem, geralmente, as 

seguintes caraterísticas limitadoras,20 Também focadas por Coelho e Cabrita: 

-Espaços desenhados, somente para uma única função e dificilmente utilizados para outras 

funções ou finalidades (o exemplo mais contundente deste espaço é a cozinha mínima). 

-Proporções de compartimentos relacionados especificamente apenas com uma função (o 

exemplo do quarto de dormir dimensionado a partir da cama). 

-vãos de janela desenhados (dimensionados, acabados e localizados) de modo a servirem, 

essencialmente e a refletirem, exteriormente, a função de cada compartimento. 

-Acesso por um único vão de porta a um compartimento. 

-Acessos e circulações interiores através de vestíbulo exíguo e de corredores estreitos. 

Estas caraterísticas limitadores das habitações verificam-se hoje em dia e também 

transbordam para a escala urbana. (exemplo., estacionamento de veículos, passeios para 

                                                      

20 Enumeradas por Andrew Rabeneck, David Sheppard e Peter Town no seu estudo”Housing, Flexibility/adaptability-

housing unit design  requirements in a resilient housing stock”. AD,2,1974. 
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peões, vias para veículos, especialização em equipamentos coletivos e vários tipos de 

edifícios). 

De acordo com António Baptista Coelho e António Reis Cabrita, os processos de habitação 

evolutiva/adaptável são processos especiais que encaram contrariedades especificas 

estando a evolução da habitação diretamente ligada à evolução da família, no que diz 

respeito ao seu poder económico e consequentemente, ao processo de construção. O 

conceito de evolução/adaptação das habitações, segundo estes autores, “englobando 

formas de melhoramento gradual e de adaptabilidade às mudanças, mais ou menos 

sucessivas, dos modos de vida dos seus respetivos habitantes, pode assim, assegurar a 

gradual concretização dos “desejos habitacionais”, à medida que estes vão sendo 

formulados pelos habitantes e entre eles discutidos e eleitos como objetivos reais a 

concretizar, em determinado prazo, nessas habitações. Conforme relata Coelho e Batista a 

adaptabilidade habitacional deve, no entanto ser acompanhada de uma certa inatividade 

muito útil, porque assim defende determinados fatores e situações cultural e funcionalmente 

significantes, e permite explorar a capacidade de adaptação do habitat, em geral, e das 

construções e populações, em particular, as novas condições durante um certo período, 

sem que daí resultem inconvenientes assinaláveis. 

“O conceito de evolução das habitações, englobando formas de melhoramento 

gradual e adaptabilidade às mudanças, mais ou menos sucessivas, dos modos de vida 

dos seus respetivos habitantes, pode assim, assegurar a gradual concretização dos 

referidos “desejos habitacionais”, à medida que estes vão sendo formulados pelos 

habitantes e entre eles discutidos e eleitos como objetivos reais a concretizar, em 

determinado prazo nestas habitações.” (COELHO & CABRITA, 2003;6-27) 

Os autores atrás descritos defendem, que a adaptabilidade deve ser encarada, sob as 

seguintes perspetivas, nomeadamente: 

- Adaptabilidade das casas evolutivas, serem pelo menos, tão capazes, como as outras, 

de assegurarem boas condições de mutabilidade na ocupação residencial das famílias 

resultante das alterações socio económicas, demográficas, culturais. 

- Adaptabilidade como razão de uma acessível e correta evolução do uso dos fogos e 

que estes estejam intimamente harmonizados entre si e ao mesmo tempo sejam 

mutuamente dependentes. 

- Adaptabilidade como uma qualidade que carateriza essencialmente certas tipologias de 

unidades familiares que possibilitem que um determinado espaço sirva tanto para fins 

habitacionais como para fins não habitacionais, mas compatíveis com a habitação. 
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- Adaptabilidade como qualidade que facilita a transformação de certas tipologias em 

pequenos equipamentos coletivos (de raiz ou então de reabilitação do existente), desde 

que o método seja previamente programado e periodicamente controlado. Esta nova 

realidade permite uma adequação real a vida urbana de uma determinada área 

residencial sem grandes perigos de excessos. Poderemos incluir neste segmento as lojas que 

sem dispendiosas alterações estruturais, adequam-se para outros usos. Conforme relata 

António Baptista Coelho e António Reis Cabrita o mobiliário desempenha um papel 

importantíssimo na adaptabilidade das habitações. 

“ Um fator determinante da adaptabilidade dos espaços criados nas habitações é 

também a capacidade por estes oferecidos para serem mobilados diferentemente, já 

que é, em grande parte, através da escolha e da adequação e integração de móveis, 

decorações e equipamentos que os habitantes podem transformar uma “estrutura de 

abrigo” ou um fogo/unidade de habitação em verdadeiras e acolhedoras 

residências.” (COELHO & CABRITA, 2003;6-27) 

No entanto os apontamentos de flexibilidade são estratégias que encontraram interesse nas 

habitações dos séculos passados, e nas do presente. Soluções reduzidas a uma só divisória, 

mas com a capacidade de fazer a diferença entre as relações espaciais. Uma cortina, ou 

uma parede deslizante, ou um simples móvel podem ser elementos de divisão capazes de 

ampliar o espaço para a vida social e, quando fechados, permitir intimidade. 

“(…)de fato, os centros históricos ainda habituados tornam-se a demonstração  

concreta de que o modelo pós-liberal não é inevitável. Ontem foi possível construir um 

ambiente diferente e ainda funcionante e amanhã será possível construir um ambiente 

que respeite os mesmos valores essenciais, dos quais as habitações antigas já fazem 

parte de modo ideal. Por conseguinte, não nos interessam por que são belos ou 

históricos, mas por que indicam uma possível transformação futura de toda a cidade 

em que vivemos (…)” (BENEVOLO, 1991;67-77) 

Como questionou o Arquiteto Campo Baeza, gostávamos de saber, tivéssemos nós as 

respostas, quais são as novas bases que nos permitem continuar e avançar. 

“Questões como a mobilidade dos planos que formam a caixa, ou as possíveis 

variações da qualidade da luz nas paredes, ou a substituição nas estruturas dos ossos 

por cartilagens, ou muitas outras questões que surgem no panorama arquitetónico 

atual e sobre as quais é preciso refletir profundamente.” (BAEZA, 2011;34) 
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Nas últimas décadas as mudanças sociodemográficas têm sido rápidas e significativas, 

destacando-se as modificações na estrutura da família patriarcal convencional, a redução 

do tamanho das famílias, o aumento do número de pessoas a viverem sozinhas, o aumento 

de separações e divórcios, os novos papéis desempenhados pela mulher. Isto é, foi surgindo 

um conjunto de fatores geradores de uma maior diversidade de grupos familiares.  

A estas mudanças foram-se juntando ainda outras, como, por exemplo, a tendência do 

trabalho em casa (home-office)21,gerando a necessidade  de equipar espaços com 

instalações de comunicação com grande desenvolvimento tecnológico no campo dos 

eletrodomésticos, e equipamentos para a habitação, que  vieram  também ocupar  o  seu  

espaço. 

Em suma, procura-se exercer dentro do espaço habitacional muito mais funções e 

atividades. Será necessário, ou mesmo inevitável, reverter a tendência observada nos 

últimos anos, de ampliar os programas residenciais com espaços dedicados a novos usos 

originando plantas cada vez mais compartimentadas (podem não ser com paredes 

físicas/fixas, mas com paredes móveis/flexíveis) e, paradoxalmente, com áreas cada vez 

mais reduzidas. Assim a flexibilidade tornou-se uma das muitas ferramentas da arquitetura 

moderna, assinalando um desafio progressivo e constante. 

Aliando a flexibilidade às forças culturais, a habitação flexível torna-se tanto social, na mente 

dos modernistas, como moralmente imperativa na medida em que dá uma resposta 

pragmática às intensas exigências da crise habitacional europeia de então. Le  Corbusier 

foi um dos primeiros arquitetos a defender a flexibilidade nos edifícios. 

(…) defendeu  a  autonomização  da  estrutura  relativamente  à  compartimentação 

interior,  demostrando  que  seria  possível  desenvolver  o  interior,  independentemente  

do sistema estrutural. Refere ainda que os padrões mínimos da habitação são, de certa 

forma um apelo à certeza científica que supera os costumes da tradição e assim, a 

flexibilidade torna se uma alavanca essencial que permite aos arquitetos reinventar os 

padrões de vida tradicionais.” (SHENEIDER, et al., 2007;57) 

 

 

                                                      

21 Na concepção de home office, o trabalho profissional é desenvolvido em ambientes diferenciados e que 

compartilham a infraestrutura do ambiente doméstico – home(lar) e office(escritório). 
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1.3 Os novos modos de habitar a cidade 

Os novos modos de habitar, ao nascerem na cidade consolidada, em áreas obsoletas, 

como as antigas zonas industriais, já referidas anteriormente, tanto nos edifícios existentes 

recorrendo-se a um processo de reconversão, como em terrenos onde os edifícios foram 

demolidos, e que agora se encontram expectantes, podem fazer com que estas zonas se 

voltem a tornar parte integrante da cidade como o  elemento dinamizador, colaborando 

no seu desenvolvimento, contrariando, deste modo, a forma atual de fazer cidade. Hoje em 

dia a oferta baseada num protótipo de família standard, como se fazia no Movimento 

Moderno, não têm a ver com a realidade atual. São constantes os fluxos de novos 

habitantes, bem como a mescla de diferentes culturas e a diversidade social no mesmo 

núcleo urbano.  

“O desejável entendimento da habitação como um processo em contínua evolução 

e adaptação conduz, inevitavelmente, à pesquisa, quer da natureza dos elementos 

desse processo que devem ser objeto de dispositivos e estratégias de evolução e de 

adaptação a inovações e alterações de usos, quer da natureza dos elementos desse 

processo que devem ser basicamente estáveis e evidenciados e que asseguram a 

imprescindível continuidade de abrigo, de imagens dignas e de padrões culturais 

conscientes” (COELHO & CABRITA, 2003;6-27) 

Os Censos são de certa forma um meio para melhor compreender a população de um país, 

a maior fonte de informação nacional sobre a população, a família e a habitação (INE), 

“(…)informação que permitirá melhorar o conhecimento do país e constituirá um instrumento essencial 

para a tomada de decisão e para a definição de políticas.” (INE,2011; 3) 

Será importante a análise de dados referentes à aglomeração da população, a sua 

caracterização, modelos conjugais, família e, evidentemente, habitação. Em relação à 

localização da população, mantém-se uma tendência de aglomeração nos centros 

urbanos, nomeadamente, nas áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, reforçando a 

tendência para o crescimento destas cidades e das suas zonas periféricas, acentuando-se, 

assim, a concentração da população no litoral e a desertificação do interior. Segundo os 

censos na última década (intervalo censitário 2001-2011), a região de Lisboa foi aquela que 

registou um crescimento populacional maior, observando um aumento de cerca 6%. No 

entanto o Porto e Guimarães também tiveram um acréscimo da população significativo. 

Outro dado de grande importância é o índice de envelhecimento da população, que têm, 

também, registado um aumento, em 2001 o índice era de 102, sendo, agora em 2011, de 

128 (para cada 
Ilustração 15 Esquisso relativo à flexibilidade na habitação 



  

52 

 

100 jovens há 128 idosos).22 Este fenómeno do envelhecimento da população representa 

um dos fenómenos demográficos mais preocupantes das sociedades modernas do século 

XXI, e que será também um fator para a mudança dos modos de habitar dos mesmos. Na 

última década acentuaram-se as transformações que se vinham operando na família, e no 

lugar que esta ocupa na sociedade. 23 O INE distingue dois tipos de família: a clássica e a 

institucional.  

A Família Clássica corresponde ao conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento 

e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a 

totalidade ou parte do alojamento, considerando-se, também como família clássica 

qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de 

alojamento A Família Institucional define-se pelo conjunto de pessoas residentes num 

alojamento coletivo que, independentemente da relação de parentesco entre si, observam 

uma disciplina comum, são beneficiários dos objetivos de uma instituição e são governados 

por uma entidade interior ou exterior ao grupo.24  

Quanto à dimensão média da família, esta têm decrescido, em relação aos dados 

verificados anteriormente, e que tendencialmente se acentuará no futuro. Relacionado 

com estes indicadores, verificamos um aumento de 36%,do número de famílias 

monoparentais. O aumento da proporção de núcleos familiares monoparentais, no total de 

núcleos familiares, cerca de 4% entre 2001 e 2011, é revelador da alteração do modelo de 

vivência familiar que têm vindo a operar-se nas sociedades modernas.25 

Na última década registou-se um aumento do número de edifícios e de alojamentos, sendo 

o último superior ao primeiro (16.3% contra 12.2%), revelando uma maior densidade 

construtiva. Esta densidade é mais elevada em Lisboa e Almada, sendo em Lisboa oito vezes 

superior à média nacional. O número médio de alojamentos por edifício aumenta, portanto, 

contando a média nacional com 1.7, Lisboa é a região com uma média mais elevada (3.3 

alojamentos por edifício), seguida de Setúbal (2.5) e Grande Porto (2.3). Uma vez que este 

indicador é superior a 1 (o que indica que há apenas um alojamento por edifício, moradia 

unifamiliar, o que se verifica na maior parte dos municípios do país).26 

Segundo dados do Eurostat 27 a dimensão média da família têm decrescido lentamente, 

situando-se, presentemente, nos 2.3 membros, um valor abaixo da média portuguesa. Esta 

                                                      

22 INE, Censos 2011: XV Recenseamento Geral da População; V Recenseamento Geral da Habitação. Resultados 

Provisórios, pag 14. 
23  Idem, ibidem, pag 26. 
24  Idem, ibidem pag 547. 
25  Idem, ibidem pag 62. 
26  Idem, ibidem pag 33. 
27 Eurostat - Autoridade Estatística da União Europeia 2014. 
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tendência de redução do núcleo familiar verifica-se tanto na realidade europeia como na 

portuguesa, sendo mais acentuada nesta última, com um decréscimo de 8.19%. Se 

pensarmos na dimensão da família segundo o número efetivo de elementos, verificamos 

que, tanto em Portugal como na generalidade da Europa, a tendência é para um aumento 

das famílias unipessoais, com dois elementos apenas, e decréscimo dos núcleos familiares 

de três, quatro e cinco ou mais elementos, apresentando as subidas e descidas, variações 

mais elevadas nos núcleos familiares mais extremados (unipessoais e numerosas), segundo 

dados da Pordata.28 

Segundo a mesma fonte o núcleo familiar mais comum na Europa é aquele constituído por 

apenas uma pessoa, seguido do de duas e três pessoas. A composição do núcleo familiar 

encaminha-nos para outros indicadores importantes. Um deles, bastante significativo das 

alterações familiares europeias, é o aumento do número de pessoas solteiras em 45%. Outros 

igualmente relevantes são o aumento de casais de idosos (acima dos 65 anos) 0.7%, e o 

aumento das famílias monoparentais, em percentagem idêntica.  

“Registe-se, em primeiro lugar, o aumento considerável das famílias monoparentais com 

filhos de todas as idades entre 1991 e 2011, mas principalmente o das famílias 

monoparentais com filhos menores de 18 anos. Em segundo lugar, que o aumento do 

peso das monoparentais jovens no total de núcleos familiares com filhos é generalizado 

em todas as regiões do país, reforçando-se porém a heterogeneidade regional e os 

contrastes entre as regiões do litoral urbanizado e as do interior norte e centro. Em 

terceiro lugar, queremos salientar os principais traços dos perfis da monoparentalidade 

com filhos menores de 18 anos em 2011, identificando linhas de continuidade e 

transformação que moldam a diferenciação interna destas famílias.” (SOFIA, 2014;193) 

Como descreve Pedro Vasconcelos29, em relação ao recenseamento de 2001 ”(…)A 

complexidade doméstica remete para situações de coresidência que não se limitam à existência de 

núcleos familiares simples (conjugais, com ou sem filhos, ou monoparentais), antes incluindo também 

outros parentes ou mesmo outros núcleos(…)” (VASCONCELOS, 2003;83-96) O que poderemos 

salientar destes dados, é a fragilidade social de muitas das situações de 

monoparentalidade, onde poderão não existir recursos suficientes para uma efetiva 

autonomização residencial e social, conforme frisa Pedro Vasconcelos. Hoje em dia, esta 

sobrelotação poderá dever-se, ao contrário do que se verificava em 2001, ao retorno de 

pessoas (nalguns casos acompanhadas do seu núcleo familiar) à casa paterna, pela razão 

apontada por Vasconcelos: falta de autonomização económica repentina e transitória, 

                                                      

28 Pordata - É uma base de dados sobre Portugal contemporâneo, organizada pela Fundação Francisco Manuel 

dos Santos, com estatísticas oficiais. 
29 Pedro Vasconcelos. Sociólogo. Docente do Departamento de Sociologia do ISCTE. 
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tornando-se a complexidade uma estratégia de apoio em circunstâncias ou situações de 

relativa carência ou dificuldade (social, económica, média)  

“(… )Podemos com alguma certeza pôr a hipótese de que a melhoria das condições 

de vida da maioria da população nas últimas décadas do século XX, bem como o fácil 

recurso ao crédito bancário para obtenção de habitação própria (face ao parco 

mercado de arrendamento em Portugal), terão potenciado a autonomização 

doméstica de largos contingentes da população. Tal terá sido um fenómeno geral, mas 

particularmente patente nas regiões de Lisboa e do Porto. Estas dinâmicas levaram a 

que a complexidade doméstica possa ser entendida, na maioria das situações, como 

algo mais característico de segmentos pouco qualificados da população e que 

podem apresentar marcadas carências de económicas (como no caso de muitas 

situações de monoparentalidade(…)” (VASCONCELOS, 2014;207) 

Em relação à parentalidade, verifica-se a predominância de dois filhos por casal (17.5%), 

seguido de um filho (11.9%) e três ou mais filhos (6.9%), sendo, no entanto, a variável de um 

filho por casal aquela que registou aumento desde 2001, de 1.9%, havendo um decréscimo 

das restantes, mais acentuado nos três filhos por casal (-2.1%) que nos dois filhos (-0.5%).Os 

últimos dados do Eurostat sobre o tipo de alojamento são de 2012, 41,6 % da população da 

UE-28 vivia em apartamentos, (34,0 %) em habitações unifamiliares e 23,7 % em casas 

geminadas. 30No entanto a União Europeia, na sua procura pela exata caracterização da 

população e das suas condições de vida, investiga o overcrowding (sobrelotação ou 

existência de espaço suficiente na habitação), que considera ser uma das dimensões chave 

na perceção das condições de vida. 31 

Os dados de 2011 apontam para a existência de 10.1% de sobrelotação na Europa a 15. 

Portugal situa-se pouco acima da média europeia, com 11%, verificando-se que são os 

países economicamente mais desenvolvidos aqueles com percentagens inferiores (Holanda 

1.7%, Bélgica 2.2%, Noruega 5.1%).Por norma os dados do Eurostat relaciona a sobrelotação 

com a camada da população em risco de pobreza, embora afirme que nem todos os casos 

de sobrelotação se dão neste sector populacional.  

Hoje em dia é necessário, em relação ao habitar, uma nova definição programática, que 

se adeque às novas formas de vida em constante mudança, bem como, uma nova 

definição espacial e técnica tirando partido dos novos materiais e os seus meios, e por fim, 

uma nova inserção projetural no espaço urbano e o seu potencial de participar na própria 

cidade. Para este efeito a produção de novos modelos de habitar a cidade 

contemporânea, deve estar ligada a conceito de evolutibilidade e flexibilidade. A ideia de 

                                                      

30Eurostat- Estatísticas sobre a habitação, 2015. 
31Living conditions and Social Protection’, in Europe in Figures – Eurostat Yearbook 2011, p.280. 
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habitação evolutiva está relacionado com a possibilidade de se modificarem os limites da 

habitação, através da extensão, agregação ou divisão de espaços. 

“…Particularmente na evolução por extensão da área da habitação os investimentos 

realizados só são inteiramente valorizados quando da conclusão do processo evolutivo, 

o que mais evidencia a necessidade de controlar, quer esse processo evolutivo, por 

forma a inviabilizar desvios nefastos e ambientalmente negativos (ex., construções 

improvisadas com materiais de ocasião”), quer uma certa separação e marcação 

ambiental e funcional das diversas fases, que assim poderão corresponder mais 

fielmente ao seu valor intrínseco, próprio e de conjunto…” (COELHO & CABRITA, 2003;74) 

A capacidade de evoluir e adaptar a habitação é muito importante, pois as necessidades 

mudam ao longo do tempo, pode ainda haver a necessidade de alojar residentes 

inesperados, normalmente os filhos (que neste início de século tendem a viver novamente 

com os pais). A habitação deve por isso possibilitar a adaptação e evolução da 

compartimentação do espaço, a curto e longo prazo, para as mais variadas tarefas e 

necessidades de forma eficaz. 

O objetivo é que esta evolua, e se transforme ao longo dos anos, aumentando e diminuindo 

de dimensão, por forma a adaptar-se às necessidades de cada residente ou família. A nós 

arquitetos compete a criação da estrutura e das infraestruturas e a definição das regras de 

evolução, aos habitantes o momento em que é feita essa evolução. A flexibilidade pode ser 

alcançada em toda as fases da vida útil de uma habitação. O objetivo é assegurar que o 

edifício vai responder eficazmente às alterações familiares dos habitantes, e para que isso 

aconteça, a evolução/adaptação da habitação têm de ser considerada em fase de 

projeto. 

Um outro objetivo que pretendemos perseguir, será o trabalho de manutenção ao 

património já existente. Pretendemos promover e ensaiar, dar os primeiros passos num 

projeto que conjuga a manutenção e a monitorização, das intervenções realizadas e do 

seu comportamento ao longo do tempo. Pretendemos uma intervenção no património 

desta forma. 

“Aprender e corrigir os erros detetados, o comportamento dos novos materiais 

associados aos antigos, novas tecnologias. Identificar as necessidades de conservação 

e de manutenção que venham a dar origem a planos de conservação (…) (CUNHA, 

2013; 73) 
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Ilustração 17 Largo 25 de abril em Guimarães 
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1.4 A cidade e os novos desafios urbanos 

Após a 2ª Grande Guerra Mundial a primazia foi investir na reedificação das principais 

cidades europeias. O intuito era com os meios disponíveis, o mais velozmente possível, 

conseguir restituir vida às cidades. Em certos casos a reconstrução seguiu a mesma forma 

urbana anterior à destruição, isto é, procedeu-se à recuperação de edifícios nobres e 

apostou-se em manter as vias emblemáticas. Noutros casos, especialmente quando as 

cidades tinham sido completamente arrasadas executavam-se novos desafios de 

urbanização, procurando ajustar a forma às novas necessidades. 

O método de reestruturação da economia nas cidades traduziu-se no abatimento das 

atividades ligadas às indústrias transformadoras e no progresso das atividades relacionadas 

com os serviços. As áreas industriais tornaram-se arcaicos, foram degradados e 

abandonados. No entanto a propagação dos serviços originou, ao mesmo tempo, procuras 

para espaços com atributos específicos o que veio estimular o mercado imobiliário e o sector 

da construção civil.  

Uma das situações mais frequentes foi o surgimento de esboços de requalificação para 

antigas áreas portuárias que se reverteram antiquadas à medida que que se 

implementaram novas tecnologias de transportes, de armazenamento e de cargas e 

descargas. Deste modo criaram-se novas oportunidades de reestruturação para áreas que 

tinham sido anteriormente abandonadas devido à valorização social das frentes de água.  

“No caso das Docas, em Lisboa, os antigos armazéns portuários foram reconvertidos em 

espaços de restauração ou dedicados a atividades de recreio e lazer, como bares, 

discotecas, ginásios, centros de desporto náuticos, comércio, mas também serviços 

públicos e atividades ligadas à formação profissional. A Fundação Oriente recuperou 

um antigo edifício do Porto de Lisboa, os armazéns ligados à pesca do bacalhau, para 

instalar a sua coleção de arte e estabelecer um centro cultural. Mesmo ao lado, a artista 

plástica Joana Vasconcelos abriu um atelier, onde emprega regularmente mais de 

duas dezenas de pessoas. A localização e os espaços generosos foram determinantes 

para a escolha.”  (ALVES, 2012;70-72)  

Nos últimos tempos, a maioria dos planos de requalificação de áreas extensas das cidades 

europeias, e um pouco por todo o mundo, têm sido guiadas por grandes eventos (Jogos 

Olímpicos, Exposições Mundiais, American Cup’s). Especialmente devido à visibilidade 

ampliada dada a estes eventos pelas tecnologias de informação e comunicação. A 

requalificação subsequente da reestruturação dá começo a alterações mais ou menos 
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pontuais que podem ter impactos com escalas muito variadas nas áreas envolventes. Nuns 

casos pressupõe a substituição total dos antigos edifícios, noutros a sua reconversão. 

“Em Portugal, alguns destes processos acabaram por ser reproduzidos noutras escalas, 

como aconteceu com a tentativa de criar Capitais Nacionais da Cultura, ou com o 

Programa Polis que procurou aplicar num conjunto de áreas com problemas 

específicos a mesma metodologia de planeamento e de engenharia financeira que 

foi experimentada em Lisboa, na área de intervenção da EXPO98.”  (ALVES, 2012;70-72)  

Assim, por todas as cidades europeias, começaram a surgir algumas situações de 

reconversão pontual de instalações industriais que se tornaram retrógradas em termos 

funcionais, dando-lhes novas valências e funcionalidades. Os exemplos são muitos e 

confidenciam como podem ser geradas dinâmicas positivas, beneficiando e valorizando o 

que parecia ter-se tornado inútil, com impactos nas áreas envolventes. A reorganização da 

economia transformou o papel das cidades, apresentou novas dinâmicas que valorizam 

outros usos do território, ao mesmo tempo que operou como uma oportunidade para recriar 

a cidade, adequando-a às novas necessidades, mas também a novos valores sociais.  

Nos processos de requalificação das cidades foi sempre mais fácil intervir nas facetas 

relacionados com os aspetos físicos, fosse através de políticas de demolição de áreas 

habitacionais degradadas, de espaços decadentes ou abandonados pelas atividades 

económicas, ou de políticas de regeneração económica, capazes de promover novos 

investimentos em infraestruturas, ou estimular o surgimento de empreendimentos em que a 

arquitetura é entendida como um espetáculo. O grande desafio para a requalificação das 

cidades consiste no facto de saber como disputar a desertificação, que cada vez mais não 

se limita ao centro histórico das cidades, fixando pessoas, através da habitação e do 

emprego. Em vez de despertar a especulação imobiliária e financeira a requalificação das 

cidades têm de determinar estratégias de vivificação, revertendo as cidades territórios 

vibrantes, lugares com vida.  

A requalificação dos meio urbanos não resulta apenas da necessidade de fazer face às 

renovações na economia, mas também na própria sociedade. Os estilos de vida alteram-se 

e a organização da cidade têm de fazer face a essas mudanças, mesmo que isso, possa 

significar tornar a vida das pessoas insuportável. Daqui decorre um aumento da 

suburbanização da população, que corresponde a uma deslocação pessoas do centro 

para a periferia, devendo-se à incapacidade das cidades oferecerem, no centro, as 

condições de vida de que as pessoas necessitavam. 

Nuns casos em busca da proximidade do local de trabalho, noutras situações, procuravam 

aceder a habitações, com custos mais reduzidos. A alternativa seria viver no centro da 

cidade, mas em áreas deterioradas física e socialmente ou ficar subordinado a custos 
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intoleráveis como a habitação, condicionando todo o modo de vida. Nos últimos anos 

presenciámos a uma deslocação de retorno às grandes cidades, primeiramente porque as 

personalidades atualmente são muito distantes das do passado, além da menor dimensão 

da família, as pessoas são muito mais independentes, assim a tamanho das habitações deixa 

de ser uma questão fundamental. A preferência por determinadas áreas das cidades para 

residir estão não só na segurança, mas também na existência de um ambiente social melhor, 

com boas acessibilidades a transportes privados, serviços ou comércio. De destacar que um 

dos aspetos estratégicos é a valorização ambiental dos espaços públicos com investimento 

em áreas verdes e espelhos de água. 

As cidades têm vindo a operar como âncoras para os processos de mudança e criatividade, 

dado serem áreas que ampliam um conjunto de externalidades que promovem a atração 

de pessoas, empresas e investimento. Ao mesmo tempo, num contexto de crescente 

competitividade, as cidades e regiões têm vindo a adaptar-se aos difíceis processos 

decorrentes das variações demográficas e sociais, tecnológicas e de inserção numa 

economia global. Assim as cidades serão tanto mais competitivas quanto mais forem 

capazes de atrair/gerar e fixar atividades competitivas, essenciais para criar emprego e 

rendimentos para as populações. Neste sentido é fundamental a existência de 

infraestruturas físicas, sociais e culturais.  

As renovações sociais estão a promover novos estilos de vida onde as questões estéticas e 

as culturais assumem papéis astuciosos no modo como as pessoas organizam a sua vida. 

Assim a união entre os serviços de restauração, recreio e lazer e as atividades culturais é 

muito habitual. A utilização da arte e da cultura como forma de promover a imagem de 

uma cidade, ou de parte dela tem sido um instrumento utilizado frequentemente para 

inverter o declínio das cidades. É neste contexto que surge o termo “cidade competitiva”. 

Aplica-se este termo às cidades, pois pode ser vista como uma permissão às teorias 

económicas urbanas e, simultaneamente, às recorrentes reestruturações da cidade. Esta 

perspetiva pode permitir encontrar o lugar da economia urbana na sociedade 

contemporânea.  

O principal objetivo têm por base fortalecer o centro da cidade, atrair pessoas, atividades 

e investimento e contrariar o fenómeno de dispersão das cidades. A inovação têm assumido 

nas décadas mais recentes um papel fundamental no debate sobre o desenvolvimento dos 

territórios. Assim, a questão principal prende-se em perceber como é que os territórios se 

podem organizar no sentido de criarem condições para que os agentes se possam 

relacionar, sendo continuamente competitivos num contexto de abertura e de integração 

global, procurando ao mesmo tempo manter uma forte coesão através da mobilização das 

diferentes organizações e empresas. 
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As características do território tornaram-se elementos a privilegiar na definição de políticas 

territoriais de desenvolvimento. O território terá de ser considerado então o principal motor 

para o desenredar da economia no geral, como centro histórico. Assim, a reabilitação 

urbana é na atualidade o meio condutor para a dinamização das cidades enquanto 

centros de desenvolvimento económico e cultural, na medida em que promove a criação 

de emprego, reforça a multifuncionalidade dos espaços, preserva o edificado e a sua 

componente histórica, e conduz à adaptação desses locais às novas exigências.  

Finalizando a reabilitação urbano teve um grande progresso desde os anos trinta até aos 

dias de hoje. Desde um plano técnico, a uma dimensão arquitetónica converteu-se num 

processo essencialmente político à escala urbana, no qual surgiu como um instrumento da 

política de conservação integrada do património cultural, tornou-se num processo de 

desenvolvimento urbano que integra as várias políticas urbanas, a reabilitação urbana é 

hoje uma área onde todos são chamados a intervir. Os seus princípios e objetivos não são 

distintos dos que devem estar subjacentes ao desenvolvimento urbano.  

No entanto, existe uma diferença: a reabilitação urbana é essencialmente uma política de 

coesão, direcionada a áreas urbanas específicas que, pelas suas características e 

problemas particulares, necessitam de uma concentração excecional de meios e recursos 

para se integrarem no processo global de desenvolvimento urbano. A sua escala e a 

natureza dos problemas a que tem de dar resposta, possibilitam e justificam a adoção de 

abordagens altamente participadas, que não só melhoram a qualidade do processo como 

promovem os próprios objetivos da reabilitação urbana. A reabilitação urbana é atualmente 

um processo integrado de intervenção em áreas urbanas específicas, que têm por objetivo 

principal compelir uma dinâmica de transformação na área em causa, integrando-a no 

processo de desenvolvimento urbano global, tendo por base um conjunto de princípios e 

objetivos específicos. As cidades vivas segundo Jane Jacobs “(…)têm uma estupenda 

capacidade natural de compreender, comunicar, planejar e inventar o que for necessário para 

enfrentar as dificuldades.” (JACOBS, 2009;496) 

Para Marcos Costa32, o melhor do movimento por um novo urbanismo é não negar a cidade 

real como fez o Modernismo. Isto é, em vez de botar tudo abaixo, procura-se conferir novos 

significados à cidade.  

                                                      

32 Arquiteto Urbanista formado pela FAU Mackenzie com mestrado em estruturas ambientais urbanas pela FAUUSP. 

Associado à Borelli & Merigo, onde desenvolve projetos nas áreas de edificações e urbanismo. É professor da FAAP 

e da Escola São Paulo. 
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Diz o mesmo “(…) mais importante desse ativismo urbano que se vem consolidando em várias partes 

do mundo é o sinal de que há de fato um desejo de viver em cidades voltadas para as pessoas.” 

(COSTA, 2015; 23) 

Como estratégia para o turismo nacional e local (Guimarães) importa proceder 

principalmente a uma análise dos fatores endógenos e exógenos que, por si próprios, 

constituem oportunidades de crescimento ou de potenciação. Pensamos nós que a 

abertura de novos mercados, a médio prazo, assumirão uma importância relevante os 

mercados do extremo Oriente, em particular aqueles relativos aos países com economias 

emergentes ou de crescimento muito acelerado. Outro sinal em franco desenvolvimento é 

a abertura, em particular da China e Coreia do Sul e a esperada retoma do Japão, tornam 

estes mercados apetecíveis no médio e longo prazo. A estratégia de penetração e 

promoção do produto turístico nacional deve, desde já, considerar estes factos. As relações 

históricas entre Portugal e os Estados Unidos, e a maioria dos Países dos Sul da América em 

especial do Brasil, podem e serão um grande fator para a promoção de turismo português 

neste mesmos países. 

A existência de interessantes componentes da oferta do lado português, bem do agrado 

deste mercado (história, pousadas, golfe, hospitalidade, praia e segurança), aliados ao fato 

de se tratar de um mercado com apreciável poder de compra, tornam-no numa 

oportunidade muito interessante. O turista do futuro irá ser cada vez mais exigente, 

valorizando os fatores qualidade, tempo, vivência de novas experiências e integração em 

realidades locais. Este facto está relacionado com o seu crescente nível cultural e 

educacional. Apesar de estarem a surguir mercados emergentes pensamos nós que serão, 

no entanto, os mercados tradicionais Espanha, do Centro da Europa e U.E e Norte, que 

continuarão a dominar o fluxo turístico para Portugal, pelo que a maioria das ações de 

marketing têm que se dirigir a estes mercados. 

Não poderemos esquecer também a grande oportunidade global a médio prazo, 

relativamente aos mercados emergentes, principalmente a China. Segundo dados da OMT 

em 2010, existiam cerca de 40 milhões de chineses com um poder de compra igual ao dos 

europeus, com elevada propensão a viajar e a “ostentar” o seu sucesso social. Após uma 

década de forte crescimento económico, os chineses viajam e gastam cada vez mais, 

atraídos pelos bens de luxo. Só assim é possível que Portugal se transforme, a médio prazo, 

num “criador de sonhos”, evitando os intermediários que muitas vezes descaracterizam o 

nosso produto turístico, fazendo perder a identidade da nossa marca, made in Portugal. Para 

que isso possa acontecer, é de extrema importância que o turismo e a reabilitação urbana 

das nossas cidades andem de mãos dadas, sempre em parceria, uma com a outra. Alguns 

bons exemplos deste caso já acontecem em algumas cidades com caris histórico, casos de 

Guimarães, Porto, Braga, Coimbra, Lisboa, Évora.  
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Ilustração 17 Praça do Toural Guimarães (lugar estratégico da cidade) 
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CAPITULO 2 
 

A REABILITAÇÃO DE UMA CASA BRAZONADA PARA HOTEL 
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2.1 Enquadramento dos conceitos operativos da reabilitação 

Para o estudo da reabilitação de uma casa brasonada em Guimarães, e torná-la num hotel 

de charme, importa em primeiro lugar, entender o conceito de reabilitação, bem como a 

sua evolução ao longo do tempo. Importa depois, abordar conceitos como o de “casas 

brasonadas”, e o nosso objeto de estudo e o conceito de hotel desde o seu aparecimento 

até ao momento presente, em particular o de hotel de charme, e organizar esta informação 

de modo, a ter presente qual a atitude a seguir, no sentido de reabilitar um edifício que teve 

diversas funções, sendo a última, e onde ainda hoje funciona no rés-do-chão como 

armazém de apoio a um café/restaurante.  

Pretende-se definir os conceitos associados à reabilitação e o seu enquadramento histórico, 

efetuando-se uma abordagem sucinta sobre a sua evolução até à atualidade. A evolução 

dos hotéis desde a sua origem até ao presente, a definição de conceitos no âmbito da 

hotelaria, a descrição de hotéis de charme e o seu programa de funcionamento serão 

assuntos abordados neste capítulo. 

Durante o século XIX, destacados teóricos como John Ruskin, Viollet-le-Duc, Camilo Boito, 

Vítor Hugo e outros, promoveram excelentes discussões que ampliaram conceitos como 

património e conservação. A segunda Guerra Mundial deixou devastadas muitas cidades, 

algumas construções completamente destruídas, outras com marcas profundas de 

destruição. A necessidade urgente de reconstrução destas cidades europeias, criou 

oportunidades no âmbito da criação de novas e de diferentes habitações.  

Os novos modelos associados ao “progresso industrial” e à procura da modernidade que, 

no urbanismo, eram referenciados nos princípios expressos na Carta de Atenas. A sua 

estratégia de salvaguarda patrimonial dependia da validação de uma série de condições 

como por exemplo: conservar-se-ia o património se o seu valor arquitetónico correspondesse 

a um interesse geral; se a sua conservação não provocasse o sacrifício das populações 

mantidas em condições insalubres; se fosse possível remediar a sua presença prejudicial por 

medidas radicais: através do desvio de elementos vitais da circulação, ou através de centros 

considerados até aí inamovíveis; defendendo a destruição de acrescentos e construções 

de menor importância em torno dos monumentos, permitindo criar zonas verdes ao seu 

redor.  
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O II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, realizado 

em 1964, aprova a Carta de Veneza ou Carta Internacional sobre a Conservação e o 

Restauro de Monumentos e Sítios. Dos pontos mais importantes da Carta de Veneza 

relativamente aos princípios orientadores da conservação e restauro destacam-se: 33“  

 “ Artigo 1 - A noção alargada de monumento histórico, que para além das criações 

arquitetónicas isoladas, devem ser incluídos os sítios urbanos, ou rurais, nos quais sejam 

patentes testemunhos de uma civilização particular; Artigo 2 - Deve ser promovida a 

multidisciplinaridade, recorrendo-se à colaboração de todas as ciências e técnicas 

para a conservação e o restauro do património; Artigo 3 - O objetivo da conservação 

e restauro é a salvaguarda tanto da obra de arte como as evidências históricas; Artigo 

4 - É essencial que os monumentos sejam sujeitos a operações regulares de 

manutenção para a sua conservação; Artigo 5 - A afetação dos monumentos a uma 

função útil à sociedade, desde que a nova função não os descaracterize; Artigo 6 - A 

preservação da zona envolvente do monumento; Artigo 7 - Um monumento é 

inseparável da história de que é testemunho e do meio em que está inserido. A 

remoção do todo ou de parte do monumento não deve ser permitida, exceto quando 

tal seja exigido para a conservação desse monumento ou por razões de grande 

interesse nacional ou internacional; Artigo 8 - Os elementos de escultura, pintura ou 

decoração que façam parte integrante de um monumento apenas poderão ser 

removidos se essa for a única forma de garantir a sua preservação. Relativamente aos 

princípios orientadores do restauro sublinham-se: Artigo 9º - A restauração é uma 

operação que deve ter carácter excecional. Tem por objetivo conservar e revelar os 

valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material 

original e aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das 

reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar reconhecido como 

indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da composição 

arquitetónica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será sempre 

precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento. 

Artigo 10º - Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação 

do monumento pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas 

de conservação e construção cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados 

científicos e comprovada pela experiência. Artigo11º - As contribuições válidas de todas 

as épocas para a edificação do monumento devem ser respeitadas, visto que a 

unidade de estilo não é a finalidade a alcançar no curso de uma restauração, a 

exibição de uma etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excecionais e 

quando o que se elimina é de pouco interesse e o material que é revelado é de grande 

valor histórico, arqueológico, ou estético, e seu estado de conservação é considerado 

                                                      

33  «in Carta de Veneza de Maio de 1964 - II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos 

ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - CARTA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

DE MONUMENTOS E SÍTIOS». 
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satisfatório. O julgamento do valor dos elementos em causa e a decisão quanto ao que 

pode ser eliminado não podem depender somente do autor do projeto. Artigo 12º Os 

elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se 

harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais a fim de 

que a restauração não falsifique o documento de arte e de história. Artigo 13º - Os 

acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que respeitarem todas as partes 

interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio de sua composição e suas 

relações com o meio ambiente. Artigo 16 - Os trabalhos de conservação, restauro ou 

escavação devem ser sempre acompanhados por um registo preciso, sob a forma de 

relatórios analíticos ou críticos, ilustrados com desenhos e fotografias. Todas as fases dos 

trabalhos de reparação, consolidação, recomposição e reintegração, assim como os 

elementos técnicos e formais identificados ao longo dos trabalhos devem ser incluídos. 

Artigo 17° - A reconstrução deve ser efetivado quando constituir condição sine qua non 

de sobrevivência de um bem cuja integridade tenha sido comprometida por desgastes 

ou modificações, ou quando possibilite restabelecer ao conjunto de um bem uma 

significação cultural perdida. Artigo 18° - A reconstrução deve se limitar à colocação de 

elementos destinados a completar uma entidade desfalcada e não deve significar a 

construção da maior parte da substância de um bem. Artigo 19° - A reconstrução deve-

se limitar à reprodução de substâncias cujas características são conhecidas graças aos 

testemunhos materiais e/ou documentais. As partes reconstruídas devem poder ser 

distinguidas quando examinadas de perto. Artigo 20° - A adaptação só pode ser 

tolerada na medida em que represente o único meio de conservar o bem e não 

acarrete prejuízo sério a sua significação cultural. Artigo 21° - As obras de adaptação 

devem limitar-se no mínimo indispensável ao destino do bem a uma utilização definida 

de acordo com os termos dos artigos 6 e 7. Artigo 22° - Os elementos dotados de uma 

significação cultural que não se possa evitar desmontar durante os trabalhos de 

adaptação deverão ser conservados em lugar seguro, na previsão de posterior 

restauração do bem. (ICOSMO,1964;2-4)    

Da Carta de Veneza, ainda hoje se reflete a diversa legislação nacional e regional existente, 

e constitui um documento internacional indispensável relativamente aos princípios 

orientadores da conservação e reabilitação. É importante que a reabilitação restitua aos 

habitantes das cidades a afeição pelo seu espaço e descubra os valores inerentes de cada 

lugar. Ao intervir, em qualquer que seja o lugar, temos de ter em conta que o nosso “alvo” é 

um organismo vivo e que está sempre em constante mutação e evolução. Partilha-mos 

também a ideia de "(…)a reabilitação urbana é atualmente um tema incontornável quer se fale de 

conservação e defesa do património, de desenvolvimento sustentado, de ordenamento do território, 

de qualificação ambiental ou de coesão social. É cada vez mais um instrumento-chave para a 

qualificação e o desenvolvimento dos territórios construídos.” (PINHO, 2009;57) 
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De acordo com Jorge Costa34 num convite efetuado pela Universidade de Engenharia da 

Universidade do Porto e a Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) 

sobre um debate público, sobre intervenção no património, práticas de conservação e 

reabilitação, este frisou que deveremos intervir em três domínios: reabilitação dos edifícios e 

recuperação das áreas urbanas mais degradada, arrendamento urbano, e valorização do 

património. 

“No contexto da reabilitação de edifícios e recuperação das áreas e núcleos urbanos 

mais degradados, há que intervir não só nos centros urbanos antigos, como também 

na criação de um tecido urbano consistente para enquadrar os bairros de 

arrendamento público a construir ou já construídos. Portugal assiste hoje a um 

crescimento desordenado. Ao mesmo tempo que se constroem novas habitações que 

exigem novas infraestruturas, as áreas urbanas antigas degradam-se e desertificam-se, 

num eterno e caro ciclo vicioso. A recuperação do património habitacional interessa a 

todos, porque significa a sua modernização e consequente valorização, do ponto de 

vista histórico, social e ambiental (…)” (JORGE, 2002;XXII-XXIV) 

Álvaro Siza Vieira, no mesmo debate, e apesar de ser um arquiteto reconhecido 

internacionalmente diz que não é um especialista em recuperação e conservação, mas 

que no fundo está sempre a falar em arquitetura, e nas nossas cidades principalmente no 

Porto e em Lisboa existem muitos prédios abandonados e em degradação acelerada. A 

origem desta situação deve-se essencialmente porque houve uma diminuição da 

população no centro histórico, porque por um lado se quer manter, mas por outro lado não 

há capacidade financeira, para se intervir de uma forma acelerada. Segundo Siza Vieira, 

outro fator que levou a esta situação mais grave, que é um hábito que se perdeu de 

manutenção de casas. No fundo passa a ser um problema de ordem cultural também. 

“(…)enquanto não se criar um ambiente como existe, por exemplo na Holanda: 

quando chega a primavera, só se vê gente a pintar janelas, portas, rebocos. Enquanto 

isto não acontecer, por mais que se recupere o património aceleradamente, 

aparecerá outro património em ruína e património recente, porque devemos pelo 

menos ter a ambição de estar a criar património. Aí surge outro problema também 

grave, que é a má construção usual. Nos prédios, normalmente as construções são mal 

feitas e mesmo em edifícios públicos a manutenção não se processa, não há também 

aí esse hábito.” (VIEIRA, 2002;20) 

                                                      

34 Eng.º Jorge Costa – Secretário de Estado xvI governo. 
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2.1.1 Conservação 

 

Leonardo Benévolo refere que ”(… )na maioria das cidades europeias conservam-se alguns 

edifícios no meio da aglomeração atual, os quais circundam algumas praças e algumas vias 

tradicionais (…)” (BENEVOLO; 1991;67-77), e onde os monumentos servem de fundo panorâmico 

para as ruas modernas, as torres das igrejas dominam ainda o perfil da cidade, em 

concorrência com os arranha-céus; a arte da construção moderna circunstante conserva 

os entulhos e os acabamentos tradicionais a fim de “ afinar”, como se diz, com a presença 

das construções antigas; os monumentos e habitações mais importantes são restauradas e 

mantidas como novas. A convivência entre centro histórico e periferia não é fácil, no 

entanto devem andar sempre de mãos dadas. 

O propósito de preservar o centro antigo faz parte de um projeto de desenvolvimento 

alternativo em relação ao precedente e têm como necessário complemento a limitação 

do crescimento periférico. O centro é preservado, não porque é uma área mais valorizada, 

mas porque daqui se pode começar a estabilizar a relação entre população e ambiente, 

partindo de uma estrutura física e social já organizada com respeito a este objetivo. Nos 

trabalhos de conservação devem ser rigorosamente observados os seguintes princípios 

deontológicos: 

“  I) a situação do edifício antes de qualquer intervenção e todos os métodos e materiais 

usados durante os tratamentos devem ser detalhadamente documentados; II) o 

testemunho histórico não deve ser destruído, falsificado ou retirado; III) qualquer 

intervenção deve ser a mínima necessária e IV) qualquer intervenção deve ser 

orientada por um respeito estrito pela integridade estática, histórica e física do bem 

cultural. Todas as intervenções a propor devem: I) ser reversíveis, se for tecnicamente 

possível, ou pelo menos, não devem prejudicar uma intervenção futura quando esta se 

tornar necessária; II) possibilitar o acesso, mais tarde, a todos os testemunhos 

incorporados no objeto; III) permitir que seja preservada a maior quantidade possível do 

material existente; IV) ser harmoniosas relativamente à cor, tom, textura, forma e escala 

e devem chamar menos a atenção do que o material original, sendo ao mesmo tempo 

identificáveis, no caso de serem necessárias adições; V) ser executadas por artistas 

conservadores com preparação ou experiência suficientes, ou que disponham de 

orientação competente.” (ICOSMOS, 2007;2-8) 

Contudo, deve ser aceite que alguns problemas são únicos e têm de ser solucionados a 

partir dos princípios gerais com base no processo de tentativa e erro e muitas vezes por 

intuição. Os procedimentos preliminares de conservação são constituídos por inventários e 

inspeções iniciais ao edifício. A inspeção visual e o estudo preliminar de cada edifício, 

devem ser efetuadas para o conhecer como um todo. A situação atual do edifício deve ser 
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descrita de modo metódico, devendo ser realizadas memórias descritivas, desenhos e 

fotografias. Numa comunicação recente35,são descritos e comparados três métodos de 

avaliação do estado de conservação dos edifícios, desenvolvidos no LNEC na última 

década: «Metodologia de certificação das condições mínimas de habitabilidade» (MCH), 

«Método de avaliação do estado de conservação dos imóveis» (MAEC) e «Método de 

avaliação das necessidades de reabilitação de edifícios» (MANR). Em complemento, 

apresenta-se uma análise prospetiva das possibilidades de aplicação destes métodos. 

Verifica-se que os métodos proporcionam perspetivas complementares sobre as condições 

de edifícios existentes: a MCH serve para verificar a existência de condições mínimas de 

habitabilidade, o MAEC permite avaliar o estado de conservação, e o MANR visa estimar a 

profundidade da intervenção de reabilitação necessária para assegurar condições mínimas 

de habitabilidade. As características gerais dos métodos são idênticas.  

A avaliação baseia-se numa inspeção visual durante a qual são identificadas de forma 

sistemática, as anomalias que afetam cada elemento funcional da construção. Os 

resultados obtidos são facilmente compreensíveis por todos os intervenientes envolvidos. Os 

principais instrumentos desenvolvidos para aplicar cada um dos métodos foram uma ficha 

de avaliação e as respetivas instruções de aplicação. Estes instrumentos são objetivos e 

quantitativos, e podem ser aplicados à generalidade dos tipos de edifícios. Durante a fase 

de desenvolvimento, os métodos foram discutidos com os vários intervenientes envolvidos e 

foram realizadas aplicações experimentais para testar e validar os instrumentos. Os métodos 

podem ser aplicados por arquitetos ou engenheiros civis com formação adequada no 

método que está a ser aplicado. O tempo, meios e encargos necessários para aplicar 

qualquer um deles são considerados socialmente aceitáveis. 

 As princípais limitações dos métodos são: poderem existir anomalias construtivas não 

detetadas pela inspeção visual; a qualidade dos resultados depender da correta aplicação 

dos instrumentos pelos técnicos avaliadores; e o diagnóstico das causas das anomalias e a 

definição de trabalhos corretivos obrigarem a eventuais vistorias mais detalhadas por 

técnicos especializados e recorrendo a sondagens ou equipamento apropriado. Para além 

das aplicações para as quais os métodos foram especificamente concebidos, podem 

perspetivar-se outras utilizações. O domínio geral de aplicação dos métodos apresentados 

é informar e fundamentar processos de tomada de decisão relativos à gestão de imóveis 

isolados ou parques imobiliários. As suas aplicações privilegiadas são verificar a necessidade 

de realizar intervenções de manutenção e reparação, apoiar a definição do valor do imóvel 

em transações imobiliárias, avaliar danos em imóveis devido a cações imprevistas e informar 

                                                      

35 Ref: CLME’2011_1813A MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS: A ACTIVIDADE 

RECENTE DO LNEC João B. Pedro*, António Vilhena, J. Vasconcelos Paiva, Ana Pinho Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil – Lisboa, Portugal. 
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a elaboração de programas de manutenção preventiva. segundo o Arquiteto e 

investigador do LNEC José Aguiar, a experiencia da conservação do património urbano de 

Guimarães salienta-se:  

“uma reabilitação para e pelas pessoas, contra a gentrification36; (2) a conservação 

estrita de valores identitários e de autenticidade, preservando as qualidades referenciais 

existentes na arquitetura da cidade histórica, prolongando-as para um território 

submetido a um desmesurado processo de desenvolvimento e de transformação; (3) a 

garantia da continuidade das permanências essenciais de longo prazo (a cidade 

enquanto monumento, na estrutura da sua morfologia e tipologia fundiária), 

conservando aa qualidades formais já sedimentadas (a arquitetura erudita e 

“vernácula” que construiu, no tempo, este ” Centro Histórico”) mas conseguindo 

integrar as novas oportunidades e resolver (mais rapidamente) as intempéries.” (GESTA, 

2002;101) 

Trabalhar no patrimonio urbano  quer seja já construído ou por construir, já não se trata unicamente de 

reutilizar,conservar, ou manter o edificado e de sua envolvente, mesmo e obrigatoriamente num 

respeito pelas suas tipologias arquitetónicas, construtivas ou urbanas, devemos seguir os sinais de 

transformação, e da nossa contemporaneidade, conforme  relata o Arquiteto Adalberto Dias. 

“(…) mas trata ainda e cada vez mais de resolver os momentos  de descontinuidade e 

de desiquilibrio – do já ausente.Desviando o que não interessa, suprimindo o que está a 

mais ou o que resistência, acrescentando o que falta, relacionando e unindo o que se 

encontra solto ou disperso.Restabelecer as continuidades perdidas, com todos os 

tempos, é hoje a tarefa e desafio aos construtores de cidade.” (DIAS, 2002;114) 

Conforme relatam João Guedes, António Arêde, e Esmeralda Paupério da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto os materiais a utilizar e os elementos estruturais são 

fundamentais no processo de conservação. 

“A caracterização das construções é uma das etapas fundamentais de qualquer 

processo de intervenção em património edificado. Uma boa intervenção, bem 

planeada e devidamente sustentada, passa pelo reconhecimento dos materiais e dos 

elementos estruturais (…)” (GUEDES, et al., 2013; 113) 

                                                      

36Processo de valorização imobiliária de uma zona urbana, geralmente acompanhada da deslocação dos reside

ntes com menor poder económico para outro local e da entrada de residentes com maior poder económico 
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2.1.2 Restauro 

O lançamento de uma operação de conservação do património pode exigir a prática do 

restauro, ou seja, o lançamento de um conjunto de ações altamente especializadas, 

desenvolvidas de modo a recuperar a imagem, a conceção original ou o momento áureo 

na história de um edifício, no qual a sua arquitetura possuiu coerente totalidade. 

Deveremos recordar que o restauro é uma ação de cunho cultural (e não pragmática ou 

rotineira), afirmou-se e foi consolidado ao longo de vários séculos (se considerarmos as suas 

raízes no Renascimento) e que pelo menos desde o início do século XX iniciou, e teve o seu 

percurso no campo disciplinar com a devida autonomia. Ou seja, o restauro possui por meio 

de uma contínua interação, multissecular, entre teoria e prática, referenciais teóricos e 

métodos que lhes são próprios, ou seja, dispõe de princípios teóricos (algo diverso de regras 

fixas) que deveriam reger a atuação na prática. Nos dias de hoje existem variadas vertentes 

teóricas no campo, mas é importante salientar que, malgrado toda a complexidade, as 

várias vertentes, apesar de por vezes operarem de maneira distinta, preconizam um respeito 

absoluto pelo valor documental da obra, mesmo na pluralidade de suas formulações e dos 

diversos modos de coloca-las em prática. As formulações teóricas permitem que pelo menos 

se circunscreva e defina-se o campo de ação de maneira adequada e fundamentada em 

preceitos éticos e científicos, separando-o daquilo que exorbita completamente dos 

objetivos da preservação. 

No caso da arquitetura moderna, muitos desqualificam sumariamente os preceitos teóricos 

da restauração, entendendo-os como impossíveis de serem aplicados à arquitetura 

moderna; no entanto, isso não é provado de modo convincente, e segundo Beatriz Mugayar 

Kühl37  

“(…) Invocam-se argumentos tais como a facilidade de reproduzir-se os elementos, a 

existência de projetos pormenorizados ou a proximidade do sistema projetural (ou ainda 

a presença do autor do projeto), o experimentalismo construtivo que leva a processos 

de degradação, cujo tratamento não é conhecido em profundidade, a obsolescência 

funcional, a facilidade de utilizar técnicas semelhantes ou “melhores” e a proximidade 

temporal, que dificulta o reconhecimento da obra por seu valor documental, como 

razões para uma tendência difusa a refazimentos, completamentos e volta a um 

suposto estado original.” (KÜHL, 2005;200) 

                                                      

37 Arquitetura e Urbanista, formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(1987), mestrado em Science in Architecture Conservation - Katholieke Universiteit Leuven (1992), doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1996) e pós-doutorado em preservação a Università delgi 

Studi di Roma "La Sapienza" (realizada em quatro estágios entre 2001 e 2005). 
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Entendemos nós que o restauro é uma disciplina multidisciplinar com os seus meios, métodos, 

definições e materiais, que têm por intuito transmitir ao futuro, da melhor maneira possível, a 

obra ou conjunto de obras consideradas testemunhos representativos da obra material 

humana e, por isso, elementos portantes da memória coletiva. Neste sentido estas obras 

para a geração atual e futura podem fornecer infinitas possibilidades de atualização e de 

conhecimento, para que, de fato atuem dessa forma. É necessário serem documentos 

fidedignos para que possam servir como efetivos suportes da memória coletiva. Desse modo, 

devem ser escrupulosamente respeitadas em seus aspetos materiais, documentais, formais 

e simbólicos. 

Uma real articulação das variadas competências, recuperando o caminho do restauro 

pode ser entendido como um ato que é crítico antes de se tornar operacional. Ou seja, não 

se parte de um pragmatismo de base, para se atuar segundo uma lógica indutiva; parte-se 

portanto de uma lógica dedutiva fundamentada em premissas éticas e científicas, para, em 

seguida, se parta para a análise pormenorizada da obra, nos seus aspetos materiais, formais 

e históricos, os quais vão balizar as soluções técnicas adotadas. Acreditamos na 

necessidade do método para se ter acesso à objetividade, sendo justamente o método e o 

rigor a balizarem o campo de objetividade do restauro para que não seja um ato casual. 

Nota-se hoje uma maior tendência de transformar em vez de substituir estimulando o 

desenvolvimento de estudos especializados sobre as características construtivas dos edifícios 

e sobre as formas de degradação das suas fachadas. Apesar da crescente atenção dos 

historiadores e arquitetos e a vigilância do órgão local voltado à tutela dos monumentos 

(nos Estados Unidos, o National Trust),38 as operações mais usuais distingue-se da 

manutenção corrente apenas pelo teor diverso das substituições que são, no entanto, 

admitidas, quando não previstas. Elas são: 

•Reparos“curativo”(band aid reparation):intervenções úteis para remediar 

momentaneamente as infiltrações de água, aplicando-se, a partir do exterior, no perfil das 

janelas e portas, utilizando métodos de vedações modernos. Trata-se de soluções 

consideradas de curta duração, uma vez que as aplicações, expostas aos agentes 

atmosféricos, estão sujeitas a uma rápida obsolescência; 

•Substituições pontuais (selective reconstruction): substituições praticadas principalmente 

para remediar a corrosão das partes danificadas ou defeituosas das armações metálicas, 

substituídas por outras similares ou idênticas (se estas ainda se encontrarem em produção); 

• Revestimento (overcladding): Coincidência de uma nova parede de cortina (curtain wall) 

àquela existente que, deixada no interior, pode contribuir ou não para a resistência do 

                                                      

38 National Trust – É uma organização sem fins lucrativos financiada com fundos privados trabalhando para salvar 

lugares históricos da América. 
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invólucro à água e ao ar. Esse tipo de intervenção, recorrente nos edifícios considerados de 

escasso valor histórico-arquitetónico, pode comportar problemas de sobrecarga nas 

ancoragens dos painéis e tem, naturalmente, um forte impacto no aspeto da edificação.   

• Substituição integral (recladding): remoção total dos painéis e dos elementos da armação 

metálica e instalação de novos elementos com características e desempenhos idênticos. 

Trata-se de uma solução aplicada com frequência nos edifícios dos anos 50, porque permite 

aos proprietários, em geral empresas ou particulares atentos à própria imagem, atualizar o 

aspeto da edificação e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência do invólucro externo. Por 

própria admissão dos especialistas na matéria, a melhoria do desempenho, no entanto, é 

obtida apenas por um breve período e, desse modo, é necessária uma renovação cíclica, 

segundo uma lógica própria ao progresso tecnológico, e não de respeito ao valor de 

testemunho do objeto arquitetónico.  

Estas operações segundo Simona Salvo39 revelam que o envelhecimento é prioritariamente, 

imputável ao projeto e à tecnologia de produção dos sistemas construtivos, além da 

degradação dos materiais utilizados na sua construção. 

“Inicialmente ditado por um alto grau de experimentação, o projeto dos sistemas de 

ancoragem, selagem e montagem dos painéis fazia com que fossem imprevisíveis a 

resistência aos agentes atmosféricos e a interação com os sistemas de instalações 

integrados às fachadas, e, com eles, o comportamento dos materiais no tempo e a 

duração dos tratamentos superficiais. À distância de poucas décadas, grande parte 

das fachadas contínuas construídas entre os anos de 1950 e1960 mostraram sofrer 

degradação devido àquele empirismo inicial: a difusão internacional dos invólucros de 

painéis curtain Wall determinou, ademais, uma substancial uniformidade de seu estado 

de conservação atual, dado confirmado também pelo arranha-céu italiano, apesar 

de sua degradação ser decisivamente limitada. (…)” (SALVO, 2005;201) 

Partilha-mos a mesma ideia de Françoise Choay, 40“Querer e saber «classificar» monumentos é 

uma coisa. Saber depois conserta-los fisicamente e restaura-los é um outro assunto, que assenta sobre 

outros conhecimentos. Ele exige uma prática especifica e praticantes especializados, os «arquitetos 

dos monumentos históricos» (…)” (CHOAY, 1999;127) A intervenção de técnicos especializados 

nos monumentos arquitetónicos,  não exige apenas conhecimentos positivos, históricos, 

técnicos e metodológicos. Ela implica também uma doutrina que possa articular de forma 

muito diferente estes saberes e estes conhecimentos práticos, ao modificar os objetivos e a 

natureza da intervenção arquitetónica. No entanto o restauro como disciplina nem sempre 

                                                      

39 Professora da Faculdade de Arquitetura de Ascoli Piceno; desenvolve atividades didáticas na Faculdade de 

Arquitetura Valle Giulia da Università degli Studi di Roma “la Sapienza” Italia. 
40 Françoise Choay - Historiadora das teorias e formas urbanas e arquitetónicas e professora de Urbanismo, Arte e 

Arquitetura na Université de Paris VIII.  
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foi unanime e existem algumas aporias, designadamente as de Ruskin e Violete-le-Duc. Por 

seu lado, Ruskin, secundado por Morris, defende um anti-intervencionalismo radical, até 

então sem exemplo, e que é consequência da sua conceção de monumento histórico. “O 

trabalho das gerações passadas confere aos edifícios que elas nos legaram um carater sagrado” 

(CHOAY, 1999;130).Ou seja não era permitido tocar nos monumentos do passado, Eles não nos 

pertencem, eles pertencem em parte aos que os edificarem. Para Ruskin e Morris “(…) querer 

restaurar um objeto ou um edifício é ferir a autenticidade que constitui o seu próprio sentido.” (CHOAY, 

1999;131) 

Em oposição Viollet-le-Duc, defendia o restauro dos monumentos segundo o seu estilo 

característico, defendia ainda a destruição de todos os acrescentos de outras épocas de 

modo a conduzir o monumento ao seu estado mais puro. Viollet afirmou um dia que o 

arquiteto deve proceder como “o cirurgião hábil e experimentado que não toca um órgão sem 

ter tomado consciência da função e sem ter previsto as consequências imediatas e futuras da 

operação. Antes que ter azar é melhor não fazer nada. Melhor deixar morrer que matá-lo.” (LUSA, et 

al, 2004;35)  

Como reação aos conceitos de restauro de Viollet-le-Duc, e às ideias passivas de Ruskin e 

Morris, surge Camillo Boito41. Este e os seus seguidores defendem intervenções de nível 

intermédio, que virão a servir de base às teorias atuais. Camillo Boito opôs-se às integrações 

de modo a acabar a obra inacabada, propondo, pelo contrário, respeitar todas as partes 

do monumento.  

Os acrescentos de épocas posteriores testemunham a história do monumento. O restauro é 

uma palavra com várias definições e práticas, mutável ao longo dos tempos e que possui 

hoje uma definição clara na Carta de Cracóvia: - “uma intervenção dirigida sobre um bem 

patrimonial, cujo objetivo é a conservação da sua autenticidade e a sua apropriação pela 

comunidade”. (CARTA DE CRACÓVIA, 2000;5) 

Será expectável que esta definição possa vir a ser alterada no futuro, uma vez que não 

existem verdades absolutas. 

 

                                                      

41 Viollet-le-Duc, Ruskin , Morris,  Camillo Boito - Principais teóricos da conservação e as linhas predominantes em 

cada período, a partir do século XIX até a atualidade. 
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Ilustração 18 Lanternim da casa dos Lobatos 
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2.2 As tipologias de empreendimentos turísticos  

Antes de se avançar para a análise de cada componente da Oferta e da Procura turística 

na Região Norte, é importante definir o conceito de alguns indicadores estatísticos de 

turismo, como sejam: 

Empreendimentos turísticos – os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de 

alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um 

adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares. 

Unidade de alojamento - é o espaço delimitado destinado ao uso exclusivo e privativo do 

utente do empreendimento. Podem ser quartos, suites, apartamentos ou moradias 

consoante o tipo de empreendimento turístico. As tipologias de Empreendimentos turísticos 

são regidas pelo Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos Decreto-Lei nº 39/2008, de 

7 de Março, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 15/2014, de 23 de Janeiro e pela 

Declaração de Retificação nº 19/2014,de 24 de Março. (TURISMO DE PORTUGAL, 2014;1-2) 

Com a alteração do Decreto-Lei 39/2008 introduzida pelo Decreto-Lei 15/2014 de 23 de 

janeiro foi revogada uma das tipologias de empreendimentos turísticos, nomeadamente, os 

empreendimentos de turismo de natureza, no entanto, foi acrescentado mais um número 

ao artigo 4.º no qual as tipologias de empreendimentos turísticos supra referidas podem ser 

reconhecidas e classificadas como turismo de natureza ou associadas a uma marca 

nacional de áreas classificadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 

I.P., desde que obedeçam aos critérios definidos por membros do Governo em portaria 

ministerial responsáveis pelas áreas da conservação da natureza e do turismo.  

Assim sendo, de acordo com a Portaria nº 47/2012 de 20 de fevereiro dos Ministérios da 

Economia e do Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do 

Território, para que um empreendimento turístico seja reconhecido, e classificado como 

empreendimento de turismo de natureza, é necessário que cumulativamente haja uma 

disponibilização de informação aos clientes sobre a fauna, flora, geologia, bem como a 

informação sobre a origem e modos de produção em produtos alimentares utilizados.  

Por sua vez é, ainda, exigido a disponibilização de informação sobre a formação dos 

colaboradores, e sobre adoção de boas práticas ambientais, e por fim necessário um uso 

predominante da flora local nos espaços exteriores do empreendimento, exceto nas áreas 

de uso agrícola e jardins históricos. 
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Os empreendimentos turísticos podem ser classificados como:  

• Estabelecimentos hoteleiros  

• Aldeamentos turísticos  

• Apartamentos turísticos  

• Conjuntos turísticos (resorts)  

• Empreendimentos de turismo de habitação  

• Empreendimentos de turismo no espaço rural  

• Parques de campismo e de caravanismo 

Estabelecimento Hoteleiro - Estabelecimento cuja atividade principal consiste na prestação 

de serviços de alojamento e de outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem 

fornecimento de refeições, mediante pagamento. Nesta tipologia incluem-se hotéis, hotéis 

de apartamentos (aparthotéis), apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, 

pensões, pousadas, residenciais, estalagens, e por fim os hostels, devendo dispor, no mínimo, 

de 10 unidades de alojamento. Para fins estatísticos incluem-se ainda os aldeamentos 

turísticos e apartamentos turísticos. (ARTIGO 11.º Nº1 DO RJIEFET) 

Aldeamentos Turísticos - Os empreendimentos turísticos constituídos por um conjunto de 

instalações funcionalmente interdependentes com expressão arquitetónica coerente, 

situadas em espaços com continuidade territorial, com vias de circulação interna que 

permitam o trânsito de veículos de emergência, ainda que atravessados por estradas e 

caminhos municipais já existentes, linhas de água e faixas de terreno afetas a funções de 

proteção e conservação de recursos naturais, destinados a proporcionar alojamento e 

serviços complementares de apoio a turistas. (ARTIGO 13.º Nº1 DO RJIEFET) 

Apartamentos Turísticos - Os empreendimentos turísticos constituídos por um conjunto 

coerente de unidades de alojamento, do tipo apartamento, entendendo-se estas como 

parte de um edifício à qual se acede através de espaços comuns, nomeadamente átrio, 

corredor, galeria ou patamar de escada, que se destinem a proporcionar alojamento e 

outros serviços complementares e de apoio a turistas. (ARTIGO 14.º Nº1 DO RJIEFET) 

Conjuntos Turísticos (resorts) - Os empreendimentos constituídos por núcleos de instalações 

funcionalmente interdependentes, situados em espaços com continuidade territorial, ainda 

que atravessados por estradas e caminhos municipais já existentes, linhas de água e faixas 

de terreno afetas a funções de proteção e conservação de recursos naturais, destinados a 

proporcionar alojamento e serviços complementares de apoio a turistas, sujeitos a uma 

administração comum de serviços partilhados e de equipamentos de utilização comum, 

que integrem pelo menos dois empreendimentos turísticos, sendo obrigatoriamente um 

deles um estabelecimento hoteleiro. (ARTIGO 15.º Nº1 DO RJIEFET) 
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Empreendimentos de Turismo de Habitação - Os estabelecimentos de natureza familiar 

instalados em imóveis antigos particulares que, pelo seu valor arquitetónico, histórico ou 

artístico, sejam representativos de uma determinada época, nomeadamente palácios e 

solares, podendo localizar -se em espaços rurais ou urbanos. (ARTIGO 17.º Nº1 DO RJIEFET) 

Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural - Os estabelecimentos que se destinam a 

prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, preservando, recuperando e 

valorizando o património arquitetónico, histórico, natural e paisagístico dos respetivos locais 

e regiões onde se situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação de 

construções existentes, de modo a ser assegurada a sua integração na envolvente. (ARTIGO 

18.º Nº1 DO RJIEFET) 

Os empreendimentos de turismo no espaço rural podem ser classificados nos seguintes 

grupos:  

• Casas de campo  

• Agro -turismo  

• Hotéis rurais 

Parques de Campismo e de Caravanismo - Os empreendimentos instalados em terrenos 

devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de 

tendas, reboques, caravanas ou autocaravanas e demais material e equipamento 

necessários à prática do campismo e do caravanismo, podendo ser públicos ou privativos, 

consoante se destinem ao público em geral ou apenas aos associados ou beneficiários das 

respetivas entidades proprietárias ou exploradoras. (ARTIGO 19.º Nº1 DO RJIEFET) 

Os empreendimentos turísticos devem ser inscritos no RNET (Registo Nacional de 

Empreendimentos turísticos) que integra o RNT (Registo Nacional de Turismo), pelos respetivos 

proprietários ou entidades exploradoras, no prazo de 30 dias a contar da datado título válido 

de abertura ao público, através de formulário próprio disponibilizado no portal do Turismo de 

Portugal, I.P. Com a referida inscrição, é atribuído um número de registo que tem de constar 

obrigatoriamente na placa identificativa dos empreendimentos turísticos. Os hotéis 

nacionais vão ter a possibilidade de não apresentar a respetiva classificação por estrelas. A 

medida faz parte da Portaria n.º 309/2015 de 25 de setembro. Na prática, a classificação 

hoteleira por estrelas vai continuar a existir, e é obrigatória. A sua apresentação nos 

estabelecimentos, e plataformas de divulgação é que poderá ser opcional. Para conseguir 

esta "válvula de escape", os empreendimentos hoteleiros e os hotéis rurais (nova categoria 

criada com esta nova legislação) terão de comprovar que cumprem os requisitos 

necessários para ser, pelo menos, um hotel com três estrelas. No caso dos apartamentos e 

aldeamentos turísticos, a barreira mínima são as quatro estrelas. Com este mecanismo, 
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pretendeu o legislador não só criar uma alternativa para os interessados, cujo projeto ou 

empreendimento não se adeque às exigências, do atual sistema de classificação por 

categoria ou por este seja condicionado, ou até mesmo inviabilizado, como também abrir 

um espaço de maior flexibilidade dentro do qual um determinado projeto ou 

empreendimento se possa, no essencial, direcionar às características da procura, pode ler-

se na referida portaria. (MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO AMBIENTE, 2015;8457) 

No entanto o que pretendemos estudar é os estabelecimentos Hoteleiros, pois será de 

grande importância para o nosso caso de estudo, e nesta mesma portaria no artigo 3º, refere 

que estes se dividem por várias categorias: 

• Aos estabelecimentos hoteleiros é atribuída uma categoria de 1 a 5 estrelas, de acordo 

com os requisitos constantes do anexo Ida presente portaria, que dela faz parte integrante. 

 • Aos aldeamentos turísticos e aos apartamentos turísticos é atribuída uma categoria de 3 

a 5 estrelas, de acordo com os requisitos constantes, respetivamente, dos anexos II e III da 

presente portaria, que dela fazem parte integrante. 

 • Aos hotéis rurais é atribuída uma categoria de 3 a 5 estrelas, de acordo com os requisitos 

constantes do anexo Ida presente portaria. 

Os hotéis são a tipologia de empreendimentos turísticos que predomina em Portugal, com 

71%. Seguem-se os apartamentos turísticos (12%), os hotéis apartamentos (8%), hotéis rurais 

(4%), os aldeamentos turísticos (3%) e as pousadas (2%). Um panorama que se mantém 

praticamente inalterado face ao Atlas da Hotelaria de 2014, mas que comparando com 

2005 se destaca pelo crescimento dos hotéis. (ATLAS DA HOTELARIA, 2015;1) 

Hotel – (1 a 5 estrelas) Um hotel é um estabelecimento que se dedica ao alojamento de 

hóspedes ou viajantes. O termo provém do vocábulo francês hôtel, que significa algo como 

“albergue”. O hotel é um edifício equipado e projetado para albergar as pessoas de forma 

temporária. Os seus serviços básicos incluem uma cama, um armário e uma casa de banho. 

Outras prestações usuais são a televisão, um frigobar e cadeiras no quarto, ao passo que 

outras instalações podem ser de uso comum para todos os hóspedes (como o hall, uma 

piscina, um ginásio ou um restaurante).Existem diversas classificações de hotéis de acordo 

com as comodidades e os serviços oferecidos aos clientes. Essa classificação é geralmente 

feita por estrelas: um hotel de cinco estrelas é aquele que oferece o máximo em termos de 

conforto. No outro extremo, os hotéis de uma estrela oferecem unicamente o básico. 

Hotéis de apartamentos (aparthotéis) (2 a 4 estrelas) – Quando a maioria das unidades de 

alojamento é constituída por apartamentos. Um Aparthotel (em Inglês "apartamento"), é um 

tipo de apartamentos totalmente equipados e mais serviços do que uma acomodação 

simples, operadas sob um sistema de reservas semelhante a um hotel. 
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Apartamentos turísticos (2 a 4 estrelas) - São apartamentos turísticos os empreendimentos 

turísticos constituídos por um conjunto alojamentos, mobiladas e equipadas, que se destinem 

a proporcionar alojamento e outros serviços complementares e de apoio a turistas. 

Aldeamentos turísticos – Conforme a definição que está vertida no artigo 13.º nº1 do (RJIEFET) 

e já mencionada anteriormente. Outra das especificidades dos empreendimentos turísticos 

prende-se com o modo de exploração turística das unidades de alojamento, deste modo, 

esta forma de exploração pode de algum modo facilitar a instalação de aldeamentos 

turísticos, ou seja, pode-se ter uma entidade exploradora deste tipo de empreendimento 

turístico que não é a proprietária da propriedade em que o mesmo está instalado, todavia, 

esta entidade exploradora terá de obter de todos os proprietários, um título que a habilite a 

explorar a totalidade das unidades de alojamento (ARTIGO 45.º Nº3 DO RJIEFET). 

Motel - (1a 5 estrelas) Conforme a definição que está vertida no artigo 11.º nº1 do (RJIEFET) 

e já mencionada anteriormente. O motel é também classificado como um meio de 

hospedagem, assim como qualquer outro tipo de estabelecimento em que a hospedagem, 

ainda que por curto tempo, seja uma das atividades desenvolvidas. O motel foi a resposta 

da hotelaria à necessidade do viajante do século XX. O seu desenvolvimento também tem 

relação com uso e a popularização do carro, até por isso a denominação MOTEL = motorista 

+ hotel. Os primeiros motéis modernos eram cabanas individuais, plantadas a beira de 

rodovias e estradas, que ofereciam apenas um abrigo noturno ao viajante. ”Os quartos tinham 

apenas camas e não contavam com banheiros. Principalmente, por causa do aumento do tráfico, 

elas foram evoluindo”. (ARGUS, 1995; 27)  

Atualmente em Portugal motel é um estabelecimento de hospedagem que se diferencia 

dos demais porque as pessoas geralmente vão até ele, com o objetivo de manter relações 

sexuais, e não necessariamente para conseguir alojamento, porque muitas vezes não se 

cobra o valor de uma diária, mas sim por um valor de permanência de algumas horas 

(períodos). O Motel é um estabelecimento hoteleiro situado fora dos centros urbanos, e na 

proximidade das estradas, ocupando a totalidade de um ou mais edifícios, constituído por 

um mínimo de 10 apartamentos/quartos (com casa de banho simples) independentes, com 

entradas diretas do exterior e com um lugar de estacionamento privativo e contíguo a cada 

apartamento/quatro. (TURISMO PORTUGAL, 2008;12) 

Pensões - (1 a 3 estrelas) Estabelecimento hoteleiro com restaurante e um mínimo de 6 

quartos, ocupando a totalidade ou parte independente de um edifício, desde que 

constituído por pisos completos e contíguos, com acessos próprios e diretos aos pisos para 

uso exclusivo dos seus utentes, e que, pelos equipamentos e instalações, localização e 

capacidade, não obedece às normas estabelecidas para a classificação como hotel ou 

estalagem, fornecendo aos seus clientes alojamento e refeições. A tipologia contempla as 

classificações Albergaria, Pensão de 1ª, 2ª e 3ª categoria. (TURISMO PORTUGAL, 2008;13)  
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Pousada - (2 a 4 estrelas) Estabelecimento hoteleiro instalado em imóvel classificado como 

monumento nacional de interesse público, regional ou municipal e que, pelo valor 

arquitetónico e histórico, seja representativo de uma determinada época e se situe fora de 

zonas turísticas dotadas de suficiente apoio hoteleiro. Nota: as pousadas devem preencher, 

com as necessárias adaptações, os requisitos mínimos das instalações e de funcionamento 

exigidos para os hotéis de 4 estrelas, nos casos em que estejam instaladas em edifícios 

classificados como monumentos nacionais, e para os hotéis de 3 estrelas nos restantes casos, 

salvo se a sua observância se revelar suscetível de afetar as características arquitetónicas 

ou estruturais dos edifícios. Estes estabelecimentos podem ter, ou não, restaurante. (TURISMO 

PORTUGAL, 2008;14) 

Estalagem - Estabelecimento hoteleiro instalado em um ou mais edifícios e situado 

normalmente fora de um centro urbano, com zona verde ou logradouro natural envolvente 

que, pelas suas características arquitetónicas, estilo do mobiliário e serviço prestado, se 

integra na arquitetura regional e fornece aos seus hóspedes serviços de alojamento e 

refeições. (TURISMO PORTUGAL, 2008;9) 

Hostel - O conceito de alojamento hostel caracteriza-se por um ambiente informal, 

vocacionado para jovens, estudantes, “backpackers”42, oferecem instalações básicas que 

asseguram conforto, segurança, limpeza e uma localização conveniente. Mancini43 enfatiza 

a matriz urbana desta forma de alojamento:  

“Hostels:  Frequented by students and those on a very tight budget, these dormitorylike  

accommodations  or  converted  hotels  usually  offer  low-cost  lodging  in  major cities.  

Some  hostels  require  guests  to  bring  their  own  linens  or  to  perform  small chores in 

exchange for cheap lodging”.(MANCINI, 2005;74) 

O hostel têm por base um sistema de partilha de dormitórios, no qual a unidade de venda é 

a cama, permitindo que no mesmo quarto pernoitem hóspedes com reservas 

independentes entre si, de forma a maximizar a ocupação de camas, viabilizando a lógica 

de minimização do preço final para o cliente. O preço da cama é determinado pela 

capacidade do dormitório, sendo menor quanto maior o número de camas. Os dormitórios 

de 8, 6 ou 4 camas são modalidades comuns, embora se possam observar capacidades 

superiores. As unidades disponibilizam dormitórios mistos ou femininos, com a opção casa de 

banho privativa (ensuite) ou partilhada entre os quartos, bem como uma grande variedade 

de tipologias de quarto: quartos duplos e triplos privados, quartos familiares (4 a 6 camas 

                                                      

42  Backpacker - É a designação mais utilizada internacionalmente para caracterizar os turistas que viajam com a 

finalidade de conhecer diversos destinos de forma mais espontânea e econômica sem deixar de interagir com os 

seus acompanhantes e com a comunidade local. 
43 Marc Mancini -  professor da West Los Angeles College e dirige a Marc Mancini Seminars and Consulting, uma das 

mais importantes empresas de consultoria sobre gerenciamento de tempo. Ele aparece com freqüência em 

programas de televisão nos Estados Unidos, especialmente no Good Morning América e na rede CNN. 
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privados), dormitórios simples ou ensuite. O hostel dispõe de espaços sociais e de utilização 

comum, nomeadamente a cozinha e os espaços de higiene. 

Os hostels segundo Cave são “um lugar fantástico para conhecer outros viajantes, trocar 

informações e fazer novos amigos”, (CAVE, 2007;34) uma vez que proporcionam um ambiente de 

descontração e informalidade, no qual assenta o valor da experiência do hostel. Ele 

reconhece “the intentional construction of comunitas adds value to the experience”. Os  

hostels  disponibilizam  ainda  a  prestação  de  informação  turística,  serviço  de  «pickup»,  

acesso  à internet,  depósitos  e  cacifos  de  segurança,  muito  importantes  devido  à  

utilização  partilhada  dos quartos,  bar  ou  restaurante,  dinamização  de  atividades. As 

unidades hostel são valorizadas pelo seu preço reduzido e localização conveniente, o que 

contribuiu em boa parte para uma proliferação de unidades que, cumprindo estes 

requisitos, subalternizam a qualidade dos seus serviços e instalações, contribuindo para uma 

má reputação das unidades hostel. Como identificam, André Tavares e Ivo Poças Martins, 

um hostel  

(…) pretende oferecer aos seus clientes mais do que apenas um alojamento. Além de 

ter a camarata como principal solução de dormida (o que não invalida que 

disponibilize quartos individuais), é suposto oferecer programas complementares à 

estadia que estimulem o intercâmbio entre os hóspedes e lhes permitam desfrutar das 

especificidades culturais do lugar”. (TAVARES, et al, 2015;4-15) 

Pretendemos no nosso caso em particular estudar os hotéis de “charme” ou também 

chamados de hotel “palace”, embora no ponto de vista legal não exista esta definição. Este 

tipo de hotel que prima pelo requinte e pelo “luxo” associado à qualidade dos serviços que 

oferece aos seus clientes, aliado a uma referência à memória histórica dos próprios edifícios, 

em instalações que unem o melhor da contemporaneidade, e do luxo com a tradição, e 

cultura do país ou da região.  

Pensamos nós o que distinguirá esta tipologia da de um hotel de luxo convencional 

“contemporâneo”, será acima de tudo a cumplicidade e proximidade dos colaboradores 

com os clientes, num ambiente que se destaca pela sensação de acolhimento, ou seja 

sentir-se “melhor do que em casa”. Genericamente, esta tipologia encontra-se associada a 

um programa de hotelaria adaptado a edifícios antigos, geralmente com um significado 

histórico assinalável, através de obras de reconstrução/ reabilitação. Estes hotéis encontram-

se classificados, independentemente de quaisquer formalidades, na categoria de 5 estrelas.  
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2.3 O turismo e o hotel de charme como um fator regenerador 

O Turismo como atividade económica tem vindo a ganhar um peso cada vez maior na 

economia nacional portuguesa, em especial nas regiões com um elevado mercado 

potencial turístico (atratividades naturais) mas com baixo tecido empresarial e serviços. O 

turismo é considerado uma das principais apostas governamentais para desenvolver o país 

e as regiões, ao proporcionar melhores condições de vida e emprego. O Turismo são 

“(…)atividades realizadas pelos visitantes durante as suas viagens e estadas em lugares distintos do seu 

ambiente habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a 12 meses, com fins de lazer, 

negócios ou outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no local 

visitado(…)” (TURISMO DE PORTUGAL, 2008;18). 

Nesta mesma perspetiva como referiu José Amado da Silva e José Sancho Silva44 pode 

também ignorar-se que, face à diluição do poder do Estado-Nação em matérias 

económicas e até políticas. O Turismo pode ser utilizado como um veículo de promoção da 

imagem de Portugal, esta vertente intangível e simbólica do fenómeno turístico tenderá a 

surgir cada vez mais reforçada, e de forma cada vez mais expressiva em resultado do 

processo de globalização crescente das economias. No entanto poderemos dizer com 

certeza que a economia tende para globalização.“(…)pela sua própria natureza, o turismo, as 

correntes turísticas e a abordagem à conquista ou reforço de presença no mercado turístico são, mais 

do qualquer outra atividade, propícias à aplicação das características e dependentes dos 

condicionamentos das  economias globais(…)” (SILVA, 2000;57).Integrado no Ministério da 

Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela 

promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, agregando numa única 

entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a 

oferta à procura. (TURISMO DE PORTUGAL IP,2015;1) 

A missão deste organismo passa pelo desenvolvimento destes cinco pontos: 

- Qualificar e desenvolver as infra-estruturas turísticas; 

- Desenvolver a formação de recursos humanos; 

- Apoiar o investimento no sector; 

- Coordenar a promoção interna e externa de Portugal como destino turístico; 

- Regular e fiscalizar os jogos de fortuna e azar. 

                                                      

44 José Amado da Silva- Professor da Universidade Autónoma de Lisboa e da Universidade Católica do Porto 1998; 

José Sancho Silva Subdiretor da Direção Geral do Turismo 1998. 
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Pensamos hoje que o turismo é o somatório das interações entre turistas, fornecedores de 

bens e serviços, serviços governamentais e comunidades anfitriãs, no processo de atrair e 

receber os visitantes. Enquanto atividade económica, estimula as transformações 

económicas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas que ocorrem na sociedade.  

O avanço científico e tecnológico, contribui para a redução de distâncias relativas entre 

lugares, as conquistas sociais incrementaram rendimentos e foram característica da 

consolidação de direitos relativamente ao gozo de férias, ao aumento dos períodos de 

descanso. A generalização do acesso às tecnologias de informação na ótica do utilizador 

contribuiu para uma população mais informada, e mais predisposta a viajar. Inicialmente 

circunscrito às elites aristocráticas, o ato de viajar passou a inscrever-se nas práticas 

correntes de recreio e lazer. 

Pensamos hoje que existem duas classes de turismo, o turismo de minorias e de massas. 

Sendo que o turismo de minorias é realizado por pessoas que estão interessados em atrações 

especificas relacionadas com animais, montanha, água, e de alguns locais culturais. Entre 

as várias modalidades associadas a este tipo de turismo destacam-se as vocacionadas para 

o desporto e atividades físicas relacionadas com a natureza. O turismo de massas é 

essencialmente realizado por pessoas com um nível de rendimentos mais baixo, viajando na 

sua maioria em grupos, com poucos gastos, permanecendo poucos dias, e em 

estabelecimentos hoteleiros de menor valor, como parques de campismo, apartamentos, 

quartos particulares, os extratos sociais possam viajar.  

À medida que se acentua o grau de urbanização, que aumentam os rendimentos e se 

banaliza a informação aumenta a apetência das pessoas pelas viagens, que tendem a 

passar, normalmente, as suas férias fora da área da sua residência. Um dos grandes fatores 

que levou a este fator foi a agressividade das companhias aéreas, principalmente as 

companhias Aéreas low cost. Segundo a opinião de Eduardo Gonçalves o turismo de massas  

 

“(…)reivindica ainda a própria cultura como “esfera transacionável”. Os agentes 

turísticos buscam incessantemente as “idioculturas”, ou seja, a produção de identidades 

locais que acabam por estar á mercê do dito “consumo transacional”. Passado, história, 

memória, comportamentos e rotinas transformam-se em acervos turísticos”. 

(CORDEIRO, 2012;104) 

 

 

 



 

87 

 

Podemos distinguir vários tipos de turismo, cuja denominação corresponde à motivação 

principal de cada turista:   

Turismo cultural - Com motivações mais sofisticadas, as pessoas que o praticam têm um grau 

de exigência mais elevado, procurando locais de antigas civilizações e centros de cultura, 

locais onde têm lugar grandes manifestações culturais. 

Turismo de Recreio - O que oferece um maior leque de propostas, visto que as mesmas irão 

ao encontro das vastas motivações de quem o pratica. 

Turismo Desportivo - Este tipo de turismo, tem vindo a adquirir grande relevância, tanto no 

que se refere à deslocação para assistir a grandes eventos desportivos, como para tomar 

parte ativa num determinado desporto.  

Turismo de Saúde / Turismo de Repouso - Relacionado com a saúde e bem-estar, procura 

centros afamados no campo da medicina e de ambientes propícios ao relaxamento.  

Turismo Étnico - Viagens realizadas por residentes e seus descendentes no estrangeiro ao país 

de origem.  

Turismo de Negócios - Viagens normalmente realizadas pelos quadros superiores das 

empresas, para participarem em reuniões, congressos seminários, exposições, etc.. Uma fatia 

muito interessante deste tipo de turismo são as viagens de incentivo, pelo que significam 

para o país recetor, uma vez que são normalmente realizadas fora da época alta, e pelos 

gastos elevados desta categoria de turistas. 

 Turismo Político - Quer se trate de reuniões esporádicas ou regulares, este tipo de turismo 

assemelha-se ao turismo de negócios, mas com a particularidade de exigência mais 

elevada na sua organização, devido a questões de protocolo e de segurança. 

Turismo Cinegético – Associado a deslocações com o intuito da prática da caça. 

Turismo Religioso – Relacionado com áreas de interesse religioso ou de peregrinação. 

Turismo Rural – Associado a exploração de áreas rurais, englobando modalidades de 

agroturismo, turismo de habitação. 

Turismo Termal – Baseado na utilização terapêutica de águas termais em determinada 

região ou local. 

Turismo Ambiental -Associado à descoberta e contato com ambientes naturais, áreas 

remotas de grande interesse paisagístico, com pouca ou nenhuma intervenção humana. 

Turismo Balnear – Associado à exploração das áreas litorais, zonas de praias. 
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A atividade turística assume-se hoje como uma necessidade, regeneradora de bem-estar e 

comum na sociedade moderna. O crescimento turístico resulta, também, da crescente 

realização de investimentos na oferta turística, do surgimento de novos modelos de negócio, 

do crescente papel do sector público, no investimento de base, no planeamento turístico e 

na promoção dos serviços, e dos destinos turísticos. São as preferências, escolhas e atitudes 

dos indivíduos em relação a serviços, produtos e destinos turísticos que determinam as 

características dos movimentos turísticos e, neste sentido, o desenvolvimento turístico é 

otimizado se a oferta corresponder às necessidades dos turistas (o descanso, a busca de 

conhecimentos, o repouso, a cura, a religião e o contacto com paisagens diferentes). 

No entanto, a capacidade de satisfação de necessidades turísticas pressupõe um processo 

de transformação, por intermédio da atividade humana, que torne possível o 

desenvolvimento turístico. Os recursos turísticos primários, onde reside o fulcro da 

atratividade turística, geram a necessidade de bens e serviços de alojamento, transporte, 

restauração, informação, que constituem a oferta turística de suporte. Os destinos turísticos 

são unidades geográficas, simbólicas ou administrativas que, pelas suas características 

naturais ou induzidas, são alvo de visita de turistas. 

Durante séculos, o luxo foi visto como uma tentação ou um privilégio, reservado à 

aristocracia, símbolo de poder e influência. Terá sido em finais do século XVIII, ainda que 

timidamente, que o luxo se tornou numa aspiração legítima para as classes trabalhadoras. 

A burguesia nasceu destas premissas, uma classe social que é fruto da Revolução Industrial, 

que ascendeu e transformou profundamente a sociedade e a ordem das coisas. 

A questão do luxo, apesar de estritamente ligada à questão economicista, sobressai em 

relação a ela, nomeadamente numa altura em que quanto maior é a problemática 

económica no panorama mundial, maior parece ser a demanda por bens de luxo, 

provocando uma discussão premente na sociedade consumista que caracteriza os nossos 

dias; será o luxo acompanhante da ostentação, ou pelo contrário, deve ser associado a 

uma componente minimalista do menos é mais. Esta questão não pode deixar de ser 

associada à componente do gosto, e levada para campos em que existe uma clara 

tendência para a individualização destes conceitos. Assim, o luxo deverá estar associado 

ao conceito de exclusividade e de diferenciação, em ambientes que conciliam a memória 

e a contemporaneidade, através do recurso a materiais e técnicas construtivas tradicionais 

e contemporâneos aliados a uma escolha de equipamento, e mobiliário sob as mesmas 

exatas premissas. Nos últimos anos, exigências de mercado têm imposto aos 

empreendimentos turísticos uma oferta, cada vez maior, de instalações e de serviços 

complementares, essencialmente no que respeita à prática de atividade física com 

carácter recreativo, de bem-estar e saúde. Com efeito, atualmente, muitas infraestruturas 
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turísticas apresentam-se como verdadeiros complexos de bem-estar e lazer, dispondo de 

piscinas, espaços destinados à atividade física, equipamentos de balneoterapia, 

nomeadamente sauna, banho turco, duche escocês, jacuzzi, piscina de hidromassagem, 

espaços de jogo e recreio infantil, entre outros equipamentos. (Portaria n.º 358/2009 de 6 de 

Abril) Os hotéis de charme, também designados de Boutique Hotel, correspondem a hotéis 

com poucos quartos, com atendimento personalizado, arquitetura e decoração 

particularmente cuidadas. Oferecem serviços variados de conforto e qualidade 

abrangendo desde SPA, piscinas, ténis, desportos náuticos, bicicletas de montanha. 

O sentido etimológico do termo, aliado à definição moderna, servem bem os propósitos 

desta análise, pelo que passamos a considerar como vocações para Portugal no âmbito do 

turismo “(…)os ativos tangíveis e intangíveis que, apresentados com talento, possam constituir 

chamamento ou convite a visitantes nacionais, ou estrangeiros, no nosso país”. (SAER,2005;85) O 

turismo é um bem social que deve estar ao alcance de todos os cidadãos, sem que nenhum 

grupo da população seja excluído. De acordo com a Organização Mundial do Turismo 

(OMT), em 2010, o turismo representou um volume de 935 milhões de pessoas – dados que 

permitem estimar que o número de turistas no segmento do turismo acessível terá sido de 65 

a 75 milhões (se considerarmos que deste total se estima que 7 a 8% correspondem a turistas 

com alguma limitação). Tendo em conta que estes turistas tendem a viajar acompanhados, 

o número pode aumentar significativamente. (GOVERNO DE PORTUGAL,2013-2015;76). Existem 

segundo um estudo feito pela SAER45, vocações normalmente reconhecidas ao nosso país, 

as quais potenciadas ao longo dos próximos vinte anos, constituirão o fator chave de 

sucesso para a construção de oportunidades, e de correção dos constrangimentos que 

socializou geograficamente condicionam Portugal como destino turístico. 

As condições climatéricas, de património ambiental e natural são dois fatores determinantes 

na vocação natural do país com o objetivo de atrair os visitantes. De entre os fatores 

vocacionais que importa salvaguardar, e até potenciar nas estratégias de desenvolvimento 

nas políticas de turismo do país, são de salientar os seguintes:  

Aproveitamento das condições climatéricas – Portugal possui um dos períodos de exposição 

solar por ano mais elevados da Europa. Neste contexto, assume particular relevância a 

amenidade do clima em termos de temperatura e, sobretudo no Inverno, a relativa escassez 

de pluviosidade. A importância deste fator para a vocação do turismo nacional é 

determinante para todos os segmentos, pois desde o sol e praia, até ao turismo cultural, 

                                                      

45 SAER-Sociedade de Avaliação de Estratégica e Risco - É uma empresa de Consultoria em Geopolítica, Estratégia 

e Competitividade, constituída em 1988, com os objetivos de atuar como catalisador no processo de 

desenvolvimento económico e social nacional e dotar as empresas e instituições nacionais com serviços de apoio 

às suas decisões, de forma a potenciar as suas capacidades para criar valor e serem mais competitivas nos campos 

de atividade em que atuam. 
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passando pelo de terceira idade, este pode ser o fator diferenciador que permita a 

captação de fluxos oriundos do mercado europeu ou do norte do continente americano 

em períodos de baixa estação. Este fator de vocação é uma extensão do mesmo tipo que 

é inerente ao turismo do Sul e Centro de Espanha, pelo que a articulação na promoção e 

divulgação desta vocação seria de importância relevante.  

Qualidade do Património Ambiental e Natural – A rusticidade e tipicidade dos produtos e 

das regiões nacionais são um fator de dinamização da criação de expectativas para os 

turistas nacionais e estrangeiros em termos da qualidade de vida e da beleza natural que 

Portugal lhes pode proporcionar.  

Existência de Regiões com elevado potencial de desenvolvimento integrado – A 

capacidade de desenvolvimento equilibrado que existe em regiões como o Alentejo Interior 

e Litoral (particularmente para o mercado estrangeiro), o Vale do Douro (com especial 

apetência para o mercado nacional) e o Oeste (misto), são exemplos importantes para o 

desenvolvimento integrado em termos ambientais, pois encontram-se, ainda, num estádio 

muito aceitável em termos de crescimento ordenado e planeado.  

Riqueza do património histórico e cultural – Somos um país com mais de 800 anos de história, 

com um interessante, rico e variado património monumental. A especificidade de alguns 

dos nossos monumentos e em particular da nossa arquitetura, bem como a sua difusão pelos 

diversos pontos do globo, são fatores de divulgação importante.  

“A riqueza da nossa história, sobretudo na sua relação com a Europa Central, e o nosso 

papel no desenvolvimento das relações internacionais com os descobrimentos deu-nos 

uma dimensão impar com todos os povos, formando o nosso carácter social como 

povo. Fez-nos sonhadores e humanistas, mas deu-nos um sentido prático e objetivo de 

vida, difíceis de encontrar noutros povos. Há que potenciar esta cultura, aproveitando 

as bases de interligação com outros povos no passado (China, Japão, U.E., América Sul, 

etc.).”  (SAER, 2005;84) 

Segurança - apesar de uma evolução menos positiva, no que respeita ao pequeno crime, 

nos anos mais recentes, o nosso país continua a ser um destino seguro em termos 

comparativos. As perspetivas no futuro apontam para que a segurança seja cada vez mais 

valorizada no processo de tomada de decisão do turista de nível mais qualitativo, em 

particular no que se refere às viagens de negócio e de eventos. 

Cruzeiros e Portos e Aeroportos - A localização de Portugal, pese embora as dificuldades 

técnicas apresentadas pela nossa costa, é um fator de grande importância estratégica em 

termos de um futuro plano de lançamento do país como centro de partida e chegada de 

grandes cruzeiros internacionais. A construção de infraestruturas portuárias dignas de 
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receber grandes navios de cruzeiros, a remodelação e modernização das zonas 

circundantes dos portos turísticos são apenas alguns dos pontos necessários à dinamização 

deste segmento. Neste ponto foi inaugurado recentemente o novo terminal de cruzeiros do 

porto de Leixões, em Matosinhos. Segundo considera a APDL numa entrevista efetuada pelo 

jornal o público este diz  

 "Localizado na fachada Atlântica, o novo terminal de cruzeiros do porto de Leixões é 

perfeito para fazer a ligação com os circuitos do Mediterrâneo e Norte da Europa e, 

com a crescente tendência para circuitos de curta duração (4 e 5 dias), tornando-se 

um destino ideal quando interligado a outros portos portugueses, portos da Península 

Ibérica, ou outros portos no Espaço Atlântico" (PUBLICO, 2015;1) 

A localização de Portugal, quer relativamente à distância que o separa dos principais países 

originadores do fluxo turístico, quer pelo facto de possuir apenas uma fronteira terrestre com 

o seu direto concorrente (Espanha), torna determinante que o transporte aéreo seja um fator 

chave no sucesso de captação dos referidos fluxos. Há que definir uma política de transporte 

aéreo com base no que os nossos principais concorrentes, nomeadamente Espanha, estão 

a fazer. É urgente avaliar sobre o interesse nacional na abertura e apoio a novas 

companhias aéreas e as low cost carriers. 

O setor hoteleiro, não sendo exclusivo, é também referencialmente importante para a 

valorização do património natural e construído. Por vezes permite-se explorar operações 

exemplares de revitalização de estruturas urbanas debilitadas, promovendo operações de 

dignificação do edificado, reabilitando-o e requalificando-o, promovendo novos usos, 

conferindo vitalidade aos sítios e dinâmicas importantes nos âmbitos socioculturais, 

económicos. 

Mas a arquitetura de hotel impõe-se também pela sua ímpar capacidade de fazer cidade, 

formalizando objetos de forte pendor centrípeto e polarizador e, geralmente, de 

qualificação dos espaços onde se integram. Partilha-mos a ideia de que a 

”( …) arquitetura e hotelaria suportam propósitos comuns, condições que valorizam o 

património arquitetónico contemporâneo e que servem os interesses hoteleiros. 

Podemos afirmar sem receio que a arquitetura contemporânea tem um papel 

inestimável e determinante na afirmação de valores que só a própria disciplina veicula, 

proporcionando assim asseveração e dignificação do próprio setor hoteleiro, tão 

relevante para a economia nacional”. (ANES, 2012;167) 
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Ilustração 20 Hotel Vidago Palace e  Hotel Charme Areias do Seixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

93 

 

2.4 O potencial de algumas cidades portuguesas para este tipo de 

alojamento 

 

Atualmente, em Portugal, algumas cidades começam a dar respostas às carências de 

modernização do edificado histórico, de modo a adaptarem-se às novas formas de 

ocupação dos edifícios que o mercado do arrendamento exige. Observa-se que existe uma 

cidade portuguesa (Coimbra) que definiu uma visão estratégica para o seu centro histórico 

que promove e dinamiza a multifuncionalidade dos espaços. Trata-se de uma cidade que 

têm vindo a tirar proveito da localização da Universidade de Coimbra, ocupando parte dos 

edifícios do seu Centro Histórico com estudantes dessa instituição. Por outro lado, a cidade 

de Évora, parte dela delimitada por uma muralha, que demonstra bastante abertura nas 

intervenções ao nível do edificado, equacionando emparcelamentos, e na construção de 

parqueamento privativo de modo a valorizá-lo.  

Ainda a título de exemplo, pode referir-se a cidade de Torres Vedras disposta a modernizar 

o comércio no seu casco histórico incorporando um centro de incubação de empresas a 

céu aberto, com o intuito de reinventar o comércio tradicional. Pode ainda referir-se o 

exemplo da cidade de Viseu que vêm apostando recentemente na desburocratização dos 

processos administrativos associados à reabilitação do edificado e na revisão dos 

regulamentos municipais com incidência no Centro Histórico, de modo a adequá-los ao 

atual enquadramento legal incidente sobre a reabilitação urbana. Uma cidade que 

reconhece a necessidade de majorar a oferta de estacionamento, com afetação de 

lugares especificamente destinados a residentes, e atores económicos, em condições 

vantajosas. Finalmente, refere-se o exemplo da cidade de Guimarães, apontado com um 

bom exemplo da preservação do edificado de cariz medieval, apresentando baixo 

investimento quando comparada com as principais Sociedades de Reabilitação Urbana.  

No entanto estes e outros centros históricos importantes do País deparam-se diariamente 

com a perda populacional para periferias, justificadas pela oferta de melhores condições 

habitacionais nestas últimas. O Centro Histórico de Guimarães é um desses exemplos de 

desertificação populacional, apesar de manter uma grande atratividade turística e 

comercial, esta última que têm vindo a recuperar o fôlego perdido após o evento da Capital 

Europeia da Cultura 2012. Guimarães que investe convenientemente na preservação do seu 

património, e na requalificação dos seus espaços públicos, não tem conseguido travar o 

fenómeno da desertificação do Centro Histórico de modo eficaz. No sentido de contribuir 

com soluções que solucionem esse problema elaborou-se este trabalho que visa o estudo 

da relação entre o fenómeno do envelhecimento populacional do centro histórico e a 

adequação do seu edificado às exigências contemporâneas.  
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Ilustração 21 O turismo em Guimarães 
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CAPITULO 3 
 

CASO DE ESTUDO 
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3.1  Análise urbana de Guimarães 

Nas várias visitas ao local, na rua da Caldeiroa e nas ruas que confinam com esta, foi 

percetível a proximidade a edifícios importantes como o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro 

Jordão, a fábrica da Cavalinho. Estes dois últimos exemplos encontram-se devolutos e 

degradados à espera ou na expetativa de uma intervenção urbana. A proximidade com 

outras referências arquitetónicas importantes como a Praça do Toural e a Plataforma das 

artes foi de extrema importância. 

No entanto, verificamos que no centro histórico o perfil dos edifícios é no geral para uso 

residencial nos pisos superiores, de comércio a nível de rés de chão. São edifícios voltados 

para as ruas, e onde muitas das vezes esta disposição de espaços inviabiliza a ocupação 

dos pisos superiores, por se tratarem de edifícios de frente reduzida o que dificulta a 

construção de acessos independentes. A nível do número de pisos no centro Histórico este 

é em geral de 3 a 4 pisos havendo no entanto alguns edifícios com dois pisos. A sua 

construção remonta à época medieva,l e era adaptada às suas necessidades, no entanto 

têm sido desenvolvidas e consolidadas até ao início do séc. XX. Pelo estudo que realizamos 

pensamos que esta diferença em termos de volumetria deve ser mantida e preservada, e 

deverá sim, ser intervencionada a nível do interior, pois estes edifícios encontram-se 

desajustados das exigências atuais pois possuem áreas bastante reduzidas, constrangimento 

que pode ser solucionado com a demolição dos paramentos verticais interiores pré-

existentes. 

Poderemos considerar após um estudo sobre o local, a nível de acessibilidades de vias de 

comunicação que Guimarães está muito bem servida, têm uma linha férrea, uma 

autoestrada na proximidade, excelentes vias de comunicação secundárias, e futuramente 

está prevista uma ciclovia que irá ligar os vários pontos da cidade. Em síntese, nos pontos 

fortes são salientados o potencial de atracão da cidade em relação ao Norte do país e à 

região da Galiza. 

Em relação aos pontos fracos, salienta-se a grande distância da cidade de Guimarães a 

dois dos principais destinos turísticos nacionais (Lisboa e Algarve), o programa limitado em 

extensão e o fraco envolvimento dos agentes culturais locais, bem como a inexistência de 

espaços museológicos de referência internacional. Nas oportunidades, destacam-se a 

existência de ligações aéreas low cost a várias cidades Europeias através do aeroporto do 

Porto, o reposicionamento da imagem da cidade ao nível nacional e internacional, a 

disponibilização de fundos para a revitalização urbana do centro histórico e o aumento do 

número de turistas (nacionais e estrangeiros). As maiores ameaças são a recessão 
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económica que afeta a economia nacional e Europeia, e a eventualidade dos apoios 

financeiros poderem não ser disponibilizados por dificuldades orçamentais.  

A esta ameaça, somam-se a pouca ambição da política de angariação de patrocínios e 

found raising46, a conflitualidade institucional entre a Câmara e a Fundação Cidade de 

Guimarães e a sustentabilidade da programação cultural no futuro, devido à fraca 

ancoragem nos agentes culturais locais. As várias deambulações pelo terreno permitiram 

perceber que se trata de uma população tendencialmente envelhecida, que se encontra 

só no momento da inquirição, e que sugere algum isolamento nas vivências residenciais do 

quotidiano. O ter nascido e vivido sempre no CHG é uma constatação feita pelos próprios: 

associam o período de residência à idade e reforça- -se o pressuposto de que desde sempre 

lá moraram. 

O tempo longo de permanência no CHG deve-se a razões como a proximidade dos 

serviços, e os motivos pessoais (vir morar para a casa do cônjuge depois do casamento ou 

usufruir de uma herança familiar). O encantamento pela zona nobre da cidade, as 

sociabilidades e vizinhança, a arquitetura e historicidade do local e o estilo de vida do CHG 

reabilitado são outras razões, ainda que menos centrais nos universos discursivos dos 

moradores. A razão acesso à cultura e animação do CHG raramente foram faladas por estes 

mesmos moradores. Pretendemos que o contexto cultural, memória e identidade do lugar, 

e os aspetos específicos como o clima e a topografia, passem a ser encaradas como 

variáveis fundamentais da equação arquitetónica. 

“Racionalismo e funcionalismo foram interpretados por Theodor W. Adorno como 

mecanismos empobrecedores da complexidade e qualidades da realidade, aliados 

com o sistema capitalista que introduz continuamente unificação e quantificação, que 

limita as coisas à pura utilidade e determinação económica” (MONTANER, 2001;71) 

Outro grande pensador e arquiteto que relata as mais interessantes reflexões sobre a 

importância da intimidade da relação entre a definição de um lugar, é o nosso conhecido 

Norbeg Schulz. 

“Não se sentia necessidade de falar da sua arquitetura ou importância; esse lugar 

estava simplesmente lá (…) Então era mais que natural: os acontecimentos têm, e seta 

expressão, ainda hoje em uso, demostra como a vida e lugar são inseparáveis: um 

unicum indivisível (…)” (SCHULZ, 1987; 28) 

                                                      

46 Angariação de Fundos, uma maneira também de reunir pessoas, focar a atenção das pessoas. 
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Ilustração 22 Localização de Guimarães e da zona de intervenção 

Localização 
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Ilustração 23 Planta de rede viária 

Acessibilidades Planta Rede Viária 
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Ilustração 24 Planta de condicionantes 

Morfologia do Território Planta de Condicionantes 
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Ilustração 25 Planta da estrutura ecológica municipal 

 Planta da Estrutura Ecológica Municipal 
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Ilustração 26 planta de cheios 

Morfologia do Edificado Planta de Cheios 
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Ilustração 27 Planta de vazios 

Morfologia do Edificado Planta de Vazios 
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Ilustração 28 Planta de tipologias 

Morfologia do Edificado Planta de Tipologias 
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Ilustração 29 Planta de cérceas 

Morfologia do Edificado Planta de Cérceas 
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Ilustração 30 Planta do estado de conservação dos edifícios 

Morfologia do Edificado Planta do Estado de Conservação dos Edifícios 
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Ilustração 31 Planta de ordenamento de Guimarães 

Morfologia do Território Planta de Ordenamento de Guimarães 
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Ilustração 32 Planta de alojamentos turísticos 

Planta de Alojamentos Turísticos 
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Ilustração 33 Entrada da rua da Caldeiroa 
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3.2 Elementos formais (pré-existências/atual) 

A construção deste edifício data de finais do séc. XVIII, princípios do séc. XIX, não se 

conhecendo o autor do projeto. É um edifício com uma planta em “L” invertido, 

desenvolvendo-se para a fachada posterior. A Fachada principal, ritmada no primeiro 

registo por quatro portas e intercaladas por quatro janelas retangulares, e no segundo por 

oito janelas de sacada, possuindo ao centro pedra de armas com moldura rococó. Na 

fachada posterior, encontramos uma varanda fechada, revestida a placas de lousa, com 

uma escadaria de acesso à cozinha. 

Na cobertura ergue-se uma claraboia circular de vidro, e uma grande chaminé revestida a 

placas de lousa, do átrio interior lajeado no piso térreo sobe, em posição lateral, a escadaria 

nobre de granito em dois lanços, que permite o acesso ao andar nobre, que corresponde à 

antiga área residencial. “O primeiro piso possui áreas correspondendo a cavalariças e lojas, o Salão 

nobre com teto de masseira e paredes forradas a papel com pinturas neoclássicas. As fachadas da 

casa são rebocadas e pintadas de branco. “(PONTES, 2013;142) 

O edifício existente da casa dos Lobatos, que se encontra em muito mau estado de 

conservação, será para reabilitar, mantendo a sua forma original. No entanto no logradouro, 

pretende-mos construir um edifício novo, que será para albergar os novos residentes. Este 

edifício nascerá paralelo ao existente, fazendo a ligação entre os dois. A nível de volumetria 

terá exatamente dois pisos como o existente. Neste projeto, a forma será a de um retângulo, 

uma das figuras geométricas simples, puras, que mais se utilizam na composição dos volumes 

e dos espaços arquitetónicos contemporâneos. 

Pretendemos que o novo edifício mantenha uma relação direta com o existente, ao nível 

da forma, mas também a nível da sua densidade, pois entendemos que é muito importante 

que eles comuniquem entre si, física e emocionalmente. O papel da arquitetura é construir 

lugares para habitar, providenciando um suporte existencial que proporcione orientação no 

espaço, e identificação com o carácter específico deste, a casa também servia também 

para distinguir os homens. 

Assim acontecia quando na construção utilizavam maiores quantidades quer de materiais 

mais caros e ou de melhor qualidade, como a pedra e a telha, ou quando as fachadas 

ganhavam individualidade com a adição de pormenores decorativos, como uma escada, 

um alpendre ou um pórtico. A sociedade contemporânea avança com grande rapidez 

para novas formas de viver, e utilizar os espaços, novos paradigmas serão postos em 

coabitação. Questões como a globalização, a comunicação instantânea, a preservação 

do meio ambiente o, rompimento de padrões, valores e formas tradicionais, novos 
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conhecimentos científicos estão na linha das nossas preocupações. Assim, normalmente os 

andares superiores, propícios ao recolhimento, reservavam-se para os quartos, enquanto o 

andar térreo podia albergar as áreas da casa mais abertas ao exterior, à sociabilidade. 

“A casa era o elemento da paisagem urbana que melhor transmitia o resultado da 

capacidade de adaptação do homem ao meio natural que o rodeava e, no caso dos 

aglomerados urbanos, á disponibilidade de espaço. Simultaneamente, a habitação 

podia servir como uma exteriorização da posição social de quem a habitava. Razões 

mais que suficientes para conferirem à casa uma variabilidade extrema que tinha, 

necessariamente, que se repercutir no aspeto adquirido por uma rua, por uma praça 

ou por uma viela” (FALÇÃO, 1997;709) 

Entendemos que as Pré-existências devem sempre salvaguardar (identificar, classificar, 

proteger, conservar, manter e restaurar) os elementos naturais culturais existentes. Estes 

elementos naturais ou construídos (espécies vegetais notáveis e elementos culturais rústicos 

como por exemplo: poços, noras, lagos muros, etc.) representam a cultura e identidade da 

paisagem local, devendo ser considerados como elementos de referência, e de destaque 

na fase criativa do nosso projeto. 

Pretendemos que o edifício da Casa dos Lobatos seja mantida o máximo possível, quer no 

que diz respeito ao seu aspeto visual, quer na utilização de materiais que iremos utilizar na 

sua reabilitação. O edifício novo que iremos construir perpendicularmente ao edifício da 

Casa dos Lobatos, em termos de volumetria será também de dois pisos, para uma melhor 

articulação com este, mas com uma densidade menor, para se tornar mais leve e ao mesmo 

tempo para não tirar o protagonismo ao edifício da Casa dos Lobatos. 

Segundo Saraiva (2014), “(…) o homem, no decorrer do seu habitar, fixa-se necessariamente num 

lugar (ou lugares) por ele construído. A arquitetura enquanto materialização da ideia da construção 

para o habitar, cria lugares, e o habitar humano está, por sua vez, intimamente ligado à relação que 

o homem adquire com o lugar.” (SARAIVA, 2014;21-31) 

E porque a arquitetura materializa a realidade, dela jamais se poderá distanciar.A 

arquitetura, que será lugar,procura também o seu proprio lugar, integrando-sena realidade 

que ocupará em continuidade com o existente. 

“(…) a arquitetura de lugar, dita site-specific,absorve o seu sitio. Elemento primordial e 

crucial para o seu desenvolvimento, no qual não se apenas se incere, mas também, e 

sobretudo, se enraíza.Da mesma forma que os fatores e agentes naturais atuam sobre 

a paisagem, também a arquitetura, enquanto agente também ele de integraçao ou 

transformação, possui a capacidade de altera-la, explorando entre ambas uma 

relação essencialmente dialogante” (SARAIVA, 2014;25) 
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Ilustração 34 Cortes da casa dos lobatos 

Cortes da Casa dos Lobatos 
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Ilustração 35 Cortes da casa dos Lobatos 

Cortes da Casa dos Lobatos 
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Ilustração 36 Plantas da casa dos Lobatos 

Planta da Casa dos Lobatos 
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Ilustração 37 Plantas da casa dos Lobatos 

Planta da Casa dos Lobatos 
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3.3 Plano estratégico / diagnóstico 

Para um bom funcionamento das cidades, atualmente torna-se necessária a melhoria do 

nível de competitividade das empresas locais, o aumento das inovações tecnológicas, a 

penetração nos mercados exteriores, e a capacidade de captar mão-de-obra, e as boas 

relações de vizinhança.  

Atualmente o novo contexto tecnológico, caracterizado por aceleradas mudanças, requer 

que as pessoas sejam capazes de assumir e adaptar-se a esses avanços. As empresas e a 

própria sociedade necessitam de desfazer os paradigmas e desenvolver novos modelos que 

permitam recuperar a convivência social. 

Segundo Borja e Castells (2000), a revolução tecnológica, organizada em função da 

tecnologia da informação, encontra-se no centro de todas essas transformações. O 

processo de globalização da nossa economia e a comunicação modificaram as nossas 

formas de produzir, consumir, informar e pensar, a partir da nova infra - estrutura tecnológica. 

“El planeta es asimétricamente interdependiente y esa interdependencia se articula 

cotidianamente em tiempo real, a través de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, en un fenómeno históricamente nuevo que abre de hecho una nueva 

era de la historia de la humanidad: la era de la informaciòn.” (BORJA, et al., 2000;21) 

Dentro deste contexto, as cidades estabelecem entre si relações hierárquicas de poder, 

determinadas pela competição dos seus espaços. As cidades procuram assim melhorar e 

ampliar os espaços de comando, e de controlo, a partir de especializações que lhes dêem 

uma vantagem competitiva para atingir uma abrangência de ação mundial, cujo sucesso 

definirá a sua posição hierárquica. 

“Em contrapartida às novas funções de articulação e controle, as cidades passam a 

influir nas opções estratégicas das empresas a partir de posicionamentos urbanos, fiscais, 

econômicos e sociais. As ações estratégicas no âmbito das cidades são definidas 

dentro da lógica do mercado, em sobreposição à lógica do cidadão, que sempre 

comandou a evolução urbana. A característica principal desse processo é a primazia 

do global sobre o local na busca de vocações e especializações urbanas.”(LOPES, 

1998:38)  
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Como estratégia para dinamizar a zona da Caldeiroa, teremos de torna-la primeiro, atraente 

para os residentes, e posteriormente para os turistas. Nesta perspetiva pensamos que valerá 

a pena valorizar os seguintes fatores: 

• Privilegiar a existência de uma identidade própria e de relações de vizinhança, no 

quarteirão da Caldeiroa. 

• O edifício a reabilitar, têm uma grande aptidão para atividades que possam vir a ser de 

ordem cultural, turística, recreio e lazer, incluindo a instalação de um equipamento 

hoteleiro. 

• Aproveitar o impacto que a capital Europeia da cultura de 2012 atribuída à cidade de 

Guimarães, teve na reabilitação do centro histórico de Guimarães, e das zonas adjacentes 

a esta. Logo propomos uma continuação ao projeto de reabilitar o centro da cidade de 

Guimarães, com um projeto que terá a capacidade de trazer mais pessoas para esta zona. 

• Aproveitar as boas ligações viárias regionais (Porto, Braga, Vizela, Sto. Tirso, Fafe, 

Felgueiras), e internacionais (Leon e Castela, Vigo), conforme os dados fornecidos pela 

análise da rede viárias, serão um fator muito importante para a reabilitação deste edifício 

na proximidade do centro histórico de Guimarães. 

• A existência e proximidade de edifícios com valor arquitetónico será também uma mais-

valia para este imóvel, conforme as linhas de orientação fornecidas pelo diagnóstico feito. 

• A existência de zonas de comércio tradicional que poderão vir a ser valorizadas. 

                                                               

• Esta proposta mostrará como é possível intervir no existente para a melhoria das condições 

de conforto e habitabilidade, mantendo as características originais do edifício, sem prejuízo 

do seu valor arquitetónico, mudando-lhe as funções. 

 

O turismo passou a ser um excelente promotor de significativas modificações culturais e 

paisagísticas. As atividades de turismo e de lazer serão importantes para a expansão urbana 

desvinculada do centro, alterando a fisionomia urbana, a partir da implementação de 

condicionantes favoráveis à valorização do turismo: hotéis, restaurantes, loteamentos, casas 

de segunda residência ou aluguer. 
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No plano estritamente económico, o turismo é uma fonte de rendimentos, entre as mais 

importantes e apetecidas, por praticamente todos os países, regiões, ilhas e cidades. Chega 

a ser encarado como uma espécie de panaceia para espaços económicos em declínio por 

perda das suas atividades tradicionais. É mesmo considerado como uma das poucas 

soluções para se sair de uma crise local ou regional, e isso explica o multiplicar de projetos 

turísticos em toda a parte, em particular nos espaços rurais, e nas zonas mais longínquas e 

inóspitas 

A Região Norte de Portugal têm imensos atributos turísticos por explorar, e não é pelo fato 

de todo o mundo dizer o mesmo a propósito do seu país, ou região que, por pudor ou recusa 

de uma retórica gasta, vamos deixar de o repetir. (CARLOS LAGE-Presidente da CCDR-N,20 de 

Abril de 2008) 

O turismo no espaço urbano e rural, e nas cidades a norte de Portugal com valor patrimonial 

e arquitetónico, para o qual o Minho têm uma vocação incomparável – se encontra em 

alta e a desenhar um vetor de grande futuro nas correntes turísticas europeias e ocidentais, 

ao ponto de a União Europeia o acolher e encorajar no âmbito da sua Política Regional.           

O Turismo Urbano encontra-se em grande expansão, estimando-se uma taxa de 

crescimento anual entre 12% e 1% em viagens desta tipologia. A crescente utilização da 

Internet e o aparecimento das viagens aéreas “low cost” são fatores determinantes para 

esta tendência de expansão. O Reino Unido e a Alemanha são os principais mercados 

emissores deste tipo de viagens. (FONTE TURISMO DE PORTUGAL, 2007) 

A Região Norte, para além de apresentar uma capacidade de alojamento ainda pouco 

significativa (no quadro do turismo nacional), regista, ainda, estabelecimentos de 

alojamento de categoria superior abaixo do desejável. Relativamente a hotéis de 5 estrelas 

detidos/geridos (marca internacional) por cadeias internacionais, verifica-se que a Região 

do Norte dispõe (em 2006) de apenas 7 unidades hoteleiras de 5 estrelas (situando-se, neste 

âmbito, em 4º lugar a nível nacional), as quais se situam, em grande parte, na área 

metropolitana do Porto. 

Tal facto tem implicações no tipo de visitante que procura a Região Norte, nomeadamente, 

no poder de compra do turista e consequentemente na receita média do mesmo (cuja 

receita turística da Região é abaixo da média nacional). A Região carece, assim, de uma 

oferta de alojamento mais qualificada e distribuída pela Região, nomeadamente, em 

regiões com potencial turístico, no caso particular de Guimarães. (CCDRN-NORTE 2015) 



  

120 

 

Ilustração 38 Praça de Santiago Guimarães   
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3.4 Plano mais alargado 

O planeamento urbano têm como propósito final conceber um ambiente urbano de 

qualidade, e por isso deve centrar-se nas pessoas, e nas suas interações sociais. 

Concretamente, o planeamento da rede pedonal deve também responder a um conjunto 

de critérios que derivam do conceito de “walkability”47 definido na bibliografia internacional, 

de forma resumida, como "a aptidão dos percursos ou áreas para a deslocação pedonal", 

como forma de garantir as necessárias condições de circulação dos peões. (IMT,2013;11) 

As novas preocupações, com a qualidade de vida urbana, revelam a necessidade de 

renovação das comunidades. de vivência humana em espaço urbano, aumentando, deste 

modo, o interesse relativo ao ambiente pedonal. Este interesse vai para além do estudo das 

dimensões físicas dos espaços urbanos, ou das suas características geométricas procurando 

alargar a avaliação da paisagem/espaço urbano encontrado pelo homem enquanto 

caminha pela cidade. 

Deste modo decidimos criar um acesso direto desde a Avenida D. Afonso Henriques à rua 

da Caldeiroa, fazendo uma nova comunicação vertical, que se pretenda que seja um 

elemento dinamizador, quer em termos de comércio local, quer em circulação de pessoas, 

uma vez que o acesso existente atualmente se encontra escondido numa galeria do edifício 

de habitação coletiva, e que só é utilizado esporadicamente pelas pessoas desse mesmo 

edifício. 

No plano mais alargado pretendemos melhorar os acessos dos dois caminhos pedonais que 

fazem a ligação direta à rua da Caldeiroa. O primeiro será o melhoramento do pavimento 

do caminho da rua da Caldeiroa à rua da liberdade, e da Avenida D. Afonso Henriques, 

que atualmente se encontra em cimento, e buracos, ao qual propomos colocar um 

pavimento em granito amarelo abujardado. 

Por último, e não menos importante, é necessário garantir que todas as pessoas 

independentemente do seu estado, e condição possam efetuar o atravessamento de um 

arruamento com segurança e comodidade. Deste modo, uma das princípais linhas 

orientadoras da intervenção reside na melhoria da qualidade dos atravessamentos, que 

pode ser conseguida através de uma diminuição da distância a percorrer pelo peão, e ao 

mesmo tempo o melhoramento da iluminação, colocando novos candeeiros, e em pontos 

mais estratégicos. 

                                                      

47 Walkability - Diferentes abordagens e perspetivas investigação da relação espaço urbano e caminhar. 

Poderemos também dizer que é a medida em que o espaço é favorável ao peão. 
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Ilustração 39 Planta dos caminhos de acesso à casa dos Lobatos 

Planta do Plano mais Alargado 
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Ilustração 40 Planta do local das escadas a propor e esquissos das mesmas 

Planta e Esquisso do Plano mais Alargado  
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3.5 Valores do diálogo: integração e articulação 

Pensar a arquitetura, é pensar não apenas no projeto da construção do edifício em si, ou na 

sua reabilitação, mas também na sua relação com seu entorno, a cidade, ou o lugar. É 

extremamente importante relacionar a arquitetura, e a sua importância num contexto 

urbano. Por exemplo um bonito projeto de arquitetura não é apenas um edifício 

esteticamente chamativo, afinal a beleza será sempre discutível, mas sim por exemplo um 

edifício, que pode ser usado pelas pessoas, e para as pessoas, e que possa dar mais 

qualidade de vida e de ambiente ao local onde está inserido. 

No seu todo o edifício que propomos criar e reabilitar, deverá dialogar com a envolvente 

pois pretendemos um edifício que seja capaz de responder à diversidade de necessidades 

existentes no conjunto da população, e que estejam preparados para acomodar as 

diferentes necessidades e usos das mesmas. Segundo António Batista Coelho a integração, 

numa perspetiva arquitetónica urbana e residencial apresenta quatro grandes facetas 

fundamentais, relativamente distintas, embora necessariamente conjugadas. 

Primeiro uma integração de âmbito global: desenvolvida através de cuidadosas relações 

entre forma e elementos fundamentais, e mediante processos de relacionamento mútuo, 

que sejam viáveis em termos formais e de uso. 

Segundo uma integração local, física e paisagística, que decorre de uma adequada 

estruturação e organização; de relações diretas e sistemáticas com as condições de 

conforto ambiental que são induzidas, pela respetiva solução, nos seus edifícios e espaços 

exteriores, do respeito e utilização das preexistências físicas e de vistas, e da consideração 

efetiva de condições que propiciem a continuidade e a evolução urbana.    

“A integração física, social e de atividades é assim uma temática extremamente ligada 

aos aspetos da forma da arquitetura urbana e da densidade, bem como aos 

associados aspetos dos respetivos conteúdos em atividades, é uma temática que está 

na ordem do dia, no sentido em que precisamos de aprender a fazer, bem, ruas e 

quarteirões citadinos, cujas formas, densidades e misturas sociais e funcionais garantem 

uma verdadeira sustentabilidade em termos de equilíbrio social e 

funcional…)”(COELHO, 2007;331-337) 

Terceiro uma integração urbana que respeite e favoreça, sistematicamente, a continuidade 

urbana ativa, designadamente, em termos de uma continuidade de preenchimento, e de 

um sistemático combate a ruturas e a barreiras, melhorando-se as sequências urbanas.  
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Quarta uma integração social (gémea da continuidade urbana): respeitando a 

heterogeneidade,  

e uma estratégia de mistura social em certos níveis físicos e/ou em espaços de limiar e de 

transição, conjugada com a relativa homogeneidade sociocultural noutros níveis. 

“ Esta matéria da integração sociocultural no habitar é, profundamente, multidisciplinar, 

corresponde a um campo de enorme importância e atualidade, que é urgente 

desenvolver, e só poderá contar com sucessos caso se opte por uma perspetiva de 

grande ligação com a prática e com os respetivos ensinamentos, havendo grande 

humildade e espírito de serviço à comunidade na relação entre o que a prática 

evidencia e as matérias disciplinares específicas; mas atenção que, na primeira linha, as 

preocupações de adequação do habitar de determinadas particularidades 

socioculturais têm de estar associadas a preocupações gerais de cidadania e de fazer 

uma cidade culturalmente válida com uma arquitetura habitacional e urbana” 

(COELHO, 2007; 336 - 337) 

 

Sob o edifício principal existente, o recuo do volume novo que articula as entradas para as 

unidades de alojamento, zona de SPA zona de estacionamento, definem um espaço de 

transição entre o interior e o exterior, coberto, entre os dois edifícios. Foi nossa intenção fazer 

soltar o novo volume do terreno do logradouro existente, reforçando a ideia da liberação 

do solo para o uso comum e a circulação, ainda que parcialmente. 

Estabelece uma diferenciação qualitativa do espaço, que se torna uma transição natural 

entre o exterior e o interior.Com esta intenção pretende-mos que este espaço seja 

humanizado e que se articule com a envolvente, criando sensações e emoções aos 

habitantes e a todas as pessoas que por ali passem.  

O vínculo afetivo que aqui está descrito, na verdade, nada mais é do que tudo o que já foi 

apresentado. No dado momento em que um espaço torna-se um lugar para os seres 

humanos, estes adquirem um determinado vínculo com o lugar. Tomando-o como próprio e 

cuidando da mesma forma. “(…) estuda-se como a arquitetura influencia e  satisfaz,  ou  não  a  

vivência  de  cada  usuário,  fornecendo  subsídios  a  futuros  projetos  ou introduzindo melhorias nas 

edificações existentes.” (KOWALTOWSKI, 2011;42) 

A relação entre espaço e lugar, integração e articulação, gera um vínculo de afetividade 

e um interacionismo por parte da sociedade; sendo assim possível perceber a importância 

das mesmas para o quotidiano das pessoas. 
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Ilustração 41 Esquisso da casa dos Lobatos 
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Ilustração 42 Esquissos do logradouro da casa dos Lobatos 
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3.6 Função (uso, habitabilidade, organização espacial) 

As características físicas deste quarteirão, bem como a sua localização sugerem um 

programa de funções que articule habitação, comércio, serviços e turismo. A importância 

de revitalizar socialmente esta área impõe que sejam consideradas todas as oportunidades 

de reabilitar, e adaptar edifícios que possam vir a receber com dignidade e conforto novos 

habitantes. A escolha do tema deste trabalho, resultou da visita ao local, e ao interesse 

pessoal pela reabilitação, principalmente por edifícios com valor arquitetónico, e que agora 

podem ter novos modos de habitar. A curiosidade em estudar esta cidade emblemática da 

região norte, e que faz parte da fundação do nosso país, foi um fator preponderante. 

Tornou-se num desafio gratificante conhecer estas novas realidades. 

A nomeação de Guimarães como cidade organizadora da Capital Europeia da Cultura 

(CEC) em 2012, para além de suscitar o natural orgulho, e reforçar a autoestima dos 

residentes, veio colocar na ordem do dia, a necessidade de medir os efeitos que a 

concretização do evento pode provocar na cidade, e no resto do município. De facto, só 

através da avaliação dos resultados e dos impactos económicos, e sociais se poderá inferir 

dos benefícios ou custos que provocou na cidade. Normalmente os impactos na cidade 

não se esgotam, contudo, no curto prazo, onde geralmente se verificam a maior parte dos 

benefícios esperados, em menor ou maior escala.  

As principais prioridades em termos económicos das CEC são, em termos de objetivos, o 

desenvolvimento do turismo, a melhoria da imagem da cidade organizadora, a 

revitalização urbana, e a expansão das indústrias criativas. Os resultados, porém, têm vindo 

a centrar-se, sobretudo, nas duas primeiras prioridades: o impacto económico das despesas 

realizadas pelo acréscimo no número de turistas e de visitas realizadas à cidade 

organizadora e arredores (alojamento, estadia, restauração, compras no comércio local); e 

as mudanças ocorridas na perceção da imagem da cidade pelos residentes e turistas 

(nacionais e internacionais).48 

O edificado será organizado em duas zonas distintas, a nível do piso 0 servirá para a zona 

de restaurante e bar, loja de venda de produtos locais e spa, no piso 1 será para as unidades 

de alojamento. No edifício existente, o restaurante e bar beneficiam da existência e 

proximidade da rua da caldeiroa. A cozinha que através das novas compartimentações 

passará a incluir, despensa do dia, despensa de frio, bancada de preparação de alimentos, 

zona de confeção e zona de lavagem, apoiadas por uns monta-pratos como ligação ao 

piso 1 para transporte de refeições. A zona de receção situa-se estrategicamente entre o 

                                                      

48 ISSN 1981 - 5646 [REVISTA ELETRÔNICA DE TURISMO CULTURAL] 1º. Semestre de 2011. 
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restaurante, e as importantes escadas de granito no acesso ao piso um, e que organizam 

todo o espaço. A zona das instalações sanitárias ficarão lateralmente às escadas, e 

comunicarão diretamente com todos os espaços do piso 0 da Casa dos Lobatos. O 

estacionamento criado no logradouro é uma parte essencial do serviço oferecido. O 

estacionamento é normalmente o primeiro, e último contato dos clientes com o hotel. Com 

isto, a experiência dos clientes com o estacionamento pode medir o nível da estadia, ou 

mudar a sua impressão na hora de partida do hotel.  

O novo edifício do Hotel nascerá perpendicularmente ao edifício já existente. e a zona mais 

degradada deste, será onde iremos fazer a ligação aos dois. Neste local propormos colocar 

as comunicações verticais, ao mesmo tempo será o elo de ligação entre o estacionamento, 

spa, zona exterior de jardim e unidades de alojamento. Na zona do logradouro pretende-

mos criar um espaço que proporcione aos habitantes sensações de bem-estar, conforto e 

descanso, para isso iremos manter as namoradeiras no muro que faz a separação do 

logradouro e a rua, e iremos integrar espécies arbóreas que funcionarão como barreira 

acústica e visual da rua. 

A organização dos espaços teve como critério o máximo aproveitamento das paredes 

existentes e de portas, de forma a manter o carater do edifício, o  soalho existente mas que 

se encontra muito danificado, pretendemos substitui-lo  na mesma por soalho em madeira 

maciça.  

“(…) por  muito  que  se  evolua, habitar  continua  a  ser  uma necessidade básica do 

Homem, e onde  se  manifestam  outras necessidades  mais  secundárias que  não  ter  

um  tecto,  como  a representação social. No entanto, as  necessidades  de  conforto 

evoluem,  a salubridade  exigida  é outra e, principalmente, o uso que se  dá  a  cada  

uma  das  funções também  diverge  daquilo  que  era feito décadas passadas.” 

(JORGE, 2008; 4-9) 

O conceito de qualidade, no âmbito da habitação (Hotel), engloba não só, a sua qualidade 

construtiva e de conforto interior, mas também, as condições de conforto e qualidade da 

vizinhança, ou seja, do espaço público, espaço marcado pela vivência coletiva das 

pessoas. Cada uma das áreas do hotel vai ter um papel bem determinado, e contribui de 

maneira significante e significativa para o desempenho do todo, embora variem as 

valências e os respetivos graus de importância, de caso para caso, conforme o viajante. 

Pretendemos que este hotel não seja apenas mais um equipamento que oferece 

alojamento e alimentação, mas sim algo mais complexo. Oferece também lazer e 

entretenimento que não são hábitos em espaços domésticos comuns. 
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Ilustração 43 Esquissos do logradouro e zona de garagem 
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3.7 Teor da pormenorização, materiais e valor estético 

As orientações europeias indicam que os futuros edifícios devem seguir as regras de 

“construções com baixo consumo energético”. (IBERFIBRAN,2011;10) Pretendemos assim, reabilitar 

o edifício existente antigo, e que consome grande quantidade de energia. Além da 

cobertura, cuja reabilitação é relativamente simples, a fachada é o elemento construtivo 

mais frágil. Na cobertura o telhado apresentava desalinhamentos, deslizes e fraturas e numa 

das partes estava mesmo ruído. Propusemos então substituir o telhado utilizando a telha 

(canudo) semelhante à anterior mas com uma qualidade superior. 

Na fachada do edifício principal mantivemos tudo exatamente como estava originalmente, 

fazendo só um trabalho de pintura e pequenas reparações da fachada, limpeza das pedras, 

pintura das grades das varandas. As janelas e as portadas interiores em madeira foram o 

caso mais complicado a intervir, pois encontravam-se em muito mau estado de 

conservação, no entanto propusemos aproveitar o máximo da madeira existente e substitui-

la por nova quando justificasse. 

O pavimento do piso 0, dos dois edifícios será todo ele em mármore branco carrara, pois 

pretendemos uma certa continuidade da rua, pois esta é toda em granito. Sendo o 

mármore uma pedra natural, e que completa altos padrões de qualidade, permite também 

ambientes sofisticados e modernos. No piso superior do edifício antigo o soalho existente 

encontrava-se todo degradado, propusemos então renova-lo. O soalho foi também a 

escolha do material do pavimento do edifício novo ao nível do piso das unidades de 

alojamento. Como os dois edifícios estão ligados e comunicam neste piso, era importante 

dar uma certa continuidade, e ao mesmo tempo unidade. 

A escolha de mantermos o soalho em madeira maciça, deve-se ao fato de esta ser uma 

escolha tradicional por excelência. Utilizada pelo homem ao longo de vários séculos, 

possuindo qualidades de estabilidade, durabilidade e resistência superiores, relativamente 

a outros tipos de pavimentos. A nível estético, possuem a beleza e a nobreza de um produto 

natural, com veios, texturas, cores e aromas, tudo ganha outra dimensão com a madeira 

maciça. Atualmente, estes pavimentos têm uma maior facilidade de aplicação, pois além 

de poderem ser pregados ao barrote, também permitem a colagem direta na betonilha. 

De todos os pavimentos de madeira, o soalho é, indiscutivelmente, o primeiro e o mais nobre, 

este foi o fator preponderante da nossa escolha. Na escolha das soluções construtivas e, 

sempre que possível, os princípios gerais de reabilitação, defendemos a adoção de soluções 

não-intrusivas, ou com o mínimo de intrusão, o aproveitamento máximo do existente, 

minimizando a necessidade de demolições. 
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De um modo geral, em 2015, na sua focalização à distância, a cor predominante no quarteirão 

da caldeira e no CHG era o branco, identificando-se, ainda, pequenas manchas pontuais de 

outras cores, já muito esbatidas, nomeadamente de ocres e vermelhos. Sobressaiam 

também algumas manchas de cor azul-clara e verde-claro. O próprio RICUH49 no art.26 é 

muito claro, os edifícios deverão subordinar-se à utilização de cores que mantenham o 

equilíbrio cromático, nomeadamente: nas paredes só pode ser aplicado o branco, o 

branco-sujo e o ocre. As tintas e as cores; As primeiras deverão ser de óleo nas utilizações 

em madeiramentos, guarda varandas, caleiros, tubos de queda e caixilharias; Nos rebocos 

deverá ser usado o alvaiade; Relativamente às cores deve utilizar-se o branco, o branco-

sujo ou o ocre nas paredes, o castanho-escuro, o castanho avermelhado, o vermelho 

“sangue de boi” ou o “verde loureiro” nos madeiramentos e nos elementos em ferro.  

“É certo que os revestimentos e a cor imitavam materiais nobres e arquiteturas mais ricas 

em formas, mas faziam-no protegendo os edifícios ao mesmo tempo em que 

garantiam o respeito pela linguagem e pela gramática da arquitetura, sublinhando o 

primado da ordem, marcando o claro e o escuro, realçando o cheio e o vazio, 

potenciando a capacidade comunicacional das formas projetadas.” (AGUIAR, 2002; 

2) 

O novo edifício a construir terá a cor branca, e pretende-se que seja a continuidade do 

edifício existente e as unidades fabris aí existentes, e a envolvente. Neste espaço as varandas 

em forma de plataforma projeta-se sobre a vista e cria uma relação muito próxima com a 

paisagem, de tal forma que do interior deste espaço envidraçado é criada a sensação de 

paisagem emoldurada que invade e inspira os ocupantes deste espaço. Poderemos assim 

afirmar que a cor e a luz funcionam juntos de uma forma inquestionável.  

 “A cor de uma arquitetura será sempre a cor dos materiais utilizados na sua construção 

quando iluminados por uma fonte de luz, ou seja, das soluções com que se materializam 

as superfícies exprimindo intenções estético – arquitetónicas.” (PINHAL, 2008;77) 

 

 

 

                                                      

49 RICUH- Regulamento de intervenção no centro urbano e histórico de Guimarães. 
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Ilustração 44 Pormenor da escada e portadas madeira 
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3.8  Plano mais restrito - proposta de intervenção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 45 Primeiras Intenções e esquema  
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Ilustração 46 Organigrama do Hotel 

Organigrama do Hotel de Charme 
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Ilustração 47 Pré-existências amarela e vermelhos 

Pré-existências e proposta arquitetónica: A Demolir / A Construir 
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Ilustração 48 Pré-existências amarela e vermelhos 

Pré-existências e proposta arquitetónica: A Demolir / A Construir 
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Ilustração 49 Implantação 

Implantação 
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Ilustração 50 Planta piso 0 

Planta de piso 0 
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Ilustração 51 Planta piso 1 

Planta de piso 1 
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Ilustração 52 Planta de cobertura 

Planta de cobertura 
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Ilustração 53 Cortes e alçados 

Cortes e alçados 
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Cortes e alçados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 54 Cortes e alçados 
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Ilustração 55 Cortes e alçados 

Cortes e alçados 
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Ilustração 56 Corte construtivo do edifício existente 

Corte construtivo do edifício antigo 
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Ilustração 57 Pormenores construtivos 

Pormenores construtivos 
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Ilustração 58 Corte construtivo do edifício novo 

Corte construtivo do edifício novo 
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Ilustração 59 Pormenores construtivos 

Pormenores construtivos 
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Ilustração 60 Planta/corte wc 

Planta / corte wc 
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Ilustração 61 Cortes e alçados wc 

Cortes e alçados do wc 
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Ilustração 62 Cortes e alçados wc 

Cortes e alçados do wc 
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Ilustração 63 Corte da zona da janela cvt velux 

Corte da zona da janela CVT 
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Ilustração 64 Corte da zona da base chuveiro 

Corte da zona da base de chuveiro do wc 
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Ilustração 65 Corte na zona da estrutura da sanita suspensa 

Corte da zona da estrutura da sanita suspensa  
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Ilustração 66 Corte na zona da misturadora parede lavatório 

Corte da zona da misturadora de lavatório de parede 
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Ilustração 67 Estrutura da porta pivotante in-finito 

Corte da estrutura da porta pivotante in-finito 
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Ilustração 68 Corte nas escadas do novo edifício 

Corte da zona da escada do edifício novo 
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Ilustração 69 Corte na zona do telhado (asna madeira) 

Corte da zona do telhado do edifício antigo (asma madeira) 
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Ilustração 70 Corte da zona da escada do edifício novo 

Corte da zona da escada do edifício novo 
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Alçado do banho turco do SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 71 Alçado do banho turco 
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Ilustração 72 Alçado da sauna seca da SPA 

Alçado da sauna seca do SPA 
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Ilustração 73 3d do elemento do edifício novo 

 3D da proposta 
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3D da proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D da proposta 

 

Ilustração 74 3d do estacionamento e edifício novo 
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Ilustração 75 3D estacionamento /esquisso 

 3D e esquisso da proposta 
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Conclusões Finais 

 

Pretendemos com esta investigação perceber o potencial da reabilitação urbana nos 

centros históricos das cidades. Deste modo a presente investigação permitiu-nos, numa 

primeira fase, conhecer a realidade que atravessa hoje os centros históricos de muitas 

cidades. Verificamos como centros históricos, antes carregados de significado, têm vindo a 

perder o fascínio que outrora exerciam sobre os seus residentes e visitantes, tornando-se 

espaços cada vez mais frágeis. No entanto, outras cidades nacionais mais antigas, com 

grandes tradições florescem, é o caso de Guimarães, Coimbra, Évora, Porto. Estas cidades 

começam a dar respostas às necessidades de modernização do edificado histórico, de 

modo a adaptarem-se às novas formas de ocupação dos edifícios que o mercado, 

nomeadamente, do arrendamento e do turismo assim o exige. Tal como apresentamos na 

introdução, o Centro Histórico de Guimarães é um desses exemplos de desertificação 

populacional, apesar de manter uma grande atratividade turística e comercial; esta última 

que tem vindo a recuperar. 

Neste sentido reforçamos a ideia de que essa preservação constitui uma medida de sucesso 

para o desenvolvimento destes locais, no entanto, existe um fenómeno de abandono 

populacional jovem, e, consequentemente, o envelhecimento da população residente, 

que ameaça a perenidade deste local, ou pelo menos a sua sustentabilidade no médio 

prazo. Através do caso de estudo, a intervenção proposta para a casa dos ”Lobatos” em 

Guimarães, pretende encarar a habitação como tema base da cidade, a busca de novos 

modelos de habitar, podem ser a chave para criar novos dispositivos capazes de se 

modificarem ao longo do tempo, adaptar-se a sistemas maiores e a funções diversas. 

Analisado globalmente o estudo levado a cabo conclui-se que este cumpriu o principal 

objetivo proposto que foi o responder à questão “ é possível reabilitar uma casa brasonada 

para o uso de Hotel de Charme? 

Verificamos ainda que os casos de estudo abordados foram úteis para demonstrar que, e 

como, é possível reabilitar um edifício, adaptando-o a novas funções ou, recuperando 

funções anteriores, às que se verificavam na altura da intervenção, como se observou com 

o Mosteiro de Santa Marinha da Costa, na qual o arquiteto Fernando Távora, acrescenta 

um novo volume, desenhado na continuidade, e que acima de tudo, vivesse em harmonia 

com o existente, não prejudicando a composição original. Outro caso relevante de estudo 

foi o Vidago Palace Hotel, reinaugurado com novas funcionalidades adaptadas às 

necessidades contemporâneas, mas mantendo todo o glamour que ao longo do tempo 

fizeram desta uma das unidades hoteleiras mais luxuosas e apelativas do nosso país. A sua 

intervenção passou pela reabilitação do hotel já existente, e também pela realização de 
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um novo volume com a função de Spa termal, este integralmente da autoria do Arquiteto 

Álvaro Siza Vieira. 

Percebemos através de vários estudos que após a 2ª Grande Guerra Mundial a primazia foi 

investir na reedificação das principais cidades europeias. O intuito era com os meios 

disponíveis, o mais velozmente possível, conseguir restituir vida às cidades. Em certos casos 

a reconstrução seguiu a mesma forma urbana anterior à destruição, isto é, procedeu-se à 

recuperação de edifícios nobres e apostou-se em manter as vias emblemáticas. Noutros 

casos, especialmente quando as cidades tinham sido completamente arrasadas, 

executavam-se novos desafios de urbanização, procurando ajustar a forma às novas 

necessidades com o propósito de preservar o legado histórico das cidades, da reabilitação 

urbana, tal como apresentamos no ponto 1.4 do primeiro capítulo. 

No entanto, no final do século XX, e princípios deste, verificamos que a maioria dos planos 

de requalificação de áreas extensas das cidades europeias, e um pouco por todo o mundo, 

têm sido guiadas por grandes eventos: (Jogos Olímpicos, Europeus de Futebol, Mundiais de 

Futebol, Exposições Mundiais, American Cup’s, Cidades Europeias da Cultura), 

especialmente devido à visibilidade ampliada dada a estes eventos pelas tecnologias de 

informação e comunicação. A requalificação subsequente da reestruturação dá começo 

a alterações mais ou menos pontuais que podem ter impactos com escalas muito variadas 

nas áreas envolventes. Nuns casos pressupõe a substituição total dos antigos edifícios, 

noutros a sua reconversão. Desde o ano 2000, as CEC tomaram uma natureza mais 

ambiciosa e mobilizadora, que extravasa os limites do cultural e serve como elemento 

catalisador de processos de transformação a nível social, económico e também ao nível da 

regeneração urbana, foi o que sucedeu precisamente na Cidade Europeia da Cultura de 

Guimarães em 2012 (CEC GUIMARÃES,2012;46) 

Com o objetivo de preservar a herança da reabilitação urbana, quisemos em primeiro lugar 

definir o conceito de  “Reabilitação”, dando enfase ao restauro e à conservação, para isso 

foi importante o estudo e o contributo de destacados teóricos como John Ruskin, Viollet-le-

Duc, Camilo Boito, em que estes promoveram excelentes discussões que ampliaram 

conceitos como “Património” e “Conservação”. Importante também para a discussão deste 

tema da reabilitação foram as cartas de Atenas (1931) e depois a de Veneza (1964). A Carta 

de Atenas (1931) reflete a preocupação internacional para com diretrizes comuns 

relacionadas à conservação do patrimônio cultural mundial. A situação do pós-guerra 

europeu resultará num consenso explicitado através da Carta de Veneza (1964), que retifica 

e desenvolve conceitos da carta anterior (Atenas), tal como apresentamos no ponto 1.1 do 

segundo capítulo. 
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Deste modo, analisamos também o facto da cidade de Guimarães já não ter como 

elemento dominante a produção industrial, mas sim outras atividades do sector terciário, 

mais ligadas aos serviços, ao lazer, à cultura e ao turismo. Assim, o centro da proposta 

desenvolve-se com base na exploração do conceito de “ hotel ” e de empreendimentos 

turísticos (apresentado nos pontos 1.2 e 1.3 do segundo capítulo), que se afirmam como 

resposta às exigências da atual sociedade, demonstrando que a criação de um hotel de 

charme neste local, impõe-se também pela sua ímpar capacidade de fazer cidade, 

formalizando objetos de forte pendor centrípeto e polarizador. Neste sentido a atividade 

turística assume-se hoje como uma necessidade, regeneradora de bem-estar e comum na 

sociedade moderna. O crescimento turístico resulta, também, da crescente realização de 

investimentos na oferta turística, do surgimento de novos modelos de negócio, do crescente 

papel do sector público no investimento de base, no planeamento turístico e na promoção 

dos serviços e dos destinos turísticos. 

Tal como refere (SAER, 1998), existe um estudo que refere vocações normalmente 

reconhecidas ao nosso país, as quais potenciadas ao longo dos próximos vinte anos, 

constituirão o fator chave de sucesso para a construção de oportunidades e de correção 

dos constrangimentos que socializou geograficamente e condicionam Portugal como 

destino turístico. Desta forma tentamos validar a nossa proposta ao direcionar o conceito 

para atrair as pessoas à utilização deste equipamento, sendo que Portugal, e em especial a 

cidade de Guimarães têm efetivamente o perfil adequado.  

O projeto que propusemos ambiciona criar uma solução que, a longo prazo, garanta a 

sustentabilidade de toda a sua estrutura, que promova a regeneração do tecido urbano, 

que impulsione o posicionamento estratégico de toda a zona envolvente, e que influencie 

o desenvolvimento das dinâmicas empresariais, comerciais e socioeconómicas da região. 

Arquitetonicamente, não estando na presença de um edifício classificado, de alto valor 

patrimonial, embora seja uma casa brasonada, tentámos que, na intervenção, fosse 

percetível a distinção entre os valores da sua identidade, elementos esses que se entendem 

como testemunhos que revelam o seu caráter ocupacional anterior, valorizados na carta de 

Atenas. 

Pretendemos que o novo edifício mantenha uma relação direta com o existente, ao nível 

da forma, mas também a nível da sua densidade, pois entendemos que é muito importante 

que eles comuniquem entre si, física e emocionalmente. O papel da arquitetura é construir 

lugares para habitar, providenciando um suporte existencial que proporcione orientação no 

espaço, e identificação com o carácter específico deste. Neste sentido, pretendemos que 

edifício da Casa dos Lobatos seja mantida o máximo possível, quer no que diz respeito ao 

seu aspeto visual, quer na utilização de materiais que iremos utilizar na sua reabilitação. O 
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edifício novo que propormos perpendicularmente ao edifício da Casa dos Lobatos em 

termos de volumetria será também de dois pisos, para uma melhor articulação com este, 

mas com uma densidade menor, para se tornar mais leve e ao mesmo tempo para não tirar 

o protagonismo ao edifício da Casa dos Lobatos. 

Esta proposta mostrará como é possível intervir no existente para a melhoria das condições 

de conforto e habitabilidade, mantendo as características originais do edifício existente, sem 

prejuízo do seu valor arquitetónico, mudando-lhe as funções. A arquitetura proposta fixa-se 

no recuo do volume novo, em relação ao edifício existente, uma vez que este articula as entradas 

para as unidades de alojamento, zona de SPA zona, de estacionamento, e define um espaço de 

transição entre o interior e o exterior, coberto, entre os dois edifícios.  

Foi nossa intenção fazer “soltar” o novo volume do terreno do logradouro existente, reforçando 

a ideia da libertação do solo para o uso comum e a circulação, ainda que parcialmente, 

estabelecendo uma diferenciação qualitativa do espaço, que se torna uma transição natural 

entre o exterior e o interior. Com esta intenção pretendemos que este espaço seja humanizado 

e que se articule com a envolvente, criando sensações e emoções aos habitantes e a todas as 

pessoas que por ali passem, tal como apresentamos no ponto 3.5 do terceiro capítulo. 

Deste modo, a tendência de reconversão destes espaços, algo espectáveis em polos de 

atração, capazes de representar as novas identidades sociais, culturais e turísticas, devem 

ser encaradas como uma mais-valia para o processo de regeneração urbana. Entendemos 

assim, pelo exposto, que a estratégia de atuação apresentada responde positivamente às 

necessidades da cidade, apresentando-se como um modelo válido que cria fusões entre a 

arquitetura do passado com a do presente, que cruza os vestígios da arqueologia urbana, 

com novas alternativas tipológicas e consegue fazer permanecer no futuro as memória e 

identidades passadas. Este foi o nosso contributo para que outros estudiosos, neste contexto, 

possam avançar e obter mais e diferentes soluções neste tema que nos sensibilizou de uma 

forma muito especial e sentida. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - RICUH - Regulamento de Intervenção no Centro Urbano e Histórico de Guimarães 

GTL – Gabinete Técnico Local, Novembro de 1994. 

Anexo 2 - Republicação do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março - CAPÍTULO II 

Empreendimentos turísticos e alojamento local, Diário da Republica, 1ª série Nº 16 de 23 de 

Janeiro de 2014. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Nos termos do artigo 5° do Regulamento Geral de Edificações Urbanas, aprovado pelo Dec. 
Lei n.° 38382, de 07 de Agosto de 1951, pode a Câmara Municipal regulamentar os pedidos de 
licença para a execução de obras, tendo em conta a sua importância, localização e finalidade. 
 
O Centro Histórico de Guimarães é uma área extremamente rica e constitui um Património de 
Interesse Mundial que assim se pretende que seja oficialmente considerado pelas Entidades 
competentes para o efeito. 
 
A Câmara Municipal de Guimarães tem desenvolvido um esforço financeiro considerável, que 
tem merecido a comparticipação dos Fundos Comunitários, na recuperação dos espaços e 
edifícios públicos do Centro Histórico de Guimarães, para além de colaborar na recuperação 
dos imóveis privados degradados através do RECRIA. 
 
Sedimentado que está o conceito de que urge preservar o nosso património arquitectónico, 
porque inserido num conceito mais vasto, que é o do património cultural, e porque apenas 
através dele se manterá viva a memoria de um passado comum, torna-se necessário redefinir 
e formalizar os processamentos e condicionantes que vêm sendo impostas para a reabilitação 
dos imóveis da área classificada. 
 
É este o objectivo do Regulamento que se segue. 
 
Em todas as questões relativamente as quais este Regulamento for omisso, é aplicada a 
legislação em vigor. 
 
Este regulamento aplica-se apenas dentro da área de intervenção do GTL. 
 



 
 

 
 

 

 
     G a b i n e t e  T é c n i c o  L o c a l  

2

CAPITULO I 

Disposições Gerais 
 

 
Art.º 1  
Estão sujeitas a Licenciamento Municipal : 

 
 

 
a) Todas as obras realizadas na área de intervenção do GTL, com excepção das referidas no 

art.º 2; 
b) A utilização dos edifícios; 
c)  A alteração de funções; 
d) A mudança de actividade comercial; 
e) A utilização do espaço público, temporária ou duradoura; 
f) A instalação de publicidade, toldos e vitrines, sempre que visíveis do espaço público;  
g) O mobiliário a utilizar nas esplanadas 
 
 
 
Art.º 2 
Não carecem de Licenciamento Municipal : 

 
a)  Todas as obras de simples conservação de acordo com a legislação  em vigor. Terão no 
entanto, que ser submetidas à apreciação da CMG / GTL; 
b) As obras de organismos do Estado. Porém, terão que ser observadas as condições 

constantes deste regulamento; 
c) O ajardinamento de logradouros. 
 
                                                                       

Art.º 3 
 
Nos licenciamentos referidos no art.º 1, são aplicáveis as disposições deste regulamento, bem 
como todas as que vêm expressas na legislação vigente. 
 
 

Art.º 4 
 
Ã licença para execução de quaisquer obras de ampliação ou alteração, pode ser condicionada 
à execução, em simultâneo, das obras necessárias para adequar a totalidade do edifício às 
normas e regulamentos em vigor. 
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Art.º 5 
 
O licenciamento de cada obra só terá lugar após a aprovação do respectivo projecto, a 
apresentar pelo proprietário ou seu mandatário, conforme a legislação vigente. 
 
 
 

Art.º 6 
 
 
Elementos de interesse arquitectónico e/ou arqueológico: 
 
a) A CMG / GTL poderá suspender as licenças concedidas sempre que, no decorrer dos 

respectivos trabalhos se verifique a descoberta de elementos arquitectónicos notáveis e/ou 
achados arqueológicos  

 
b) A sequência dos trabalhos depende do estudo e identificação dos elementos  

Descobertos, tarefa para a qual a CMG deverá solicitar parecer do IPPAR. 

 

Art.º 7 
 

 
A concessão de licença ou a sua dispensa, bem como o exercício de fiscalização 
municipal, não isentam o dono da obra, nem o técnico responsável pela mesma, de 
responsabilidade pelo cumprimento de todos os regulamentos em vigor. 
 
 

Art.º 8 
 
Os prejuízos causados a terceiros ou ao município, pela execução da obra, são da inteira 
responsabilidade do proprietário. 
 
 

 
 
Art.º 9 

 
Todos os edifícios terão de possuir, para cada uma das suas partes autónomas, uma 
utilização bem definida. Tal utilização terá de constar, de forma inequívoca, nos projectos 
submetidos a apreciação municipal e nas correspondentes licenças de construção e de 
utilização. 

As alterações de função e as mudanças de actividade comercial, têm igualmente de ser 
antecedidas de licença municipal, mesmo quando para o efeito não seja necessária a 
realização de obras. 
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Art.º 10 
 
São da responsabilidade de arquitecto, todos os projectos de arquitectura referentes a 
obras de recuperação, conservação, adaptação ou alteração de bens imóveis classificados, 
de qualquer tipo, localização ou uso. São ainda de exclusiva responsabilidade do arquitecto 
todos os projectos para publicidade, toldos e vitrines. 
 
 

Art.º 11 
 
É de exclusiva responsabilidade do autor do projecto ou sem mandatário obrigatoriamente 
arquitecto – o acompanhamento da obra. A responsabilidade pela execução da obra terá 
de ser declarada no Termo de Responsabilidade pela elaboração do projecto. 
 

 
 
 
CAPITULO II 
Áreas Comerciais, Publicidade, Toldos e Vitrines 

 
 

Art.º 12 
 
 

Todas as remodelações de interiores em áreas comerciais e a ocupação duradoura do 
espaço público, nomeadamente com publicidade, toldos, alpendres, vitrines e guarda 
Ventos, carecem de licença municipal, mediante projecto de licenciamento nos termos do 
capítulo III. São da estrita responsabilidade do arquitecto, qualquer tipo de obra constante 
deste capítulo II. 
 
 

 
 

Art.º 13 
 

Todo o tipo de obras a executar em áreas destinadas a comércio terão de ser alvo de 
cuidados especiais, tendo em vista o carácter e a expressão arquitectónica dos edifícios em 
que se integrem ou venha a integrar. 

 
a) Na área de intervenção do GTL, apenas são permitidas áreas comerciais ao nível dos 

pisos térreos; 
 

b) É interdito o rasgamento de vãos em todas as obras que alterem a tipologia da fachada 
do edifício; 

 
c) É interdita a utilização de vidro directamente adossado ás paredes dos edifícios. 

Deverão obrigatoriamente ser utilizadas caixilharias nos materiais acima indicados. 
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Art.º 14 

Publicidade 
 
A publicidade, quando no exterior do edifício, terá de sujeitar-se a condições especiais 
de volume e iluminação, de modo a não perturbar a correcta leitura, quer das fachadas 
em que se insere, quer das fachadas de envolvente. A sua colocação terá de obedecer 
a regras de estrita sobriedade e de relação de escala com as edificações, de tal modo 
que não 
Se tornem elementos distorcedores, nem obstrutivos da arquitectura e da paisagem 
urbana. 
 
a) É interdito todo o uso do seguinte tipo de publicidade comercial: 
 
- painéis em edifícios ; 
- cartazes ou grandes inscrições nas coberturas ; 
- armações de ferro e néons  em coberturas ; 
- publicidade saliente, nas grades, sacadas, e cantarias ( nomeadamente caixas de 

acrílico e estruturas de alumínios ) 
- publicidade colocada perpendicularmente às fachadas . 

 
 
 

a) Não poderão ser utilizados dispositivos, formatos, cores ou materiais susceptíveis de 
confundir ou ocultar a toponímia, iluminação e sinalização oficial, ou prejudicar árvores 
existentes. 
 

 
 

Art.º 15  

Toldos 
 
a) Só será permitido o modelo de toldos “ tipo – direito “, de enrolar, sem abas laterais. 

Nos casos em que possua pala pendente, esta não poderá ter dimensão superior a 
0,15 m de altura. 
 

b) Todos os toldos devem assegurar um afastamento horizontal mínimo de 0,60 m, 
relativamente ao extremo do passeio e só nos casos em que este tenha largura 
superior a 1 m; 
 

c) A altura mínima da parte inferior da pala não poderá ser inferior a 2 m; 
 

d) Os toldos não poderão conter publicidade. Nas palas pendentes aplicadas, referidas no 
n.º 2.1 do artigo 2º, deste Capítulo, devidamente aprovados pelo GTL, será admitida a 
identificação do respectivo estabelecimento; 
 

e) Só é permitida a colocação de toldos ao nível do rés-do-chão; 
 

f) É interdita a fixação dos toldos em elementos nobres das fachadas.  
Terão que ser afixados nos panos de paredes rebocados. 
 

      g)  Não são permitidos toldos em material plástico. Terão que ser em lona ou material 
semelhante. 
 

h) Apenas é permitida a colocação de toldos com estrutura em ferro. 
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i) Os toldos serão de cor lisa, podendo ser no entanto, de cores variadas, de acordo com 
as características arquitectónicas dos edifícios. 

 

Art.º 16 
 
Nos casos existentes que não cumpram o estabelecido neste Capitulo, a sua reposição ou 
regularização será imposta por despacho do Presidente da Câmara, mediante informação 
do GTL, sendo dado um prazo para o efeito, nunca inferior  
a 90 dias . 
 
Nota: Deverá ser consultado o GTL, aquando da colocação de toldos, pois existem zonas 
onde estes não são permitidos.  
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
Licenciamento de Obras Particulares 

 
 

Art.º 17 

Pedido de informação Prévia / pedido de Viabilidade 
 

    Para os pedidos de informação prévia deverão ser entregues os elementos abaixo 
discriminados; 
 
a) Memória descritiva, esclarecimento devidamente e de forma inequívoca a pretensão; 

 
b) Planta à escala 1/ 1.000 com indicação precisa do local onde se pretende executar a obra; 
 
c) Sempre que se trate de novas edificações ou de obras que impliquem aumento de área 

construída, devem constar do pedido, os elementos constantes das alíneas seguintes; 
 
d) Planta de implantação à escala 1/ 200 definido alinhamento e perímetro dos edifícios; 
 
e) Cérceas e número de pisos acima e abaixo da cota de solteira; 
 
f) Área de construção e volumetria dos edifícios propostos e sua relação volumétrica com a 

envolvente; 
 
g) O uso das edificações propostas e das imediatamente adjacentes.    
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Art.º 18 
Processo de licenciamento 

 
 
Para os processos de licenciamento é aplicada toda a legislação em vigor. 
São acrescidos os seguintes parágrafos: 
 
1 – Documentação fotográfica 
 
a) Fotografias actuais em papel de cópia fotográfica, a cores, que permitam visualizar o 

local da obra e sua relação com a envolvente e imóvel classificado. 
 

b) Tomadas de vista longínquas ou de cota superior, sempre que tal se verifique 
necessário, para uma análise correcta da integração da proposta no ambiente 
existente. 

 
 
 
             

 
2 – MEMÓRIA  DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
                            
 
a) Leitura histórica e urbanística do local da obra (caso se trate de projecto de raiz) e 

análise arquitectónica do edifício e conjunto edificado; 
 

b) Caracterização do respectivo sistema construtivo e verificação de eventuais patologias; 
 
c) Descrição e justificação da proposta. 

 
 
 
3 – PEÇAS GRÁFICAS 
 
a)  Planta de localização  actualizada, com indicação do local da obra, do imóvel    
classificado e respectiva zona de protecção à escala 1/ 1.000 . 

 
 
a) Levantamento rigoroso do existente, contendo: 

 
À escala 1/ 50: 
- plantas de todos os pisos, incluindo a de cobertura e área de logradouro ; 
- cortes ; 
- alçado . 

     
             

    À escala 1/ 10 e 1/ 1: 
- Pormenorização construtiva e acabamentos (guarnição de vãos, caixilharias, 

guardas de varanda, remates de beirais, etc.). 
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b) Projecto de arquitectura contendo: 
  
     À escala 1/ 50: 
 

- plantas de todos os pisos, incluindo o da cobertura ; 
- cortes ; 
- alçados . 
 
À escala 1/ 10 e 1/ 1: 

Deverá ser entregue o projecto de execução. O projecto de execução deverá conter, de modo 
a permitir a compreensão clara e a definição precisa do dimensionamento e da natureza das 
interligações dos diferentes materiais ou partes constituintes, os seguintes elementos de 
construção; 
 
Mapa de vãos, à escala 1/ 10, com indicação: da tipologia de cada vão e respectivas 
quantidades; do modo de funcionamento; da natureza e características dos materiais e das 
ferragens e de outras informações necessárias à execução (montagem de caixilharias, portas, 
envidraçados e outros elementos); 
 
 
 
Mapa de acabamentos; 
 
- Cortes verticais, à escala 1/ 10 demonstrativos do sistema construtivo adoptado; 
- Pormenorização das caixilharias à escala 1/ 1; 
- Pormenorização das varandas, à escala 1/ 10 e 1/1; 
- Pormenorização de chaminés e clarabóias, à escala 1/ 10 e 1/ 1. 

 
 

 
 

CAPITULO IV 
Materiais a Utilizar 

 

Art.º 19 
Coberturas 

 
a)   Só  serão admitidas as coberturas estruturadas a madeira . É proibida a utilização de lajes 
de betão nas coberturas. É igualmente interdita a alteração do número dos planos de 
inclinação das coberturas; 
 
b)   As estruturas de madeira terão que ser revestidas a telha, não sendo admitida a aplicação 
de qualquer outro material ; 
 
c)   O tipo de telha a aplicar será sempre definido pelos técnicos do GTL, consoante a data de 
edificação dos edifícios ;  
 
d)   Sempre que haja lugar a áreas planas nas coberturas, terão que ser revestidas a tijoleira 
de barro ;  
 
e)   O desenho tradicional dos beirais terá que ser mantida na íntegra . 
      Sempre que se verifique a existência de remates em madeira, este terão que ser  repostos 
de acordo com a traça original; 

 
f)   Quando se constatar a existência de clarabóias e lanternins , terão de ser consultados  os 
técnicos do GTL ; 
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g)   É proibida a utilização do PVC nos tubos de queda e nos caleiros . Estes terão que ser em 
chapa zincada, devidamente aparelhada e pintada; 
 
h)  Sempre que tenha havido adulteração de qualquer dos itens atrás mencionados, deverá ser 
providenciada a sua reposição, de acordo com a traça original de cada edifício . 
 
 

 Art.º 20 

 Paredes 
 
a) As paredes exteriores terão que manter a traça e os materiais originais. 

Sempre que se torne necessário substituir, no todo ou em parte, algum pano de parede, 
têm de ser observadas estas condições; 
 

 
b) As paredes interiores deverão ser mantidas, sempre que possível. Quando se torne 

necessária a sua alteração, terá de ser apresentado o respectivo projecto de licenciamento; 
 
c) Quando existirem paredes em pedra, nas quais haja juntas a tomar, deverá ser utilizada 

uma argamassa “ podre “ 1/ 3 ou 1/ 4 (1 medida de cal hidráulica e 3 ou 4 medidas de 
areia); 

 
d) As paredes, quer interiores, quer exteriores, e sempre que rebocadas, terão de ser 

estanhas e pintadas. Não são permitidos outros tipos de acabamento. 
 
 
 
 
Art.º 21 
Pavimentos 
 
Os pavimentos serão executados de harmonia com as orientações técnicas do IPPAR. 
 
 

Art.º 22 

Caixilharias 
 
a) As caixilharias têm que manter o seu desenho original; 
 
b) É proibida a utilização de caixilharias de alumínio e / ou PVC; 
 
c) É interdita a colocação de gradeamentos de tipo industrial, enroláveis ou não, em alumínio 

e / ou ferro; 
 
d) Não é permitido o uso de estores, quer metálicos, quer em PVC. O sistema de 

obscurecimento deverá ser conseguido através da utilização das tradicionais portadas de 
madeira. 
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Art.º 23 
Excepções ao art.º 22 
 
a)  Quando se trate de um piso comercial, o desenho das caixilharias poderá ser alterado 
tendo, no entanto, que ser previamente apresentado o respectivo   projecto de licenciamento ; 
 
 
 
b)   Nos casos referidos na alínea anterior, poderão ser utilizados o ferro, o aço sem polimento, 
o latão oxidado e a madeira . 

 
É interdito o uso de quaisquer outros materiais. 
 
 
 

Art.º 24 

Cantarias 
 

a)  Não é permitida a pintura das cantarias ; 
 
b)  É interdita a utilização de cimento ou betão a imitar cantaria ; 
 
c)  Sempre que se torne necessário “ tomar “ as juntas existentes nas cantarias, terá que     ser 
aplicada uma argamassa “ podre “, com o traço 1/ 3 ou 1/ 4 ( 1 medida de cal hidráulica e 3 ou 
4 medidas de areia ) . 

 
 

Art.º 25 
Soleiras e Parapeitos 

 
a)   É proibida a aplicação de mármore e de granito polido, em soleiras e parapeitos ; 
 
b)   É interdita a utilização de cimento à vista nas soleiras . 
 

 

Art.º 26 

Tintas e cores 
 

As tintas a usar terão que ser as tradicionais: 
 
a) As tintas de óleo nos madeiramentos, guardas de varandas, caleiros, tubos de 

queda e caixilharias;  
 
b) O alvaiade, com ou sem pigmentos, nos rebocos. 

 
 

c) Os edifícios deverão subordinar-se à utilização de cores que mantenham o 
equilíbrio cromático, nomeadamente: 

 
- nas paredes só pode ser aplicado o branco, o branco-sujo e o ocre ; 
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- nos madeiramentos e elementos em ferro, só podem ser aplicados o castanho 
escuro, o castanho avermelhado, o vermelho “ sangue-de-boi “ e o verde “ 
loureiro“; 
 
d)  Não são permitidas inscrições pintadas que ofendam o ambiente urbano e a 
pintura das construções ;   

 
e)A pintura das edificações não pode executar-se sem que a CMG / GTL aprove as 
cores a empregar: 
 
f) Deverá encarar-se a remoção de cores dissonantes, devendo a CMG / GTL 
auxiliar os proprietários e / ou moradores na escolha das novas cores. 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
 
Art.º 27 
Segurança Contra Incêndios 
 
Sempre que haja lugar a uma reestruturação profunda dos edifícios, e dadas as condicionantes 
inerentes à preservação do património, terão que ser criadas paredes interiores corta-fogo 
envolvendo todo o edifício. Na caixa de ar da parede dupla assim formada, terá que ser 
aplicado um material resistente ao fogo. 
 
 
 
CAPITULO VI 
 
Art.º 28 
Definição Funcional 
 
Funções: 
 
a) O R/C dos edifícios poderá ser ocupado pelo sector terciário; 
 
 
b) A restante área dos edifícios terá que ser destinada a habitação; 
 
 
c) Apenas quando se demonstre impossível o cumprimento das alíneas a) e b) deste artigo, 

pelo exiguidade da área, será admitido outro tipo de ocupação (sujeito a licenciamento 
prévio); 

 
d) Exceptuam-se deste artigo, os edifícios destinados albergar serviços de Organismos 

Públicos. 
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Art.º 29 

 Zonificação Funcional 
 
1 – Em toda a zona intra-muros, no Largo do Toural, na Rua de Stº António e no Largo do 
Carmo, fica proibida a ocupação por talhos e peixarias, mantendo-se apenas em 
funcionamento as actualmente existentes e licenciadas. 
 
 
 
CAPITULO VII 
 
Taxas, Licenças e Garantias 
 
Art.º 30 
Obras de Conservação / Beneficiação 
 
a) Quando houver lugar a obras de beneficiação, o municípe está isento do pagamento de 

taxas; 
 
 
b) A licença de ocupação de via e respectivas áreas de ocupação terão de constar no 

documento fornecido pela Câmara Municipal, resultante do pedido de autorização para as 
obras, feito pelo munícipe, onde constarão as condicionantes impostas, se as houver. 

 

Art.º 31 

Obras de Recuperação / Reabilitação 
 
a) Estas obras estão sujeitas ao pagamento das respectivas taxas em vigor; 
 
b) Poderá o Presidente da Câmara, em despacho fundamentado em informação dos 

respectivos serviços, reduzir ou isentar as taxas das obras cuja rentabilidade do 
investimento seja questionável. 

 
 

Art.º 32 

 Garantia das Obras Executadas 
 
A empresa construtora responsável por quaisquer obras realizadas em imóveis, terá que 
fornecer ao cliente um documento de garantia das obras executadas pelo prazo mínimo de 
cinco anos. 
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CAPITULO VIII 
Sanções 
 
Art.º 33 
 
As infracções ao presente regulamento, constituem contraordenações puníveis com as 
seguintes coimas e sanções acessórias a fixar, em progresso respectivo: 
 
1- A aplicar aos Técnicos: 
 
a) Serão aplicadas aos técnicos todas as coimas e sanções em vigor; 
 
b) Nos casos em que se verifique reincidência no não cumprimento da legislação em vigor, no 

que respeita ao procedimento em relação à execução das obras, o técnico será 
imediatamente suspenso. Neste caso, o impedimento de elaborar projectos para a área 
classificada da cidade, terá a duração mínima de três anos e a máxima de cinco anos; 

 
c) Sempre que o acompanhamento de uma obra seja feito por arquitecto mandatário do autor 

do projecto, as sanções serão aplicadas a ambos. 
 
 
d) Em qualquer caso, será sempre organizado processo em que o técnico respectivo será 

ouvido. 
 
 
2- A aplicar aos Proprietários: 
 
Nas ocupações ou nas obras efectuadas em desobediência a este Regulamento, as coimas a 
aplicar serão as previstas na legislação em vigor, elevadas ao dobro. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IX 
Disposições finais 
 
Art.º 34 
 
Este regulamento integrar-se-á no Regulamento Municipal de Edificações Urbanas quando o 
mesmo for aprovado, com os aperfeiçoamentos que a prática for ditando, e, entretanto, entrará 
em vigor 15 dias após a publicação dos competentes editais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












