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Resumo 

O crescente aumento da degradação de edifícios e estruturas arquitetónicas tem sido visto 

como uma preocupação séria nos dias de hoje. Isto leva-nos a pensar e a considerar o tema da 

reabilitação como importante medida a aplicar neste edifícios e estruturas possibilitando uma 

atitude de manter e preservar o valor e autenticidade presente nestes. Uma vez que questões 

ambientais são atualmente debatidas a nível global, estas também remetem-nos para o tema da 

reabilitação como forma de diminuir a utilização de recursos, impelindo-nos assim a práticas 

sustentáveis para um retroceder deste problema.  

Assim, esta dissertação visa estabelecer uma ligação da sustentabilidade com a reabilitação 

minimizando desta forma o impacto e os recursos utilizados na reabilitação de um edifício. 

Através da pesquisa feita no âmbito deste tema e no cruzamento de ideias de vários autores 

pretendemos fundamentar a problemática da sustentabilidade na reabilitação, o que se traduz 

no estado da arte. Com estes fundamentos partimos da análise de alguns casos similares de 

referência  que  ajudaram  na  resolução  de  um  caso  de  estudo  localizado  em  Baião  onde 

princípios,  tais  como,  a  reabilitação  do  património  e  a  utilização  de  técnicas  e  recursos 

sustentáveis,  são  estudados  e  adotados  como forma de  minimizar  o  impacto  e  os  gastos 

associados à reabilitação.

Com  estes  pontos  de  vista,  pretendemos  tornar  possível  o  implemento  de  sistemas 

sustentáveis numa reabilitação, resultando numa prática a ser adotada e incrementada nestas 

situações. Parece-nos bastante importante na atualidade a abordagem aqui feita uma vez que a 

sustentabilidade na reabilitação deve ser entendida como um impulso para uma mudança de 

proceder nas atitudes tomadas em intervenções de edifícios degradados. 

Palavras-chave 

Sustentabilidade, Reabilitação, Património, Baião 
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Abstract 

The increasing deterioration of buildings and other physical structures is a matter of concern 

nowadays. The rehabilitation of deteriorated buildings and physical structures is therefore 

seen as an important measure to maintain and preserve the intrinsic value and authenticity of 

these architectural works. The increasing environmental problems that are globally discussed 

nowadays encouraged us to consider the rehabilitation of buildings as a way to reduce the use 

of valuable resources and to develop sustainable practices to tackle these problems.  

The work described in this dissertation aims to link sustainability with rehabilitation thereby 

minimizing the impact and the resources used in the rehabilitation of a building.  

To address the topic of sustainable rehabilitation and to establish the state of the art we 

combined research on the topic with the ideas of many authors. Based on these criteria and 

the analysis of some reference projects that were similar to our rehabilitation project we 

started to design the rehabilitation of a building located in Baião which is our case study. 

Principles such as the rehabilitation of the patrimony and the use of sustainable techniques 

and resources were studied and adopted in order to minimize the impact and costs associated 

with the rehabilitation.   

With these principles, we intend to make it possible to implement sustainable systems in 

rehabilitation, resulting in practices to be more and more adopted in these situations. The 

approach described here seems to be very important at present since sustainable rehabilitation 

should be seen as an impulse to carry on changes in attitudes and actions concerning 

interventions of damaged buildings.  

Key-words  

Sustainable, Rehabilitation, Patrimony, Baião 
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Introdução       

Na atualidade temos vindo a assistir a uma degradação progressiva de estruturas urbanas, em 

grande maioria dos edifícios e espaços que as compõe. Alguns destes edifícios e espaços são 

até mesmo monumentos e edifícios patrimoniais que são deixados ao abandono, muitas vezes 

até à sua ruína, e que são alvo de questões e opiniões por parte de quem interage com eles e 

questiona-se acerca das responsabilidades do estado destas edificações que condicionam a 

sustentabilidade de todo conjunto urbano. A recuperação e reabilitação destes espaços 

começou a ter um peso significativo e começou a ser vista como necessária uma vez que o 

valor deste património edificado tornou-se importante de preservar quer do ponto de vista 

cultural, quer económico e social. Isto leva-nos a pensar na reabilitação como rumo que estes 

edifícios irão ter e a implementar uma sustentabilidade por meio desta atitude e revitalização 

destes. Estas questões motivam-nos a pensar em princípios que possamos adotar para 

contrariar o avanço temporal que vem deixando as nossas edificações no estado degradante 

que muitas se encontram. Devemos seriamente pensar nas consequências que este problema 

poderá trazer para gerações futuras e em soluções sustentáveis para um menor impacto causar 

no nosso ambiente.  

Assim, pretendemos aqui transmitir um maior foco em assuntos relacionados com 

reabilitações conseguidas através de formas sustentáveis e tradicionais chamando a atenção 

para as vantagens que atitudes assim trazem para a nossa sociedade e para o ambiente. Estes 

assuntos em torno da reabilitação e conservação leva-nos ainda a considerar a memória que 

estes edifícios nos transmitem e que devemos deixar a autenticidade desse testemunho 

histórico para gerações vindouras. Pretendemos também suscitar para a preservação desta 

memória que estes edifícios transmitem e estas questões remetem-nos para o intuito da 

reabilitação. Acima de tudo, pretendemos que a reabilitação sustentável seja uma prática com 

grande peso para a atualidade arquitetónica e que os arquitetos se deixem sensibilizar com 

esta problemática, aplicando princípios sustentáveis e ecológicos fazendo face aos problemas 

ambientais que têm vindo a ser um problema para a sociedade em que vivemos. No entanto, 

esta não deve ser só uma prática responsável da parte dos arquitetos mas também dos próprios 

proprietários de edifícios que se encontram no estado descrito anteriormente, e como tal 

pretendemos também que estes sejam sensibilizados para este tipo de comportamentos e 

intervenções.  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Como tal, para a elaboração desta dissertação foi feita uma pesquisa cuidada e entendimento 

acerca do assunto de forma a relacionar e articular pensamentos que foram orientadores da 

investigação efetuada para este trabalho. Após isto, a necessidade de assimilar esta 

investigação em alguns projetos de referência torna-se importante como diretrizes para um 

caso de estudo onde são implementados os princípios estudados. Isto foi conseguido não só 

através de consultas de bibliografia mas também através da consulta de várias entidades 

públicas como bibliotecas e outros departamentos municipais, visitas e análises ao local do 

caso de estudo, o que permitiu uma melhor compreensão acerca do edifício em questão. 

Assim sendo, esta dissertação constitui-se por três capítulos para além desta introdução.  

O capítulo I diz respeito ao estado da arte onde são abordadas as questões e as matérias que 

envolvem o tema principal desta dissertação o que inclui a problemática da reabilitação e 

conservação de edificações passando por princípios para a salvaguarda e autenticidade do 

património. São abordados ainda princípios a adotar para uma reabilitação sustentável onde se 

inserem técnicas e soluções sustentáveis que podem e devem ser implementadas na 

reabilitação de um edifício.  

No capítulo II são abordados e analisados alguns casos de projetos que contribuíram para o 

desenvolvimento do caso de estudo. Estes projetos são considerados por nós como projetos de 

referência e deram o seu contributo a vários níveis, como a nível formal, funcional, 

construtivo e estético no projeto do caso de estudo. Estes projetos servem de ligação e 

interpretação do tema com o caso de estudo através de questões importantes que estes tratam. 

Quanto ao capítulo III, este visa a aplicação e a assimilação dos princípios anteriormente 

referidos através das atitudes tomadas no caso de estudo, pondo em prática estes 

conhecimentos num edifício classificado como de interesse público, na freguesia de Ancede, 

no concelho de Baião.  

Todas estas questões e assuntos relacionados com a sustentabilidade na reabilitação de 

edifícios, discutidos ao longo desta dissertação, pretendem atender às necessidades de uma 

atitude que cada vez mais devemos adotar perante o edificado existente. Assim vemos a 

necessidade de concluir este trabalho salientando questões fundamentais e procurar as 

melhores atitudes a tomar perante uma reabilitação.  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CAPÍTULO I - ESTADO DA ARTE  

Das considerações de maior interesse ao tema 





1.1.  Breve introdução 

Hoje em dia, a reabilitação de conjuntos edificados leva-nos a pensar qual o futuro para uma 

arquitetura sustentável. Será que demolir é melhor que reabilitar? Questões relacionadas com 

a sua reabilitação e conservação remete-nos para conceitos de querer preservar uma memória 

que estes têm associada e para isso a sua preservação deve ser considerada.  

Também, questões relacionadas com a integração da sustentabilidade num edifício é uma 

prática que nos dias de hoje deveria ser comum. Com a diminuição dos recursos naturais a 

que temos acesso, práticas sustentáveis levariam a uma preservação destes para uma 

continuidade de bem estar por parte de todos nós.  

Este capítulo aborda os temas que nos parecem principais a respeito da sustentabilidade na 

reabilitação e qual o conceito que devemos ter para com os edifícios degradados, que cada vez 

são mais, assim, destacamos os seguintes: 

1.2.  Reabilitação e conservação do património edificado  

1.2.1.  Património, autenticidade e princípios de salvaguarda 

Na Europa, a preocupação com a questão da preservação do património remete-nos 

primariamente para o período da Industrialização, ainda que inicialmente esta incida apenas 

na recuperação e no restauro de Monumentos nos Centros Históricos. Mais tarde, uma vez 

que os anos 40 do século XX ficaram marcados por grandes destruições resultado da Grande 

Guerra e de alguns Movimentos e ideologias arquitetónicas, a necessidade de reconstrução 

começa a ser mais evidente. Assim sendo, a noção de património começou a ser definida com 

o passar dos tempos e metodologias como o restauro, a conservação e a salvaguarda começam 

a ter importância nas intervenções a realizar. De início o edifício não é reconhecido como 

tendo valor cultural ou histórico mas sim como um bem que representa algo na época em 

questão. Desta forma, o pensamento de restauro e conservação faz mais sentido uma vez que 

fará o edifício permanecer no tempo. No entanto, essa visão começou a ser mudada e um 

edifício passou a ser algo que deve permanecer no tempo e que acima de tudo o seu valor 

histórico deveria ser considerado.  

Desta forma podemos entender, nos dias de hoje, que o património diz respeito a uma herança 
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física e cultural que foi deixada por gerações passadas constituindo uma identidade deixada 

por estas e que deve ser preservada para gerações futuras.  

Assim, para que a mensagem deixada pelas gerações passadas continue a ser transmitida a 

futuras gerações torna-se essencial “assumir o Conceito de Autenticidade como fundamental 

para a conservação do património” (Infante, 2010: 94) para que essa mensagem não seja 

alterada. Podemos ainda dizer que a “Autenticidade procura uma relação de verdade e 

sinceridade entre o suporte físico da mensagem e a mensagem em si mesmo” (Infante, 2010, 

p. 94). Parece-nos assim importante manter uma autenticidade formal (original) e histórica 

uma vez que está fortemente ligada ao restauro e à reabilitação do património. Na arquitetura 

muitas vezes surgem acrescentos e alterações. Assim, diferentes períodos a que o edifício 

esteve sujeito, incluido alterações de estética efetuadas a este posteriormente bem como 

alterações do âmbito funcional e ainda outras provocadas pela natureza, devem ser mantidos 

tendo em vista uma autenticidade histórica. Consegue-se desta forma que a mensagem 

deixada pela herança de gerações passadas continue a ser transmitidas no futuro a outras, 

garantindo a autenticidade do seu reconhecimento. 

É durante o século XIX que se começam a estabelecer teorias em redor da conservação e do 

restauro, levando a uma necessidade de salvaguarda do património edificado. Esta posição 

remete-nos para a autenticidade referida acima e traduz-se em formas de restauro e de 

conservação que podem ser atribuídas num local ou edifício. Foram várias as teorias e 

conceitos de intervenção sobre os métodos a aplicar no restauro, conservação e salvaguarda. 

Um dos primeiros a teorizar acerca do assunto foi Viollet-le-Duc que defendia um restauro 

estilístico. Para ele, a mensagem primitiva devia ser conservada eliminando qualquer 

alteração provocada pela degradação do passar do tempo ou pelo homem/natureza, atribuindo 

uma integridade física e figurativa à obra. Ao contrário desta teoria, e baseado num restauro 

romântico, John Ruskin defendia que a ruína é o último estádio de um monumento e que 

devia ter direito a ser reduzida a pó (melhor preservar do que restaurar). Baseado num 

restauro histórico, Luca Beltrami defendia uma análise do monumento antes da intervenção e 

que para tal o restaurador devia-se assumir como um historiador e investigador da obra em 

questão, apoiando-se em escritos e desenhos do monumento. Quanto a um restauro de 

conservação, Camillo Boito defendia que o restauro devia ser a conservação, uma vez que as 

modificações alteram a leitura da obra e que o que se devia efetuar era uma salvaguarda 
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através de trabalhos de consolidação e manutenção, substituindo apenas partes deterioradas ou 

em falta do monumento. Esta metodologia defendida por Camillo Boito e desenvolvida mais 

tarde por Gustavo Giovannoni traduziu-se no conceito adotado atualmente de incluir uma 

mensagem inicial que não anule as alterações causadas pelo avanço do tempo, contribuindo 

isto para uma preocupação de manter e de respeitar a autenticidade de uma obra de 

arquitetura. (Infante, 1992: 56-62) 

1.2.2.  Principais Cartas Internacionais para a Salvaguarda do Património de interesse 

 ao tema 

Os conceitos e práticas em redor da conservação e do restauro utilizadas até ao século XIX 

foram sendo revisados e a consciência da defesa, da conservação e do restauro levou à 

elaboração de vários documentos internacionais durante o principio do século XX relativos à 

proteção e salvaguarda do património edificado. 

Em 1931, a Carta de Atenas, elaborada pelo Serviço Internacional de Museus da Sociedade 

das Nações, surge como conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro 

dos Monumentos e estabelece princípios e doutrinas acerca da proteção de monumentos. Esta 

tem por objetivo o de “proteger os monumentos de interesse histórico, artístico ou científico 

pertencentes às diferentes nações” (Carta de Atenas, 1931: 1) para uma conservação e 

manutenção destes, e recomenda o “respeito pela obra histórica e artística do passado sem 

banir o estilo de nenhuma época” (Carta de Atenas, 1931: 1). Entre outros, esta propõe que se 

devia proceder à reutilização dos monumentos em funções adequadas aos mesmos para uma 

continuidade futura, chama a atenção para cuidados a ter com respeito à envolvente dos 

monumentos, e aprova a utilização sensata de todas as técnicas e recursos para a consolidação 

dos mesmos.  

Após a II Guerra Mundial, a necessidade de reconstrução de grandes áreas nas zonas afetadas 

pela guerra era uma prioridade, especialmente as grandes cidades. O grande arraso de 

monumentos históricos, uns completamente destruídos e outros parcialmente, levou à 

necessidade de fazer mais e melhor em relação aos princípios da Carta de Atenas com respeito 

à conservação e restauro dos monumentos. Por esta altura, a noção de Património começa a  

ser pensada não só a nível do edifício mas também em zonas mais alargadas, como a 

envolvente a estes, surgindo assim medidas legislativas para estas zonas. 
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Em 1964, o segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos 

Históricos reuniu-se em Veneza com o objetivo de elaborar um novo documento acerca da 

Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios, surgindo assim a Carta de Veneza. Este 

novo documento surge de um estudo mais aprofundado dos princípios da carta de Atenas. 

Contribuíram para a elaboração desta carta vários organismos como o ICOM , a UNESCO  e 1 2

o ICCROM  e mais tarde esta carta deu ao surgimento do ICOMOS . Esta tem por objetivo 3 4

“salvaguardar tanto a obra de arte como o testemunho histórico” (Carta de Veneza, 1964, p. 

2) para que a sua herança seja transmitida com a sua autenticidade às gerações futuras. 

Defende ainda o restauro para a preservação dos valores estéticos e históricos do monumento 

devendo ser usados materiais originais e tradicionais para o efeito, podendo ser utilizadas 

técnicas de conservação ou construção mais modernas quando as técnicas tradicionais forem 

dadas como inadequadas. A mesma diz que “os contributos válidos das diferentes épocas 

referentes à edificação de um monumento devem ser respeitados, não sendo a unidade de 

estilo um objetivo a alcançar no decurso de um restauro” (Carta de Veneza, 1964: 3), embora 

defenda que possam ser eliminados alguns elementos de estilos diferentes que tenham pouco 

interesse. Estabelece ainda restrições à realização de acrescentos nos edifícios e refere a 

necessidade de manutenção periódica a estes. 

A partir de então o património passa a englobar também o conceito social e urbano e não se 

restringe unicamente ao edificado isolado.  

A conferência de Atenas, com a sua respetiva Carta, tornou-se num importante marco de 

referência no âmbito da conservação e do restauro e foi um incentivo para outras 

comunidades pensarem acerca deste assunto. Depois da Carta de Veneza, outras cartas e 

regulamentos foram criados sempre com o intuito de proteger o Património.  

Das diversas criadas, vemos como de interesse destacar ainda a Carta Europeia do Património 

Arquitetónico, adoptada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa em 1975. Esta 

“reafirma o seu propósito de promover uma política europeia comum e uma acção 

concertada de protecção do património arquitetónico, apoiando-se sobre os princípios da sua 

 ICOM - Conselho Internacional de Museus1

 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura2

 ICCROM - Centro Internacional para o Estudo da Preservação e do Restauro do Património Cultural3

 ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 4
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conservação integrada” (Carta Europeia do Património Arquitetónico, 1975: 2) e, 

considerando um conceito de conservação integrada, esta passa a ser um dos planos 

importantes da planificação urbana e regional onde os edifícios se inserem. Deste feito, a 

noção de património passa a abranger também cidades antigas e aldeias tradicionais e não 

apenas os monumentos. É de salientar ainda que esta conservação integrada deve respeitar as 

proporções, forma e a posição dos volumes e ainda a utilização de materiais tradicionais no 

restauro dos edifícios.  

De facto, a noção de património tem vindo a ser modificada até aos nossos dias, passando o 

seu conceito a envolver também centros históricos, paisagens (terrestres e aquáticas), bairros 

típicos e sociais, entre outros, o que se traduziu na criação de mais cartas e convenções, sendo 

a última publicada em 2012. A criação de todas estas cartas é uma mais valia para a 

salvaguarda do património e assim, para dar continuidade da autenticidade às gerações 

futuras. 

1.2.3. A evolução do conceito de conservação do património em Portugal 

Desde há muito tempo atrás que o conceito de restauro incidia apenas em alguns monumentos 

com valor histórico. No entanto, a necessidade de reabilitar e restaurar um património urbano 

com grande valor que outrora foi desconsiderado foi progressivamente visto como importante 

e necessário quer do ponto de vista cultural quer económico e social.  

Com o período do Estado Novo, as obras de restauro começaram a ter uma grande 

importância na sua execução. Vários programas de restauro começaram a surgir em 

monumentos e em edifícios com elevado valor histórico, no entanto, estes desenrolavam-se 

descontextualizadamente, o que se traduzia no seguimento de uma “traça original” 

demolindo, por vezes, contribuições arquitetónicas de épocas passadas. Tudo isto visando 

filtrar um único estilo em determinado edifício. Eram realizadas “reconstituições históricas”, 

débeis de rigor do estilo arquitetónico presente no edifício, que por vezes eram aplicadas a 

alguns castelos e torres de menagem e culminavam na invenção de novos elementos 

arquitetónicos. Com isto, começam a ser divulgados “Planos de Melhoramento”. (Aguiar, 

Cabrita, Appleton, 1998: 34) 

No seguimento do enumerado acima, eram poucas as intervenções de âmbito urbano a serem 

!25



realizadas, uma vez que o foco era quase só dirigido aos monumentos. Essas poucas 

intervenções apenas incidiam em áreas urbanas privilegiadas, sendo estas preservadas 

segundo a sua “traça primitiva”. Este tipo de intervenção levou à destruição da consolidação e 

transformação de algumas cidades, sendo consideradas as intervenções como violentas. 

Ademais, após a II Grande Guerra, grande parte da malha de bairros históricos seria destruída 

através de planos para a renovação desses mesmos bairros. 

Após isto, algumas medidas estabelecidas, desde os anos 40, agravaram ainda mais a 

recuperação do património habitacional. É exemplo disso uma medida que visou o 

congelamento das rendas na cidade do Porto e de Lisboa. Isto levou a que, devido aos 

rendimentos baixos dos locatários, estes descartavam a conservação dos edifícios levando 

estes a constituir a maioria das edificações mais antigas. (Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998: 36) 

Os mesmos autores defendem que é a partir da segunda metade da década de 70 que a 

mudança do conceito de salvaguarda de edifícios isolados, como “os monumentos”, resulta na 

integração de uma visão urbana que vise aspetos sócio-económicos, culturais e ambientais 

quando se realizavam intervenções do âmbito da reabilitação. No final dos anos 70 é 

estabelecido o Programa para a Recuperação de Imóveis Degradados (PRID), que mais tarde 

foi inserido visando o financiamento da recuperação de imóveis habitacionais degradados. 

Nesta continuidade de transação, dos anos 70 para os 80 notou-se uma sucessiva mudança e 

uma nova atuação do planeamento urbanístico. Através da Direção Geral dos Equipamentos e 

da Recuperação Urbana (DGERU) foram promovidos os Planos Integrados de Reabilitação e 

Revitalização de Centros Históricos, ao abrigo da sua Lei Orgânica. Neste contexto, foram 

desenvolvidos planos de forma a integrar os novos conceitos da reabilitação urbana dando 

origem a orientações para áreas de expansão e não para a requalificação de malhas urbanas já 

consolidadas. 

Durante a década de 80, houve a necessidade da criação de planos de salvaguarda e 

valorização e foram também elaborados vários regulamentos visando orientar as alterações 

em edifícios e em espaços nos centros históricos. É já em 1985 que surge o Programa de 

Reabilitação Urbana (PRU) que tinha em vista o apoio financeiro à reabilitação. Este 

programa foi visto como fulcral para a realização de políticas locais de salvaguarda e de 

reabilitação. Posteriormente, o PRU foi introduzido com novas orientações passando a 
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denominar-se Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD). Foi através 

destes programas (PRU E PRAUD) que se alcançou a reabilitação dos centros históricos e 

áreas urbanas degradadas através de estratégias que se traduziram na introdução de infra-

estruturas e equipamentos públicos, melhorando a qualidade de vida nesses espaços. Estes 

planos permitiram uma ajustada formação de técnicos e uma sensibilização dos Autarcas. 

(Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998: 39-40) 

Em continuidade, é em 1988 que o Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de 

Imóveis Arrendados (RECRIA) reconverte o PRID visando o apoio nas obras de conservação 

e recuperação de edifícios degradados aos quais as rendas foram alvo de correção.  

Toda esta cultura de restauro e reabilitação que ía sendo implementada foi tendo o seu 

fundamento durante a década de 80 em que a informação e formação nestes domínios 

começou a ser introduzida. Uma vez que estes programas incentivaram tanto instituições 

privadas como públicas, o interesse na formação de profissionais neste contexto foi visto 

como essencial. Assim, cursos, seminários, congressos, conferências e debates foram cada vez 

mais realizados visando a formação destes profissionais. Nos dias de hoje, é a Direção-Geral 

do Património Cultural a entidade competente para toda a problemática em torno da 

salvaguarda e conservação do património.  

Portanto, é bem notável como o conceito de conservação e reabilitação tem vindo a evoluir. 

Começando nas primeiras estratégias delineadas a partir do Estado Novo até aos nossos dias, 

este conceito vai variando de acordo com as épocas e as necessidades encontradas pelos 

diversos organismos com o passar dos tempos.  

1.2.4.  Bases gerais para o projeto de reabilitação 

“O termo reabilitação designa toda a série de ações empreendidas tendo em vista a 

recuperação e a beneficiação de um edifício, tornando-o apto para o seu uso atual”. (Aguiar, 

Cabrita, Appleton, 1998: A.I - 2) 

Antes de uma intervenção para reabilitar um edifício é necessário um planeamento de forma a 

controlar e gerir todas as fases da reabilitação. É durante este processo que se torna 

importante realizar uma análise de diagnóstico para que a partir desta seja possível apontar os 

procedimentos a atuar bem como avaliar o estado de conservação do edifício e de todos os 
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seus elementos. Após esta análise poderemos retirar conclusões que passam pelas soluções de 

intervenção para executar o projeto de reabilitação no edificado.  

Visto que os trabalhos de reabilitação implicam a existência de um edifício antigo com linhas 

ligadas a uma história e a uma autenticidade, devemos ter sempre uma atitude de respeito e 

consideração por este e pelas gerações que por este passaram.  

Numa reabilitação, a intervenção singular sem considerar a sua envolvente tem sido vista 

como um processo pouco eficiente, nomeadamente no caso de intervenções de redes de 

abastecimento aos edifícios reabilitados. Também, esta mesma envolvente, como quarteirões 

ou bairros, deve ser respeitada para que não seja afetada pela intervenção que lhe será 

confinada, o que se traduz num procedimento que não deve ser feito de forma individual, ao 

contrário do que pode ser feito em edifícios novos. Assim é impossível projetar “sobre” o 

edifício existente como se ele não existisse, ou seja, deve-se proceder a uma integração do 

projeto de reabilitação com o edifício existente, tendo em conta os materiais e as técnicas de 

intervenção. Se aplicarmos os materiais e as técnicas tradicionais na reabilitação de um 

edifício será mais fácil assegurar a compatibilidade entre o edifício velho e a nova 

reabilitação. (Appleton, 2011: 168) 

Como mencionado acima, devemos considerar a reabilitação de um edifício sempre com o 

respeito e consideração pelas gerações que por este passaram. No entanto, o mesmo se aplica 

às gerações futuras. Para que estas continuem a presenciar a preservação do património, 

devemos aplicar um conceito de reversibilidade de forma a que não seja comprometida a 

possibilidade de futuras intervenções nos edifícios, podendo estes ter a possibilidade de 

facilmente voltar ao que eram anteriormente caso se verifiquem perdas de qualidade nas 

intervenções efetuadas. (Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998: 114-115) 

Porém, para além da compatibilidade e da reversibilidade já mencionada, outros desafios 

surgem na reabilitação de edifícios, nomeadamente custos para a realização deste tipo de 

intervenção. Começando pelo desenvolvimento da obra e tudo o que isso implica, como os 

acessos a esta, o transporte dos materiais, entre outros ligados a estes, tudo isto pode ser 

traduzido em custos acrescidos sobretudo em reabilitações de ambiente urbano. As técnicas, 

os materiais e as soluções a usar devem ser consideradas para que a ideia de reabilitar não se 

torne economicamente mais elevada do que demolir e construir de novo. No entanto, será de 
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esperar que o custo da reabilitação seja menor do que a construção de um edifício novo, uma 

vez que é sempre menor a quantidade de materiais a aplicar e vários elementos do edifício 

serão considerados para aproveitamento, como fundações e paredes. Torna-se assim 

importante salientar que se forem considerados trabalhos minuciosos como o reconhecimento 

e levantamento da decoração e do estilo do edifício, bem como questões arqueológicas dada a 

época de construção de determinado edifício, os custos da reabilitação serão bastante 

inflacionados. (Appleton, 2011: 169) 

Geralmente estão presentes nos edifícios diferentes estados de conservação, uma vez que uns 

se encontram mais degradados e deteriorados que outros. Com isto, torna-se possível 

estabelecer uma classificação que caracterize o estado de conservação de determinado 

edifício. Com esta classificação é possível melhorar toda a gestão do processo decorrente da 

reabilitação, uma vez que se torna possível saber até onde irão as intervenções de restauro e 

recuperação do edifício. Esta classificação é definida por graus de intervenção: reabilitação 

ligeira, reabilitação média e reabilitação profunda. (Aguiar, Cabrita, Appleton, 1998: 121-122) 

A reabilitação ligeira diz respeito a pequenas reparações relativas à manutenção do edifício. 

Esta atua naqueles em que o seu estado de conservação pode ser definido como bem 

conservado e as intervenções não trarão grandes transtornos para os utilizadores do edifício.  

No caso de uma reabilitação média, além das alterações anteriormente ditas, esta poderá 

incluir a reparação e substituição de alguns elementos, como o caso de fundações, 

pavimentos, coberturas, instalações elétricas, entre outros, e ainda algumas alterações ligeiras 

de âmbito espacial. Em muitos casos isto se deve à falta de manutenção dos edifícios por 

parte dos seus utilizadores. Neste tipo de intervenção a grande maioria pode ser feita com a 

presença dos utilizadores nas habitações, no entanto em alguns casos poderá ser necessário o 

realojamento dos moradores por algum tempo. 

Quanto à reabilitação profunda, para além dos aspetos enumerados anteriormente, estas 

intervenções levam a uma grande alteração dos espaços interiores dos edifícios e são 

efetuadas quando estes atingem um estado elevado de deteorização. Estas alterações implicam 

demolições e substituições de elementos que podem incluir as lajes dos pisos, paredes 

divisórias e até elementos estruturais. Nestes casos o edifício fica completamente alterado, 

restando apenas a sua aparência exterior. Pode até mesmo ser necessário uma reabilitação 
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excecional que obrigue a níveis de exigência elevados e que podem levar à total reconstrução 

do edifício. Este tipo de reabilitação tem de ser bem considerada e aponta quase para edifícios 

com grande valor arquitetónico. Em ambos os tipos de intervenção, a sua execução ultrapassa 

em termos de custos o valor de um novo edifício.  

No entanto, podemos considerar que na maioria dos edifícios o seu estado de conservação 

seja razoável e que para isso apenas será necessário a aplicação dos dois primeiros níveis de 

intervenção referidos atrás, ou seja, os custos da reabilitação desses edifícios será cerca de 

metade do que o de novas construções. E se admitirmos que 50% dos edifícios existentes 

podem integrar o grupo de edifícios antigos, é cada vez mais evidente o interesse de se 

estabelecer políticas de reabilitação do património construído, para que este seja preservado 

para as gerações futuras. (Appleton, 2011: 171-172) 

Com estas atitudes de salvaguarda do património podemos apontar a preservação dos edifícios 

no intuito de diminuir o impacto causado por novas edificações e com a aplicação de técnicas 

e materiais sustentáveis conseguiremos a integração de um conceito sustentável na 

reabilitação. 

1.3.  Princípios para uma reabilitação sustentável 

1.3.1.  Sustentabilidade - conceito, desenvolvimento e aplicação à reabilitação  

É no século XX, com o desenvolvimento tecnológico e o aparecimento de novos materiais de 

construção, que foi possível um progressivo abandono de antigas técnicas de construção 

tradicionais, sucedendo uma relação menos estável do homem com a natureza. Com esta 

instabilidade, a necessidade de procurar um equilíbrio foi sendo cada vez mais evidente 

surgindo novas oportunidades para a evolução do conceito de sustentabilidade na arquitetura. 

(Fernandes, et al. 2009: 69) 

Ainda antes de se advir problemas ambientais, na década de 1960 a problemática da 

sustentabilidade já começava a fazer parte do pensamento de dois visionários, como Richard 

Buckminster Fuller e Reyner Banham. Estes possibilitaram que o conceito de sustentabilidade 

pudesse ser desenvolvido mais tarde por arquitetos daí em diante. (Edwards, 2005: 39) 

O termo sustentabilidade é frequentemente falado nos dias de hoje. No entanto, a abrangência 
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da sua temática é pouco discutida em geral e se considerar-mos que os recursos naturais do 

planeta não são fontes inesgotáveis, faz cada vez mais sentido aplicar este conceito na 

arquitetura, embora traga desafios mais exigentes do que qualquer outro conceito. 

É do conhecimento comum que o aquecimento global tem vindo a aumentar nos últimos 

tempos. Grande parte deste resultado advém de práticas normais nos nossos tempos, como o 

uso de combustíveis fósseis para o nosso conforto. Se considerar-mos que o tempo de vida de 

um edifício é relativamente longo podemos pensar que se aplicarmos métodos ecológicos a 

esse mesmo serão notados benefícios num futuro próximo, uma vez que a área da construção 

de edifícios é responsável por cerca de metade do consumo dos recursos mundiais e 

considerada a atividade menos sustentável que possa existir. De facto, hoje torna-se possível a 

construção de edifícios com pouco impacto ambiental uma vez que temos os meios necessário 

para o efeito à nossa disposição.  

Concordando com Edwards, podemos dizer que a natureza pode conduzir à sustentabilidade 

uma vez que se aplicarmos princípios ecológicos no projeto podemos ser capazes de diminuir 

o impacto ambiental que um edifício implica, e isto é bem possível quando combinamos a 

tecnologia com a ecologia. Com base neste conceito, conclui-se que a ecologia pode ser 

considerada como modelo a seguir pelos arquitetos para atingir uma arquitetura sustentável, 

até porque esta funciona como um ecossistema arquitetónico capaz de desenvolver a sua 

própria reciclagem dos seus resíduos. 

Isto torna cada vez mais evidente que uma construção sustentável passa pela implementação 

de princípios ecológicos dando origem a edifícios eficientes que visam o menor impacto 

ambiental possível. A aplicação deste conceito no projeto de arquitetura é dever do arquiteto. 

No entanto, o desafio de conceber um edifício sustentável que seja agradável e belo aos olhos 

da sociedade torna-se evidente, uma vez que o objetivo é criar o edifício com a menor das 

intervenções possíveis. 

Com isto em mente, notamos que a construção sustentável influencia o desenvolvimento 

sustentável. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? “O desenvolvimento sustentável é 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. (Brundtland, 1991: 46) Este 

conceito tem por base um equilíbrio entre os setores sociais, tecnológicos e ambientais. A 
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Comissão de Brundtland aborda as necessidades de recursos ambientais das gerações futuras e 

presentes e talvez seja a maior imposição para o desenvolvimento sustentável no século XXI. 

Esta Comissão foi criada em 1987 pela Comissão para o Meio Ambiente da ONU, ao abrigo 

da direção de Gro Harlem Brundtland. Embora tenham sido várias as definições que 

sucederam ao conceito de Brundtland, cada uma associada a cada setor, todas elas mostram a 

importância da criação de um conjunto de termos específicos para tipos de edificação, para 

instalações de serviços e para graus de desenvolvimento. (Edwards, 2005: 20-21)  

Fig. 1 - Vértices do projeto sustentável 

Muito tem sido feito para chegar a um desenvolvimento sustentável, e vários avanços têm 

sido feitos para alcançar esse objetivo. Podemos destacar entre os mais recentes a Cúpula 

Mundial de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável que em 2002 introduziu o 

conceito de consumo e produção sustentáveis, o que proporcionou acordos internacionais que 

possibilitaram investimentos em novas tecnologias energéticas e em novas formas de 

reciclagem de resíduos. (Edwards, 2005: 21-22) Estes investimentos viriam a ser 

características de um projeto ecológico.  

E de facto, todos estes avanços tecnológicos visando um desenvolvimento sustentável, 

começaram a marcar os arquitetos nos dias de hoje. Com o tempo, os princípios da 

sustentabilidade foram aceites pela comunidade e um conjunto de arquitetos, como Richard 
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Rogers, Nicholas Grimshaw e Norman Foster, utilizaram os seus projetos para a divulgação 

de princípios ecológicos. Isso impulsionou jovens arquitetos e estudantes de arquitetura a 

cada vez mais adotarem a sustentabilidade nos seus projetos contribuindo para um crescente 

desenvolvimento sustentável. (Edwards, 2005: 49) 

No entanto, a pertinência de novas construções ainda é um facto que tem de continuar a ser 

considerado, e cada vez mais. Segundo Edwards, o papel desempenhado pelas edificações e 

as cidades é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Isso parece-nos evidente, uma 

vez que a construção de um edifício consome uma grande quantidade de materiais e energia e 

como tal a reabilitação passa por ser um conceito de sustentabilidade a aplicar nos edifícios 

que apresentam alguma degradação. A demolição destes acaba por ser uma via com grandes 

gastos e, naturalmente, surgirão consequências sociais ou culturais. Ademais, grande parte dos 

materiais resultantes da sua demolição é perdida e não poderá ser reciclada. (Jourda, 2013: 

questão 5) 

Portanto é mais sustentável renovar e reutilizar edifícios existentes que se encontram 

degradados do que os demolir e construir de novo, uma vez que tal ação envolve o consumo 

de menos materiais e menos energia. Além dos benefícios culturais que se traduzem na 

preservação de edifícios com grande valor arquitetónico, é grande a aprendizagem que estas 

reabilitações proporcionam uma vez que muitas têm sido feitas utilizando materiais e técnicas 

sustentáveis.  

Porém, algumas dificuldades podem surgir quando se tenta aplicar a sustentabilidade a um 

projeto de reabilitação, visto haver regulamentos de construção que se aplicam para novos 

edifícios e nem sempre têm em conta a realidade da capacidade de carga, o desempenho dos 

isolamentos, entre outros fatores, de um edifício antigo. Estas orientações por vezes podem 

impedir certos edifícios de ter uma certa manutenção, o que por vezes acaba traduzido numa 

reabilitação mais extensa a esses mesmos. No entanto a opção de conservar e renovar o velho  

edifício em vez de demolir e construir de novo é mais sustentável. (Ordem dos Arquitetos, 

2001: 22) 

Para a aplicação deste conceito na reabilitação é necessário verificar o tipo de intervenção 

necessária, uma vez que esta pode ir desde a alteração de todo o interior de um edifício até 

trabalhos mais alargados como a renovação de toda a sua estrutura. É importante ainda 
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analisar toda a panóplia de recursos e técnicas para tornar uma reabilitação mais sustentável, 

sobretudo nos edifícios onde a intervenção seja bastante incisiva que desta feita acarreta 

grandes custos à obra. Ter este ponto de vista fará diminuir a “pegada ecológica” no nosso 

planeta e contribuirá para que os recursos naturais deste sejam assegurados  

1.3.2.  Recursos e técnicas sustentáveis 

Falar de recursos e técnicas que podemos aplicar numa construção ou reabilitação e afirmar 

que são totalmente sustentáveis é quase impossível, uma vez que todo e qualquer material 

impregnado no edifício teria de advir sem nenhum gasto energético associado. No entanto 

falar de sustentabilidade neste campo impõe que esses recursos e essas técnicas de 

construção/reabilitação sejam eficientes do ponto de vista de causar o menor impacto 

ambiental possível. São demonstrados no nosso trabalho alguns dos recursos e técnicas mais 

recorrentes para garantir a sustentabilidade de um edifício, neste caso, sobretudo, concernente 

à reabilitação.  

1.3.2.1.  Sistemas ativos e passivos 

Estes sistemas dizem respeito a sistemas integrados, desde a produção do projeto à obra e até 

por vezes à sua reabilitação, que visam alcançar o grau de conforto esperado no interior dos 

edifícios. Quando esse conforto é atingido através de métodos naturais são considerados como 

sistemas passivos, quando são métodos artificiais designam-se sistemas ativos. 

Os sistemas passivos visam a compreensão do local onde se irá inserir o edifício para que se 

possa tirar o máximo de proveito deste considerando a orientação solar, a temperatura, 

humidade, vegetação existente, o modo construtivo e a quantidade de luz inerente ao local, 

para que esses fatores possam ser traduzidos num equilíbrio e num maior conforto térmico, 

acústico e visual. Já os sistemas ativos, como dito antes, são aqueles que provêm de métodos 

artificiais. São assim constituintes destes as componentes com painéis fotovoltaicos, painéis 

solares térmicos, climatização, controlo e redirecionamento de luz natural e artificial, controlo 

da gestão da água, entre outros. (Fernandes, 2009: 72)  

Nas reabilitações de edifícios a procura da sua sustentabilidade leva-nos a integrar estes 

sistemas para alcançar esse objetivo. De facto, estes sistemas proporcionam uma mais valia na 

rentabilidade energética associada a um edifício permitindo controlar os custos associados ao 

!34



conforto destes e reduzir as consequências que estes custos poderiam trazer para o meio 

ambiente.  

1.3.2.2.  Energias renováveis  

As energias renováveis estão isentas da dependência de combustíveis fósseis. Aproveitando 

recursos naturais que todos temos acesso, principalmente o sol e o vento, esta fonte de energia 

torna-se num grande princípio a adotar numa arquitetura sustentável, quer seja na construção 

de edifícios novos quer na reabilitação daqueles já existentes. Desta forma, recursos 

esgotáveis do nosso planeta irão ser preservados durante mais tempo, além de que minimizam 

as questões relacionadas com a poluição e o aquecimento global. Neste campo, os objetivos 

impostos para limitar a emissão de dióxido de carbono determinados pelo Protocolo de Kyoto, 

em 1997, e os incentivos da União Europeia, contribuíram para fomentar o interesse nestes 

tipos de energias. (Edwards, 2005: 65)  

As energias que mais frequentemente usamos em edificações são a energia solar, a eólica e a 

geotérmica, no entanto são a solar e a eólica as que vemos como de interesse destacar aqui, 

pelo que serão abordadas de seguida.     

A energia solar funciona a partir da radiação eletromagnética que provém do sol e esta é 

ilimitada, pelo que as suas vantagem são imensas. É uma energia renovável e gratuita e a sua 

captação não afeta as condições normais do clima nem da vida natural no nosso planeta. 

Assim, a utilização deste tipo de energia contribui para um meio mais sustentável e possibilita 

a redução de gases com efeito de estufa que os recursos provenientes da exploração de 

petróleo implicam na sua utilização. Estas energias provenientes do sol podem dividir-se em 

sistemas solares térmicos, termoelétricos e fotovoltaicos. 

Os sistemas solares térmicos funcionam através da captação, transformação e armazenamento 

da energia solar para o consumo doméstico de energia térmica, o que normalmente envolve 

compartimentos de uma habitação que necessitem de água quente como cozinhas, instalações 

sanitárias, e outros. Para a produção desta energia térmica este sistema utiliza um coletor solar 

onde se dá a transformação da radiação solar eletromagnética em energia térmica através da 

transferência desta para um fluído, normalmente água misturada com aditivos 

anticongelantes, que circulam numa grelha de tubos. Este fluído, depois de aquecido pela sua 

passagem na placa e grelha situada no coletor solar, que deve estar sempre orientado a sul e  
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afastado de sombras, aquece a água para níveis acima da temperatura ambiente, e através de 

uma bomba circuladora, que faz passar o fluído no depósito solar por meio de uma serpentina 

imersa neste, irá manter a água a uma temperatura desejada para mais tarde ser utilizada. 

(Fernandes, 2009: 90-91) 

Os sistemas solares termoelétricos captam a energia solar concentrada através de vários meios 

óticos de forma a que sejam atingidas temperaturas elevadas para ser produzido vapor ou 

aquecimento de ar, de modo a alimentarem turbinas de centrais que fornecerão energia 

elétrica, convertendo assim energia solar em eletricidade. (Fernandes, 2009: 100) 

Os sistemas solares fotovoltaicos transformam diretamente a luz do sol em energia elétrica. 

Esta tecnologia é com base na utilização de células de silício cristalino como material semi-

condutor que irá dar origem a uma corrente elétrica. Esta corrente é armazenada em baterias 

para posterior consumo. Estes módulos são associados em série, assim como as baterias, de 

forma a que se obtenha a tensão e a potência esperada. Estes sistemas tem grandes vantagens 

associadas, como a grande fiabilidade e a sua modularidade, além de que a produção de 

eletricidade está livre de emissões de gases e é inesgotável e não implica nenhum tipo de 

ruídos. (Fernandes, 2009: 112-114) 

Para além destes sistemas solares, a energia do vento também é uma energia muito sustentável 

e renovável. Esta tem tido um grande avanço de desenvolvimento tecnológico e um 

crescimento bastante significativo.  

O aproveitamento do vento é feito através de aerogeradores. Estes estão munidos de pás que 

captam a energia cinética proveniente do vento que aciona o rotor e a transforma em energia 

mecânica. Esta energia aciona o gerador elétrico acoplado ao rotor e a converte em 

eletricidade. (Fernandes, 2009: 214) É de salientar a microprodução que esta energia também 

proporciona, através de micro-aerogeradores que podem ser colocados nas edificações, quer 

sejam novos edifícios quer edifícios reabilitados.  

De facto, a utilização destas energias deve ter a consideração de todos nós para que o nosso 

futuro seja assegurado. Se implementarmos estas medidas nos nossos princípios, 

conseguiremos fomentar um desenvolvimento sustentável nos projetos de arquitetura. 
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1.3.2.3.  Gestão da água 

Atualmente deparamo-nos com a realidade de que o nosso bem mais preciso cada vez mais 

está escasso: a água potável. A sua preservação é um marco sustentável que todos precisamos 

alcançar e para tal o consumo desta deve ser bem controlado. Uma vez que os edifícios são 

uns dos grandes consumidores de água, os arquitetos acabam por influenciar o consumo desta 

e é sobre eles que recai a problemática a respeito do consumo de água. Se conseguirmos 

reduzir o seu consumo através de métodos que visam o reaproveitamento das águas pluviais e 

residuais estaremos a contribuir para a sustentabilidade deste recurso.  

O uso destas águas prevê obrigatoriamente o uso e a colocação de uma cisterna ou 

reservatório para a captação da água. 

Uma cisterna geralmente é constituída por um depósito de cimento subterrâneo e 

completamente impermeável. Este armazena a água proveniente da chuva vinda de telhados,  

do duche e de lavatórios. Esta água não deve ser usada para consumo direto, como para 

cozinhar ou mesmo para ingerir. Antes, esta poderá ser aplicada a um uso indireto, como para 

regas, lavagens exteriores dos edifícios e até autoclismos. Estas medidas fazem sentido 

sobretudo nas cidades onde as redes de águas pluviais destas podem facilmente ficar 

sobrecarregadas devido à grande parte da superfície destas cidades ser impermeabilizada.  

O projeto de arquitetura, bem como o de reabilitação deve considerar e poder explorar estes 

sistemas de captação de água prevendo as soluções arquitetónicas para o desenvolvimento 

desta pratica, como por exemplo, o dimensionamento de calhas e da inclinação da cobertura. 

Naturalmente, a economia da água interfere na estética de um edifício. 

Quanto às águas residuais, estas também podem ter um destino sustentável nos edifícios. 

Segundo Jourda, estas águas são consideradas poluídas e devem ser tratadas. Estas podem ser 

classificadas de águas cinzentas, quando contém poucas matérias poluentes, e de águas 

negras, quando contém várias matérias poluentes e que sejam difíceis de eliminar. Contudo, 

estas não são fáceis de aproveitamento como as águas pluviais visto que para poder ser 

utilizada esta precisa de passar por vários processos, mais dispendiosos. Depois de separadas, 

estas águas têm de ser filtradas e só depois armazenadas para utilização. Ainda assim podem 

ser utilizadas também em autoclismos, para regas e no combate a incêndios.  
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É importante percebermos que a reciclagem da água traduz-se na preservação dos recursos 

naturais e que esta prática é cada vez mais recorrente nos edifícios que visam a 

sustentabilidade. Num projeto de reabilitação a maioria das vezes estas práticas são passíveis 

da sua utilização.  

1.3.2.4.  Materiais sustentáveis  

Os materiais utilizados na construção de um novo edifício bem como na reabilitação são dos 

principais fatores do consumo de recursos naturais do nosso planeta. A escolha destes deve ser 

bem pensada para que seja considerado o menor impacto ambiental possível, aliando assim na 

construção ou reabilitação materiais considerados como saudáveis. No entanto, a escolha de 

materiais tradicionais, que por norma são mais sustentáveis, muitas vezes é rejeitada pelos 

arquitetos que por razões estéticas ou pelo baixo desempenho, levam estes a escolher 

materiais industrializados. Porém, para uma arquitetura sustentável estes materiais 

tradicionais começaram a ser cada vez mais utilizados, uma vez que são mais saudáveis.  

Edwards considera parte destes todos os produtos que derivam da terra, como por exemplo 

tijolos e argamassas de barro. Estes possuem uma baixa energia associada ao seu fabrico e 

não são tóxicos. 

Ainda a pedra, que também foi usada na construção para efeitos estruturais, é um material 

construtivo saudável. No entanto toda a implicação que a extração deste material advém, 

torna-o responsável por um grande impacto ecológico e paisagístico. Mas, muitas vezes a 

pedra está presente no local da intervenção e pode ser usada no edifício, além de que esta 

pode ser reciclada e contém uma grande capacidade térmica de retenção do calor. 

A madeira também é considerada um material sustentável e autorrenovável. Claro que toda 

aquela madeira que provém de fontes não controladas torna-se insustentável, visto que isso 

implica a destruição de habitats e florestas. No entanto aquela que provém de fontes 

controladas não acarreta esses problemas. A madeira está muito presente e é bastante usada 

em projetos de reabilitação de edifícios como prevalência de técnicas tradicionais.  

Ainda as argamassas de cal utilizadas por muito tempo na construção de edifícios foi, até à 

introdução do cimento, o principal material de assentamento de alvenarias. Revestimentos e 

acabamentos de paredes interiores e exteriores podem ser feitos com a cal, usada como pasta, 
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cal hidráulica ou argamassa. Geralmente, nas reabilitações a cal é usada para a recuperação e 

assentamento de várias alvenarias, devolvendo o aspeto original aos edifícios reabilitados. 

Os isolamentos também podem constituir o quadro de materiais sustentáveis. São aqueles 

designados como isolamentos orgânicos que ao contrário de outros, como o poliestireno 

expandido, não são tóxicos nem utilizam muita energia no seu processo de desenvolvimento. 

São parte destes os isolamentos à base de fibras de celulose, fibras vegetais e lã de carneiro. 

(Edwards, 2005: 155-157) 

Por último a considerar aqui, e como sendo aquele que é muitas vezes a aplicar na fase final 

da construção ou reabilitação de um edifício, estão as tintas. As tintas também podem ser 

saudáveis, como no caso de tintas à base de água. Estas não utilizam óleo como sua base e 

causam poucos riscos à saúde por parte daqueles que convivem com elas.  

Além da utilização destes materiais sustentáveis, todo e qualquer material deve ser pensado 

para que seja durável e em caso de reutilização e reciclagem destes, quando necessário, isso 

deve ser abordado aquando de demolições. Contudo, a impregnação destes materiais 

sustentáveis a um edifício não basta, é necessário também utilizar técnicas construtivas e 

elementos arquitetónicos que visem uma arquitetura sustentável. 

1.3.2.5.  Componentes arquitetónicas  

Consideraremos como componentes arquitetónicas aqui a retratar as questões relacionadas 

com o invólucro dos edifícios, visto que são as mais afetadas no caso de reabilitações.   

Na construção de edifícios novos a adoção de estratégias sustentáveis para a execução do 

invólucro destes passa por vários fatores. Primeiro, estes devem sempre responder à 

orientação. Uma vez que a envolvente aos edifícios não é simétrica, a diversificação desta 

pode responder aos problemas e oportunidades encontrados pelas diferentes orientações das 

fachadas dos edifícios. Segundo, deve sempre ser mantida quente a massa de um edifício por 

colocar o isolamento o mais perto possível da face exterior permitindo assim o contributo da 

inércia térmica do edifício de estabilizar a temperatura interior deste. Terceiro, o invólucro 

deve ser desenhado para que tenha uma vida longa e pouca manutenção, e por último, o 

quarto fator deve ter em vista a simplicidade deste elemento. (Ordem dos Arquitetos, 2001: 

63) 
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No caso de edifícios existentes em que se considera a sua reabilitação outros fatores se 

associam, que dizem respeito às paredes, às coberturas, pavimentos, janelas e portas e aos 

materiais usados na sua reabilitação. 

No caso das paredes, por vezes estas se encontram em mau estado de conservação. Assim, a 

sua consolidação deve ser uma prioridade. No entanto questões relacionadas com o 

isolamento destas se colocam. Talvez possa existir algum tipo de isolamento nas paredes de 

um edifício a reabilitar, no entanto a colocação de um adicional torna-se mais eficiente para a 

redução do consumo de energia.  

Por norma, nestes casos o isolamento só deve ser colocado pelo interior se a fachada do 

edifício não puder ser alterada, uma vez que desta forma ficará completamente alterada. No 

entanto, o isolamento pelo interior torna-se mais barato do que pelo exterior, porém reduz a 

dimensão dos compartimentos e obriga a reposição de vários elementos fixos, a massa térmica 

do edifício fica colocada de lado e as pontes térmicas tornam-se difíceis de resolver.  

O isolamento na caixa de ar também poderá ser uma solução, no entanto algumas zonas 

poderão ser impossíveis de isolar, como encontros das paredes com a cobertura, pilares e 

vigas, e outros.  

Tendo em mente uma reversibilidade, por vezes será difícil escolher a melhor forma de isolar 

um edifício, sobretudo quando questões relacionadas com a sustentabilidade e a autenticidade 

são levantadas.  

No entanto, o isolamento pelo exterior, combinado com sistemas de revestimento ou reboco, 

tem várias vantagens. Começando pela eliminação completa das pontes térmicas, isto, 

juntamente com a massa térmica do edifício causará uma temperatura interior moderada. 

Também, com este procedimento, o edifício pode continuar a ser ocupado pelos seus 

utilizadores durante a instalação do isolamento. Favorece ainda o aspeto do invólucro do 

edifício e torna-o mais resistente a intempéries. Por último, sempre que seja necessário 

renovar a fachada, na maioria dos casos não serão acarretados custos elevados, e podem ser 

recuperados facilmente em poucos anos. (Ordem dos Arquitetos, 2001: 90) 

Ainda respeitante às coberturas de edifícios a ser reabilitados, estas para além de muitas vezes 

terem de ser totalmente substituídas, devem obedecer da mesma forma que as paredes a serem 
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capazes de manter o conforto térmico nos edifícios reabilitados, o que na maioria das vezes é 

um procedimento bastante fácil. No caso do isolamento de uma cobertura inclinada, se o 

isolamento for colocado na horizontal, é uma operação bastante fácil e pouco dispendiosa. O 

isolamento pode ainda ser aplicado entre as vigas, de forma a deixar espaço para ventilação 

desta estrutura. No caso de coberturas de terraço deve-se optar pelo sistema construtivo de 

uma cobertura invertida, de forma a que a laje possa armazenar o calor através da inércia 

térmica desta. 

Ainda com respeito aos pavimentos, geralmente consegue-se contrariar as perdas de calor por 

parte destes por garantir uma drenagem do terreno no perímetro do edifício e pelo acrescento 

de isolamento pelo exterior abaixo do nível do solo. Poderá se optar por outra solução que 

passa pela colocação do isolamento por cima do pavimento e cobri-lo com uma betonilha e 

respetivo pavimento. 

Além destes fatores, grande parte do conforto térmico de edifícios de reabilitação é também 

condicionado por janelas e portas. De facto, estes elementos possibilitam uma grande perda 

de calor sobretudo quando se encontram degradados. Muitas vezes é possível a aplicação de 

um segundo vidro nos caixilhos existentes de forma a dinamizar o conforto destes edifícios. 

Noutras ocasiões a substituição dos vidros e das caixilharias por outros sistemas mais recentes 

podem ser ponderadas também, visto que muitas vezes se encontam seriamente degradados. 

(Ordem dos Arquitetos, 2001: 91-92) 

De facto, a aplicação destes elementos nos edifícios reabilitados proporcionam uma 

sustentabilidade em termos de gastos energéticos, uma vez que serão reduzidos. Aliar isto 

juntamente com uma consolidação cuidada de um edifício, começando pela escolha dos 

materiais como já referido, tornará a reabilitação mais sustentável para um futuro melhor.  

1.4.  Breve síntese  

Para a consideração de um projeto sustentável fatores como o ambiente, a tecnologia e o 

aspeto social devem estar aliados. A partir destes aspetos, diversos caminhos podem ser 

adotados para chegar ao objetivo de equilíbrio num edifício. No caso de reabilitações, as 

estruturas existente devem ser consideradas para que, além de mantermos a história e a 

autenticidade que estas aliam, também possam ser diminuídos os custos destas obras. 
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Também, estas devem ser feitas de acordo com os métodos e as técnicas mais sustentáveis e 

tradicionais de forma a contribuir para que os recursos que usamos na reabilitação não se 

esgotem, o que seria por em causa a raça humana. Também a componente de conforto não 

deve ser esquecida nestes edifícios. É dever do arquiteto proporcionar um ambiente que 

mantenha os níveis de conforto adequados para os seus utilizadores. Assim, além de toda esta 

problemática relacionada com este tipo de edifícios, devem ainda ser estudados exemplos de 

arquitetura já construída para que se consiga aprofundar o nosso conhecimento neste campo.  
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CAPÍTULO II - CASOS SIMILARES DE REFERÊNCIA 





2.1.  Breve introdução 

Os conceitos de sustentabilidade e reabilitação possibilitaram o incremento de certos 

princípios e doutrinas na realização de muitos projetos de arquitetura, projetos esses que 

podem ser traduzidos em alguns exemplos onde esses termos foram aplicados. Com esta 

preocupação, as práticas utilizadas na construção, quer de novos quer de reabilitação, de 

edifícios traçam novos caminhos e possibilidades para a continuidade destes termos, e são 

exemplos a seguir para um aprimoramento melhor das técnicas construtivas.   

Desta forma, este capítulo aborda alguns projetos que de alguma maneira, através da sua 

análise e interpretação, contribuíram para o desenvolvimento do caso de estudo. Estes 

projetos são considerados por nós como projetos de referência e possibilitaram o seu 

contributo quer a nível formal como também funcional, construtivo e estético no projeto que 

foi desenvolvido. 

2.2.  Projetos de referência   

2.2.1.  O Abocanhado 

Obra: Restaurante ‘O Abocanhado’ 

Localização: Terras de Bouro, Braga, Portugal 

Ano: 2000-2003 

Arquitetura: António Portugal, Manuel Maria Reis 

Este edifício é um exemplo quanto à utilização de materiais pertencentes ao local. Para além 

de marcar pela sua simplicidade, este insere-se num terreno composto por socalcos na 

margem norte do vale do Rio Homem e torna-se quase imperceptível a sua implantação. A sua 

cobertura torna-se parte do terreno, uma vez que dá continuidade à cota da estrada, o que faz 

com que haja uma grande interação do edifício com a natureza. Este edifício é composto pelo 

volume principal e um de serviço que se sobressai na cota da cobertura como que um 

afloramento natural. A entrada é feita através de um socalco inferior que dá diretamente para 

uma esplanada onde se dá a entrada principal para a grande sala, com vista total para a 

paisagem, ao passo que as áreas de serviço são encostadas ao terreno. Através dos materiais 

usados, granito e madeira, este procura uma integração no terreno de forma a minimizar o 

impacto causado na natureza.  
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Fig. 2 - Enquadramento geral do restaurante 

O baixo impacto que este edifício causa no local bem como o uso de materiais tradicionais e 

presentes no local (granito e madeira) torna-o numa grande referência quanto à 

sustentabilidade do uso de materiais desta natureza, sendo uma mais valia financeiramente. 

Aliado a isto estão também os custos e os impactos que os recursos e meios gastam para a 

construção. Estes conseguem ser diminutos através do incremento de soluções arquitetónicas 

que podem servir de exemplo em vários contextos. 

A escolha deste restaurante em Terras de Bouro deve-se a aspectos estéticos mas sobretudo a 

questões construtivas relacionadas com a escolha dos materiais. Embora este caso seja 

diferente do caso de estudo, uma vez que este trata de uma reabilitação, este projeto 

possibilita que as suas características sejam de interesse ao caso de estudo e à reabilitação em 

questão. Ambos os casos inserem-se em locais isolados de maneira que adotar escolhas 

construtivas próprias da região torna-os em certa forma ecológicos. É de salientar a utilização 

da pedra, granito, na construção desta obra, até porque existe uma pequena pedreira perto do 

local. Contar com este recurso tão perto traduz-se em reduzir custos. A redução de custos leva 

a uma menor utilização de recursos que por sua vez levam a um impacto muito reduzido a 

nível ambiental.  
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Fig. 3 e 4 - Entrada principal e pormenor da conjugação dos materiais (pedra e madeira) 

Da mesma forma, este pensamento remete-nos para o caso de estudo e aplicar estes recursos e 

técnicas sustentáveis na reabilitação leva-nos a atingir o objetivo pretendido e a transportar a 

eficácia deste projeto para a proposta, incorporando assim o mesmo pensamento.  

2.2.2.  Mosteiro de Santa Clara-a-Velha  

Obra: Valorização do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

Localização: Coimbra, Portugal 

Ano: 2002-2008 

Arquitetura: Atelier15 - Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez e Luís Urbano 

Fig. 5 - Vista geral do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 
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A proposta de intervenção para a reabilitação e valorização neste edifício incidia em dois 

aspetos: a ruína do mosteiro e a criação de um espaço de museu. No entanto, queremos tomar 

como referência a intervenção feita nas ruínas do mosteiro, o que inclui a Igreja. 

Acerca deste espaço, questões relacionadas com a musealização das ruínas quanto aos 

critérios para o usufruto destas, a sua conservação e o restauro dos seus elementos, foram as 

mais importante no decorrer deste projeto. Uma vez que é de grande importância manter a 

autenticidade do espaço, as soluções encontradas para a preservação e para o restauro deste 

monumento têm de ser bem cuidadas. Assim, foi liberto todo o espaço da Igreja de elementos 

que tenham sido alterados e que prejudicavam a leitura deste mesmo espaço e o pavimento 

desta desta foi pensado para que possa haver uma reversibilidade deste sem comprometer 

intervenções futuras. Houve ainda a possibilidade de contemplar as ruínas exteriores à Igreja 

através de novos elementos criados associados ao museu através de um caminho de acesso e 

de arranjos exteriores.   

A adoção do pensamento usado na reabilitação deste espaço faz dele uma referência para nós 

em vários pontos de vista. 

Fig. 6 - Vista interior da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 
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A necessidade de intervir nestes espaços sem comprometer a continuidade destes para 

gerações futuras, através do mínimo de demolições, torna-se uma das intenções para nós no 

caso de estudo. Assim, esta obra torna-se como referência uma vez que todo o trabalho de 

conservação e valorização com o objetivo de manter a autenticidade e a história do local é um 

dos fatores principais na abordagem ao caso de estudo. Ainda mais, estas atitudes perante o 

património, aliadas a técnicas de restauro e de recuperação não invasivas, contribuem para a 

sustentabilidade do conjunto edificado, uma vez que são utilizadas técnicas tradicionais neste 

tipo de intervenções e são minimizados os recursos utilizados.  

Importa ainda destacar as atitudes tomadas em relação ao piso da Igreja. Foram utilizadas 

plataformas de passagem que possibilitam a contemplação do espaço por parte dos visitantes. 

Estas plataformas não comprometem o piso da Igreja uma vez que não interagem diretamente 

com o mesmo. Esta solução não causa uma barreira para investigações futuras que possam 

acontecer no pavimento deste espaço uma vez que este é deixado como fora até então, em 

terra. Vemos assim nesta referência aspetos formais e funcionais que estão diretamente 

relacionados com a intervenção a ser abordada no caso de estudo. Esta referência ajuda-nos 

assim a adotar princípios ecológicos e sustentáveis na reabilitação de edifícios classificados.  

 Fig. 7 - Vista interior da Igreja do Mosteiro (plataformas de passagem) 
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2.2.3.  Pousada de Santa Maria do Bouro 

Obra: Reconversão do Convento de Santa Maria do Bouro numa Pousada 

Localização: Amares, Braga, Portugal 

Ano: 1989-1997 

Arquitetura: Eduardo Souto de Moura 

Este projeto surgiu com a reconversão de um convento em ruínas numa pousada em que 

foram utilizados elementos existentes (pedras) para dar forma a um novo edifício, e como tal 

foi evitada uma reconstrução igual ao convento original. No entanto, muitos elementos 

resistiram até então, como elementos estruturais e algumas paredes, ao passo que outros 

tiveram de ser consolidados. Surgiu assim uma Pousada que procurou servir-se do existente e 

de outros elementos impostos para a integração do programa e das funções que deste advêm. 

Neste projeto o aspecto das ruínas era mais importante que a história do Convento, e como as 

pedras são elementos manipuláveis e disponíveis, estas possibilitam a mudança de programa e 

funções onde não se procurou manter a originalidade do convento mas sim a do manifesto. 

Em suma, este projeto concilia detalhes pré-existentes com atuais, o que possibilitou num 

edifício totalmente reconstruído preservando elementos da história original datados dos 

séculos XII, XVI e XVIII. 

Fig. 8 - Entrada principal da Pousada 
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O interior deste foi totalmente remodelado. Vigas de aço foram usadas para a conciliação da 

estrutura e elementos como a madeira são usados nos acabamentos interiores. Quanto ao 

exterior, vemos como importante destacar um adro pavimentado em terra batida onde estão 

inseridas árvores de fruto, o que contribui para tornar o espaço reversível. Outro aspeto a 

destacar é o facto de a vegetação começar a tomar conta das paredes do edifício e a cobertura 

foi pensada para que a vegetação tomasse também conta desta, como o que acontecia com a 

ruína. Esta interação natureza/edifício permite uma conjugação sustentável através da criação 

de um ambiente diferente e ecológico com o passar do tempo, para além de contribuir para a 

térmica do conjunto. Todos estes elementos, aço, madeira, terra e a utilização dos recursos 

existentes no local (neste caso com a utilização de pedras descontextualizadas para dar forma 

à reconstrução do edifício) ajuda-nos a pensar em técnicas e recursos que de certa forma 

contribuem para a sustentabilidade da edificação e mantêm a sua identidade.  

Esta referência, dada a escala ajustada ao caso de estudo, permite a perceção e a conjugação 

dos materiais usados para a reconversão e reabilitação deste edifício, e torna-se assim numa 

referência tanto a nível formal e funcional como estético. A utilização das técnicas usadas 

pelo arquiteto ajuda-nos a pensar em soluções para a otimização de custos e não 

comprometem o edifício para intervenções futuras.  

Fig. 9 - A utilização da terra como pavimento não condiciona a reversibilidade da intervenção 
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Fig. 10 - Pormenor de varanda por parte de um vão 

Fig. 11 - Interação da natureza com o edifício 
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2.2.4.  Museu Grão Vasco 

Obra: Remodelação e valorização do Museu Grão Vasco   

Localização: Viseu, Portugal 

Ano: 1993-2004 

Arquitetura: Eduardo Souto de Moura 

A remodelação deste edifício visou dar continuidade à identidade histórica exterior por manter 

o máximo dos elementos constituintes deste, se bem que alguns precisaram de ser corrigidos. 

De alguns destacamos a caixilharia outrora usada nos vãos, que precisou de ser remodelada 

dado o seu mau estado de conservação e dada a necessidade de melhorar o conforto térmico 

do edifício. Ao mesmo tempo na cobertura, as lajes de betão revestidas a telha pintada 

precisaram de ser substituídas por uma nova técnica construtiva devido a alguns fatores. Dado 

que havia a necessidade de quadros expostos não ficarem rasos ao chão, a melhoria do 

isolamento térmico e a não alteração da proporção entre cornija, platibanda e cumieira, optou-

se por uma cobertura constituída por uma estrutura metálica com os elementos necessários 

para atingir as necessidades estabelecidas. Os materiais utilizados nesta remodelação são 

semelhantes aos existentes o que indicam a preocupação da utilização de técnicas tradicionais 

e a necessidade de transmitir uma certa autenticidade deste conjunto.   

Fig. 12 - Vista parcial do Museu Grão Vasco 
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Fig. 13 - Conjugação dos materiais no interior do edifício (madeira de pinho) 

Fig. 14 e 15 - Escadas de acesso vertical e pátio interior 
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Assim foram utilizados materiais que facilmente se tornam reversíveis, como o caso da 

madeira, o aço e a pedra, na remodelação deste edifício. Isto possibilita a sustentabilidade 

destes materiais que podemos considerar como sendo passíveis de reciclagem aquando o seu 

desmantelamento. Quanto a alterações exteriores, estas tratam apenas da substituição do 

pavimento de betão de alguns espaços por um lajeado de pedra. Neste momento, parece-nos 

importante destacar a escolha que o arquiteto fez como na Pousada em Amares, anteriormente 

retratada, da utilização da terra como pavimento do pátio interior deste conjunto. Mais uma 

vez esta escolha torna possível que este elemento não seja um estanque em futuras 

intervenções no local que possam ocorrer (investigações arqueológicas, etc).  

A escolha deste edifício como sendo uma referência para o caso de estudo advém da relação 

da escala ajustada deste com a do caso de estudo e de aspectos construtivos utilizados na 

remodelação deste edifício. Também a escolha dos materiais nesta intervenção e as opções 

tomadas refletem a intenção de querer preservar o existente aplicando técnicas de construção 

idênticas às originais e isso é o que se pretende na proposta apresentada para o caso de estudo, 

que alia o uso de materiais e técnicas sustentáveis à reabilitação.   

2.3.  Destaques a reter para o caso de estudo  

Os exemplos abordados neste capítulo ajudaram na assimilação de conteúdos já testados para 

posterior transmissão de pensamentos e ideias para o caso de estudo. Através da utilização 

destes casos similares de referência podemos estabelecer uma ligação de semelhança para a 

base projetual a retratar. Como tal, acreditamos que o contacto direto com estas obras, através 

da visita ao local onde estas estão inseridas, possibilitam um melhor enquadramento e 

compreensão das técnicas e princípios adotados nestes. Isso foi conseguido em duas das obras 

aqui retratadas, onde a deslocação ao local foi considerada e permitiu de forma mais 

percetível um melhor entendimento da integração e respeito pelo local onde estão implantados 

os edifícios, através do uso de materiais saudáveis, provenientes da zona e acima de tudo 

também da adoção de soluções construtivas ecológicas.  

Claro que para uma reabilitação deve ainda ser pensado a introdução de sistemas ativos e 

passivos visando uma maior rentabilidade energética por parte desta permitindo controlar os 

custos associados ao bem estar humano.  
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Assim, concluímos através destes projetos que numa reabilitação devemos ter em foco a 

integração do existente com a nova solução projetual através de princípios que mantêm a 

autenticidade e que visam salvaguardar o património arquitetónico. Isto é conseguido quando 

aplicamos noções e atitudes que estes mesmos exemplos também aplicaram, que passam pelo 

implemento de técnicas tradicionais de construção e de princípios sustentáveis na sua 

execução.  

Portanto, quando assimilamos todos estes assuntos no projeto de reabilitação estaremos 

certamente a dar continuidade a procedimentos que visam um projeto sustentável, 

contribuindo desta forma para a redução de custos e de consequências negativas para meio 

ambiente. 
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CAPÍTULO III - CASO DE ESTUDO 

Igreja do Ermelo, em Baião 





3.1.  Breve introdução 

Em Portugal, com o passar dos tempos, temos assistido a uma grande despovoação no interior 

do país. Isto se deve sobretudo à falta de serviços e equipamentos que estão a decrescer cada 

vez mais. Com vista nisto, e visto que certos equipamentos não são sustentáveis no interior do 

país, os municípios têm vindo a apostar no turismo rural, que muito tem vindo a crescer nos 

últimos anos, e procuram esta forma para conseguir atrair população para estas regiões. Por 

um lado temos população residente a sair do interior do país para as zonas litorais e grandes 

cidades, por outro, a estes mesmos locais interiores têm fluido numerosos turistas, ou seja, 

população não residente. Assim, consegue-se minimizar o efeito da despovoação, de forma 

temporária, sentida nestes locais. 

As rotas turísticas, que promovem locais, sítios e monumentos/edifícios com história, muito 

têm contribuído para um contrariar à saída de muitos residentes destes locais. Como o próprio 

nome o diz, uma rota indica que abrange diversos locais num único sitio, como uma teia, 

possibilitando um grande relacionamento entre estes mesmos locais.  

Este capítulo aborda uma proposta de intervenção para um centro interpretativo inserido na 

Rota do Românico e a criação de uma pousada de apoio. Este centro situar-se-à na freguesia 

de Ancede, no distrito de Baião, em Portugal, onde se situa a antiga Igreja do Ermelo 

classificada como Imóvel de Interesse Público. Aliada a esta está ainda uma casa senhorial 

que fará parte do mesmo projeto. Será feita uma reabilitação a este conjunto de forma 

sustentável e o seu impacto no local é muito reduzido, diminuindo assim a “pegada 

ecológica” no local. 

Desta feita, este capítulo divide-se em três grandes partes: Plano Estratégico, Área de 

Intervenção Alargada e Área de Intervenção Restrita. Como o próprio nome indica, o Plano 

Estratégico traça uma estratégia de intervenção para o local pensando além fronteiras, ou seja, 

integrando a proposta de intervenção no âmbito turístico. Este contempla as análises efetuadas 

e a fundamentação turística para a proposta. Na Área de Intervenção Alargada é considerada 

uma parcela de terreno que prevê uma área mais abrangente de intervenção, ao passo que na 

Área de Intervenção Restrita é delimitada uma parte desta área para desenvolvimento do 

projeto de arquitetura, como que uma primeira fase de construção.  

Estes pontos irão do geral para o particular, de um grande posicionamento até à realidade 

mais pequena permitindo uma visão coerente do Caso de Estudo retratado por nós. 
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3.2.  Plano Estratégico 

3.2.1.  Momento analítico  

3.2.1.1.  Visão geral de Baião e de Ancede 

Baseado em: http://www.cm-baiao.pt/index.php?
info=YTo0OntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjM6Im1pZCI7YTozOntpOjA7czoxOiIxIjtpOjE7czoyOiIyNyI7aToyO3
M6MjoiMjgiO31zOjM6ImNpZCI7czoyOiIyOCI7czoxMzoidmVyc2FvX3RhYmVsYSI7czo2OiJvbmxpbmUiO30= 
Baseado em: http://www.roteirododouro.com/localidades/baiao 
Baseado em: http://retratoserecantos.pt/concelho.php?id=278 
Baseado em: http://www.terralusa.net/index.php?site=213&sec=; www.terralusa.net/microsites/anexos/213Hostorial.pdf;  

Fig. 16 - Planta de localização 

Baião é uma vila portuguesa pertencente ao distrito do Porto com cerca de 17 000 hectares e 

cercada pelos concelhos de Amarante, Peso da Régua, Mesão Frio, Resende, Cinfães e Marco 

de Canaveses. É composta por uma vista de grandes serras e vales tais como a Serra da 

Aboboreira, a Serra do Marão, a Serra do Castelo de Matos, por onde se formam linhas de 

água como as do Ovil, de Valadares, do Zêzere e do Teixeira e pequenas aldeias tradicionais 

que albergam vários e belos solares rústicos dos séculos XVII e XVIII. 

Com base nos dados estatísticos, o concelho é habitado por 20 522 pessoas, das quais, 18.72% 

têm mais de 65 anos e 15.16% são crianças ou adolescentes, ou seja, por cada 100 jovens 

residem em Baião 123 idosos. Ainda em termos demográficos, existem 7 169 famílias 

residentes no município de Baião. 

A nível histórico, devido à existência de uma vasta necrópole megalítica que se verifica em 

Portugal, comprovamos que o terreno leva-nos para um período pré-histórico. Vagas 
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migratórias que passaram e se fixaram em Baião deram origem a sua cultura e no decorrer dos 

séculos, passando sobre as idades dos metais e as civilizações antigas até ao domínio dos 

romanos, essas civilizações são o testemunho da evolução progressiva do modo de vida. 

A Fundação Eça de Queirós, os Conventos de Ancede, as igrejas e ermidas, o Tesouro de 

Baião, um dos melhores conjuntos primitivos de joalharia em ouro nos dias de hoje, que está 

exposto no Museu Nacional de Arqueológica de Lisboa, a quantidade de Castros, os caminhos 

romanos, o marco miliário, as epígrafes, as necrópoles, as aras dedicadas a Júpiter e das 

variantes dos Caminhos de Santiago, são alguns exemplos da riqueza patrimonial do 

concelho. 

Quanto à freguesia de Ancede, no concelho de Baião, esta ocupa uma área de cerca de doze 

quilómetros quadrados. Dista dez quilómetros da sua sede concelhia e confina com as 

freguesias de Santa Cruz do Douro, Gove e ainda Ribadouro e Santa Leocádia, que estiveram, 

no passado, integradas em Ancede. É limitada a sul pelo Douro, que a separa do concelho de 

Cinfães.  

Fig. 17 - Densidade populacional de Ancede 

Possui uma população de 2 527 habitantes, 868 famílias residentes na freguesia e cerca de 

2200 eleitores. Quanto à saúde, a Extensão de Saúde de Eiriz, situada nesta freguesia, e que é 

uma das mais importantes extensões do concelho, cobre uma população de cerca de 4 000 

pessoas, não só da freguesia, mas também das freguesias circundantes. Destaca-se ainda o 

artesanato com trabalhos em cantaria e ainda a arte de esculpir a pedra, os famosos “canteiros 

de Ancede” que deixaram e agora, embora em menor número, rasto da sua sabedoria e mestria 
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nas construções senhoriais. É uma freguesia dedicada à agricultura e é deste setor que 

derivam vários produtos como forma de subsistência para muitas famílias. No entanto, 

também uma grande parte da população se encontra vinculada ao setor secundário, 

nomeadamente à indústria de confeções.   

A história de Ancede, vai para além dos tempos em que os romanos ocuparam os espaços 

anteriormente dominados pelos Castros da paisagem do rio Ovil. Como testemunho desses 

tempos, Ancede reúne, atualmente, no seu património histórico alguns vasos e moedas de 

bronze, fragmentos de cerâmica vestígios de casas retangulares e uma ara dedicada a Júpiter. 

Da era medieval destaca-se a importância, para esta população, da passagem de duas vias 

provenientes do atravessamento do rio Douro, igualmente enquadradas nos caminhos que 

levavam a Santiago de Compostela. Contudo, o maior testemunho de relevância histórica 

desta freguesia assenta na existência dos seus dois Conventos: o antigo Mosteiro de Santa 

Maria de Ermelo do qual se destaca a Igreja Românica de três naves, classificada como 

Monumento de Interesse Nacional, e o convento de Santo André de Ancede, primeiro da 

Ordem dos Crúzios e, mais tarde, da dos Dominicanos, anterior à invasão mourisca, ou pelo 

menos do tempo da fundação da nacionalidade, com obtenção da Carta de Couto por D. 

Afonso Henriques em 1141. 

Mas outros testemunhos atestam, ainda hoje a importância secular e a vitalidade desta 

freguesia. São exemplo disso, as numerosas casas senhoriais, de famílias de grande tradição, 

onde se destacam, entre outras, a Casa de Mosteirô, hoje em ruínas, associada a Manuel 

Negrão, por sua vez com ligações a Camilo Castelo Branco; a Casa de Val de Cunha, do 

século XVIII que merece especial destaque pelo portão rematado pela pedra de armas. O 

brasão aí esculpido parece querer indicar os apelidos Melo, Brandão, Araújo e Albergaria. A 

casa do Outeiro datada do século XVII e a casa de Ermelo, com ruínas de uma igreja 

românica de três naves, antigo mosteiro do século XII. Também outra casa brasonada é a casa 

de Sequeiros, com torre e capela e a casa de Penalva, do primeiro quartel do século XVII, que 

tem uma capela da invocação de Santa Bárbara. Nesta freguesia podemos ainda destacar a 

casa de Esmoriz, dos princípios do século XVII, a casa de Samudães, da Lavandeira e da 

Barroca. 
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3.2.1.2.  Contexto turístico no norte de Portugal (fundamento para a proposta) 
Baseado em: http://www.turismodeportugal.pt/Português/ProTurismo/destinos/destinostur%C3%ADsticos/Anexos/Norte.pdf 

O turismo pode ser definido como sendo um fenómeno social e económico que envolve o 

movimento de pessoas, das suas residências permanentes para residências provisórias de 

forma a usufruírem de actividades lúdicas. Assim, podemos dividir um produto de turismo  

pelo tipo de motivação de determinado turista: pela procura de novas experiências ou 

simplesmente pela quebra da rotina, escolhendo assim deixar para trás a rotina do dia-a-dia 

para fazer algo num ambiente diferente.  

Fig. 18 - Índice de atractividade 

Contudo, o norte de Portugal consegue diferenciar-se do resto do país. Esta diferença da 

atractividade da região norte de Portugal é explicada principalmente pelas ofertas que este nos 

proporciona. Oferta hoteleira, paisagem urbana e rural, gastronomia, oferta cultural e social,  

o clima atmosférico bem como a população local, contribuem para esta diferenciação (Fig. 18 

e 19). 

Fig. 19 - Atractividade do norte de Portugal explicada 

Analisando alguns destes fatores podemos dizer que é o clima mais chuvoso do norte que 

permite o usufruto de uma paisagem única e diferente da do resto do país. Assim, consegue-se 

obter uma grande ligação entre o clima e a paisagem natural e podemos até dizer que um 

clima mais chuvoso não é necessariamente negativo. 

Ainda, no norte de Portugal encontramos uma série de cidades com interesse numa área 

geográfica concentrada. De facto, esta concentração de uma série de cidades com relevância é 

um ponto forte da marca Norte e um grande fator de interesse turístico.  
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Também, comparando com os outros destinos em Portugal Continental, é no norte que 

podemos encontrar a maior concentração de Património Histórico. Este fator contribui para 

uma crescente procura de visitantes a edifícios com história e a rotas turísticas onde muitos 

destes se inserem. Este é um grande fundamento para inserir a nova proposta num roteiro 

turístico como a Rota do Românico. 

Ainda consideramos, aliado a estes fatores já ditos, que a gastronomia é também uma variável 

importante para explicar a variabilidade da atractividade, representando uma actividade por si 

mesma. 

Fig. 20 - Estabelecimentos de alojamento turístico 

No caso do concelho de Baião destacam-se 14 alojamentos de várias categorias. De acordo 

com a figura 21, Baião é retratado como uma grande maioria dos municípios do norte de 

Portugal, com um baixo número de alojamentos turísticos por 1 000 habitantes. 

Fig. 21 - Capacidade de alojamento por 1 000 habitantes, por município 
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Assim sendo, com base nestes dados parece-nos importante a aposta no turismo no espaço 

rural e turismo de habitação uma vez que é um dos fatores que tem contribuído para o 

aumento do turismo no norte de Portugal. É também uma mais valia a localização da 

freguesia de Ancede já que esta situa-se num ponto estratégico face ao rio Douro e à sua 

paisagem e ainda a exposição solar deste local torna-o num potencial explorador de novos 

locais de âmbito turístico uma vez que se situa na margem norte do rio. 

3.2.1.3.  Uma análise dos Centros de Interpretação da Rota do Românico 

Sendo esta proposta do Centro de Interpretação da Arquitetura Românica um novo membro 

da Rota do Românico é de salientar os centros de interpretação existentes inseridos na Rota, 

uma vez que a estratégia para o local passa por integrar a proposta neste roteiro turístico. 

São parte desta Rota os Centros com instalações em edifícios sendo estes já parte da Rota do 

Românico. São o caso do Mosteiro de Pombeiro, em Felgueiras; a Torre de Vilar, em 

Lousada; o Mosteiro de Ferreira, em Paços de Ferreira; o Mosteiro de Paço de Sousa, em 

Penafiel; o Castelo de Arnoia, em Celorico de Basto; outro edifício em Paredes, na Praça José 

Guilherme; e em Amarante, no Espaço Douro & Tâmega. Estes espaços contribuem para o 

apoio dos diversos utilizadores da Rota e como tal possibilitam a ocorrência de atividades, 

como visitas guiadas e oficinas pedagógicas. Estes postos de turismo do território da Rota do 

Românico também podem prestar apoio na preparação e realização de uma visita a algum 

monumento parte desta.  

No entanto, dois novos Centros estão em fase final de construção. Trata-se do Centro de 

Interpretação do Românico e do Centro de Interpretação da Escultura Românica. É com vista 

nestes dois novos edifícios que a nova proposta se pretende afirmar e dinamizar. 

Fig. 22 e 23 - Centro de Interpretação do Românico (Space Workers) e Centro de Interpretação da Escultura Românica 
(Sérgio Sousa Arq.) 
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3.2.2.  Momento de considerações com proposta 

Atendendo ao sítio onde o local de intervenção está inserido, Ancede, no concelho de Baião, 

consegue-se facilmente perceber que uma das rotas com bastante afluência de visitantes, 

sendo estas grandes elementos geradores de turismo para os locais, é a Rota do Românico. 

Esta Rota, situada bem no norte de Portugal, em terras dos vales do Sousa, Tâmega e Douro, 

pretende valorizar um importante património arquitectónico de origem românica. Em 2010, 

esta alargou-se a municípios como Baião, Amarante, Resende, entre outros, estendendo-se 

assim aos municípios que restavam da NUT III, estando estes outros já incluídos na Rota 

desde a sua germinação, em 1998. Assumindo um papel de excelência no âmbito do turismo 

cultural e paisagístico, esta é capaz de colocar as regiões onde esta se insere num destino de 

referência do românico, oferecendo aos seus visitantes monumentos a serem visitados e 

contemplados e ainda possibilita o contacto com as gentes das regiões.  5

É bem notável o impacto que o turismo tem em todo o nosso país, já referenciado 

anteriormente. Portugal prima pela sua localização e isso é um bom factor para o turismo por 

cá. Reparamos também que no norte do país predomina sobretudo o turismo de espaços rurais 

e de habitação comparativamente às restantes regiões do país, como anteriormente visto. 

Podemos assim olhar para estes aumentos que têm vindo a acompanhar este tipo de turismo 

como uma forma de diminuição da despovoação do interior do país, e é neste aspecto que 

podemos considerar que a Rota do Românico assume um papel substancial.  

É neste contexto, e atendendo a todos estes aspectos aqui retratados e ainda ao tipo de 

edificado existente para intervenção prévia, que se propõe a criação de um Centro de 

Interpretação da Arquitetura Românica com as suas funções situadas nas atuais ruínas da 

Igreja do Ermelo, em Ancede. 

Este Centro de Interpretação da Arquitetura Românica pretende assim maximizar a Rota do 

Românico e a sua localização geográfica e ainda funcionará como complemento do centro de 

Interpretação do Românico em Lousada bem como com o Centro de Interpretação da 

Escultura Românica em Penafiel, dois novos edifícios já em fase avançada de construção. 

 Baseado em: http://www.rotadoromanico.com/vPT/QuemSomos/ARotadoRomanico/Paginas/ARotadoRomanico.aspx 5
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Fig. 24 - Relação geográfica do novo Centro de Interpretação com dois futuros Centros da Rota do Românico 

Com este edifício que se propõe pretende-se também alargar a nível cultural e turístico a zona 

e ainda apoiar os percursos de visita aos monumentos que integram a Rota do Românico. 

Através deste plano estratégico para este lugar prevê-se que a construção deste centro 

interpretativo seja totalmente sustentável quer a nível financeiro, em termos da sua 

viabilidade com respeito ao número de visitas anuais, quer a nível ambiental, contribuindo 

para a preservação de locais únicos como o caso da Igreja do Ermelo e a sua envolvente.  

 

Fig. 25 - Plano estratégico para a zona de intervenção, em Ancede 
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Novos percursos serão implementados visando a integração deste novo edifício com o 

contexto do local. Os percursos pedonais existentes (cor laranja, ver fig. 25) serão 

melhorados, outros ampliados e construídos, complementando alguns existentes (cor magenta, 

ver fig. 25). Os acessos serão reformulados para garantir o acesso ao local, sendo este 

limitado de forma a que o trânsito não seja remetido para a zona uma vez que será só para 

visitantes/clientes (cor castanha, ver fig. 25). Este apenas irá dar acesso a uma zona de 

estacionamento perto do edificado. Estará prevista ainda a criação de um apeadeiro e um cais 

para embarque/desembarque de veículos náuticos. Com a implementação destas medidas a 

atração de novos visitantes para a rota será mais efetiva e proporcionará uma maior vivência 

de espaços por parte dos visitantes e turistas. 

 

Fig. 26 e 27 - Desenhos da proposta para o plano estratégico (cais/apeadeiro e percursos pedonais) 

Podemos então definir como intenções desta proposta a reabilitação de forma sustentável da 

Igreja do Ermelo para a criação de um Centro de Interpretação da Arquitetura Românica, com 

uma pousada de apoio a este que funcionará como seu complemento e ainda a realização e 

reabilitação de percursos e itinerários envolventes à zona. O seu alvo serão os utilizadores da 

Rota do Românico, visto a crescente procura, os utilizadores de turismo rural, fixando maior 

número de turistas na zona e ainda tem por alvo os habitantes da região. 

!68



3.3.  Área de Intervenção Alargada 

3.3.1.  Situação existente 

Para a área de intervenção alargada foi considerada uma parcela de terreno para intervenção 

que abrange o edificado em ruína da Igreja do Ermelo e da Casa Senhorial adjacente a esta, 

classificados como Imóvel de Interesse Público. Ainda são parte desta parcela umas ruínas a 

norte e a sul da igreja e da casa. Parte integrante desta área de intervenção será uma área mais 

restrita que será tratada posteriormente (igreja e casa). 

3.3.1.1.  Análise do local (aspetos legais) 

Dada a existência de um edifício classificado como Imóvel de Interesse Público no local, 

parece-nos importante salientar alguns aspectos legais onde este tipo de edifícios se inserem, 

nomeadamente o Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural. 

Assim, de acordo com o ponto 2, do artigo 15º, do Título IV do Diário da República, da Lei nº 

107/2001 de 8 de Setembro: 

“os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de 

interesse público ou de interesse municipal”. Ainda o ponto 5 deste mesmo artigo 

refere que “um bem considera-se de interesse público quando a respectiva protecção e 

valorização represente ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o 

qual o regime de protecção inerente à classificação como de interesse nacional se 

mostre desproporcionado”. 

O artigo 40º, da Subsecção I, da Secção III, do Capítulo II, do Título V do Diário da 

República, da Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro dita no ponto 1 que: 

“os órgãos competentes da administração do património cultural têm de ser 

previamente informados dos planos, programas, obras e projectos, tanto públicos 

como privados, que possam implicar risco de destruição ou deterioração de bens 

culturais, ou que de algum modo os possam desvalorizar”, e no ponto 2, “para efeitos 

do número anterior, o Governo, os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas 

e os órgãos das autarquias locais estabelecerão, no âmbito das competências 

respectivas, as medidas de protecção e as medidas correctivas que resultem 

necessárias para a protecção do património cultural”.  
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No ponto 1, do artigo 43º, da Subsecção I, da Secção III, do Capítulo II, do Título V do Diário 

da República, da Lei nº 107/2001de 8 de Setembro dita que:  

“os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15º da presente lei, ou em vias de 

classificação como tal, beneficiarão automaticamente de uma zona geral de protecção 

de 50 m, contados a partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado por lei”. O 

ponto 4 diz-nos que “as zonas de protecção são servidões administrativas, nas quais 

não podem ser concedidas pelo município, nem por outra entidade, licenças para 

obras de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 

alinhamentos e as cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o 

revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável da administração do 

património cultural competente”. O artigo termina no ponto 5 por dizer que 

“excluem-se do preceituado pelo número anterior as obras de mera alteração no 

interior”. 

Estes aspectos aqui mencionados condicionam totalmente todo o tipo de intervenção que 

possa ser feita em imóveis classificados. É importante que estes sejam conhecidos e 

analisados antes de qualquer resolução futura no edifício. 

Quanto à análise do Plano Diretor Municipal, o local onde a Igreja do Ermelo está situada 

insere-se numa classe de espaço designada por Espaços Agrícolas. De acordo com a alínea e) 

do ponto 4, do Artigo 30º, do Capítulo II, do Título V do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Baião (Diário da República, 2ª série - nº 193 - 2 de outubro de 2015):  

“nos casos de construção ou ampliação de edifícios para empreendimentos de turismo 

em espaço rural e turismo de habitação: i) O índice de utilização resultante, 

considerando a construção existente, não seja superior a 0,15 da área do prédio; ii) A 

área total de impermeabilização do solo, considerando a afeta à construção existente, 

não seja superior a 1000 m2; iii) A área total de implantação, considerando a afeta à 

construção existente, não seja superior a 600 m2; iv) A altura da fachada não exceda 

7 metros, exceto nos casos de construções ou estruturas de caráter especial e pontual, 

destinadas a funções complementares e de enquadramento dos usos principais, 

previamente aprovados pela Câmara Municipal.” 

Tendo o conhecimento destes fatores associados à construção do novo edificado é importante 

ainda verificar as plantas de ordenamento e de condicionantes de forma a que a nova proposta 

vá de encontro a estas.  
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Plano Diretor Municipal 

Fig. 28 - Planta de Ordenamento e respetiva legenda 
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Plano Diretor Municipal 

 

Fig. 29 - Planta de Condicionantes e respetiva legenda  
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3.3.1.2.  Análise da Igreja do Ermelo e sua contextualização histórica 

Baseado em: PRATA, Raúl Solla. 1981. Igreja Velha de Ermelo (Baião). Arqueologia, nº 4. pp. 145-150; e BARROCA, 
Mário Jorge. 1984. Notas sobre ocupação medieval em Baião. Arqueologia, n.º 10. pp. 116-136.  
Baseado em: http://www.rotadoromanico.com/vPT/ORomanico/OqueeoRomanico/Paginas/OqueeoRomanico.aspx; e: 
ROSAS, Lúcia, BOTELHO, Maria Leonor. 2010. Arte Românica em Portugal. Palencia. Aguilar de Campoo. 
Baseado em: http://www.rotadoromanico.com/vPT/ORomanico/ORomanicodoValedoSousa/Paginas/  
ORomanicodoValedoSousa.aspx. 
Baseado em: LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho. 1873. Antigo e moderno - Diccionario. Lisboa: Livraria 
Editora de Mattos Moreira & Companhia. 

“Um inventário dos bens do mosteiro beneditino de Guimarães, datado de 1059, 

refere já a posse de Ermelo. Aí existiu um mosteiro beneditino, construído no século 

XIII, e do qual restam apenas as ruínas de uma igreja românica de três naves, visto 

que do corpo conventual não resta quase nada. Foi abandonado, e emprazado a 

particulares, passando a integrar uma residência senhorial, conhecida por casa e 

quinta de Ermelo. O mais antigo emprazamento da dita casa foi feito em 1539, pelos 

cónegos regrantes de Ancede.” (Sílvia Leite) 

In ‘www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-
de-classificacao/geral/view/74465' 

Este edifício terá pertencido no período medieval aos <<frades cruzios>> - Cónegos 

Regrantes de Santa Cruz - até estes se mudarem para Santo André de Ancede. Por esta altura 

já se descreve a igreja estando em ruínas. Pensamos então que esta foi igreja de Mosteiro 

enquanto nele residiam os cónegos Cruzios, antes de se mudarem para o Mosteiro de Santo 

André de Ancede. 

Podemos assim descrever a igreja quanto às suas características. Trata-se se um templo de três 

naves, com três arcos formeiros quebrados assentes em pilares de secção quadrangular e de 

esquinas chanfradas, e sem transepto diferenciado; o corpo da nave é revestido por um lajeado 

de boa qualidade e possuí a capela-mor retangular, voltada a poente e com arco do triunfo 

duplamente decorado e tem vestígios de ter existido capelas absidais rectangulares dos quais 

apenas restam os arranques das paredes. A fachada sul do edifício possui dois cachorros 

decorados, num deles é representado um lagarto, na capela-mor apresenta cachorros de proa e 

no alçado da nave apresenta cachorros lisos, tardios. 

Quanto ao estado de conservação podemos dizer que este se encontra totalmente devoluto, 

sem função. O interior da igreja está totalmente invadido por vegetação densa e apenas se 
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encontra com cobertura, de abóbada pétrea, sendo este o único espaço do templo com este 

tipo de cobertura, a capela-mor. Dentro desta podemos encontrar uma sepultura do século 

XVII, no entanto já bastante danificada e destruída. Ainda se pode notar as paredes rebocadas 

com cal na capela-mor, contudo em locais onde o reboco já se fragmentou podemos verificar 

frescos medievais e ainda se consegue notar pinturas nos capitéis e na cobertura. Apesar 

destes frescos se encontrarem em grande estado de derrocada ainda se verifica em 

determinado local uma personagem masculina com veste vermelha, curta, e calça preta, justa, 

segurando na mão direita, e pelos cabelos, um jovem desnudado, e empunhando com a mão 

esquerda uma espada, referente a uma cena iconográfica da ‘Matança dos Inocentes’. A 

capela-mor apresenta ainda na parede da cabeceira uma janela mainelada  de três luzes. Trata-6

se de uma das mais belas janelas góticas do Entre-Douro-e-Minho, decorada com motivos 

vegetalistas e geométricos. Foi concebida inicialmente para receber vitrais, mas acabou por 

nunca os receber, sendo de notar adaptações para o encaixe de uma grade de ferro forjado. 

Esta igreja possui ainda alguns pormenores curiosos na sua decoração. Notamos um rico 

sigliário nas pedras constituintes da alvenaria e ainda pormenores interessantes no arco 

quebrado de acesso à capela lateral do lado do Evangelho. Este é composto por sete aduelas, 

todas decoradas. Na primeira, a contar da esquerda, podemos verificar um cavaleiro 

enquadrado por um arco quebrado, segurando na mão um escudo com cinco besantes em 

sautor (Fig. 32).  

Fig. 30 e 31 - Fachada principal da Igreja do Ermelo 

 Diz respeito à divisão vertical de uma fresta por pilaretes, sustentando a respetiva bandeira ou laçarias6
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Fig. 32 - Pormenores no arco quebrado de acesso à capela lateral do lado do Evangelho 

Na segunda aduela, a acumulação de letras, sem significado aparente, e com alguma mistura 

de siglas levanta-nos problemas de interpretação. Quanto às terceira e quinta aduelas podemos 

encontrar representadas as faces de dois frades, e na quarta aduela aparece representada uma 

dupla cruz recruzetada. Nas sexta e sétima aduelas encontramos motivos vegetais (Fig. 32). 

São estes aspectos concentrados em pontos restritos que nos levam para o domínio da 

singeleza. Podemos assim dizer com base na decoração que esta se enquadra na tradição 

herdada do românico de Paço de Sousa e do Vale do Tâmega. 

O portal axial da Igreja é completamente singelo, sem colunetos ou capiteis, com impostas de 

medenatura vigorosa, e já góticas, e um arco apontado que ignora o tímpano. Apenas as 

pontas de diamante dispostas ao correr do chanfro externo e uns motivos vegetais quadrifólios 

na superfície maior das aduelas, são os únicos motivos decorativos. 

Quanto ao arco triunfal da capela-mor, este ignora também colunas e capitéis, traçando assim 

por umas linhas mais singelas. Nas suas impostas verificamos uma faixa decorada com 

motivos vegetalistas traçados de forma goticizante. Nas aduelas, apresentam-nos motivos 

vegetais (rosetas) do lado da nave e meias esferas, na face oposta. 

Podemos então contextualizar históricamente este edifício como pertencente ao período do 

românico mas já numa fase tardia. No entanto a sua estrutura remete-nos para este mesmo 

estilo, o românico. Parece-nos assim importante fazer um enquadramento do românico em 

Portugal de forma a percebermos melhor as suas origens. Este estilo surgiu em Portugal no 

final do século XI, no âmbito de um fenómeno mais vasto de europeização da cultura, que 

trouxe para a Península Ibérica a reforma monástica clunicense e a liturgia romana. A chegada 
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das ordens religiosas de Cluny, Cister, dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho e das 

Ordens Militares deve ser entendida no processo da Reconquista e da organização do 

território. Foi com a conquista de Coimbra aos mouros que se acentuou um crescimento 

demográfico e uma grande e densa ocupação do território e assim por um habitat mais 

estruturado. No entanto, a expansão da arquitetura românica em Portugal coincide com o 

reinado de D. Afonso Henriques e nesta época que as obras das Sés de Lisboa, de Coimbra e 

do Porto e até o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foram iniciadas. Denota-se uma 

arquitetura predominantemente religiosa. Em Portugal a arquitetura românica concentra-se, 

essencialmente, no Noroeste e no Centro, sendo esta do período em que se estrutura o seu 

habitat, com as freguesias e toda uma organização religiosa e vicinal de aldeamentos. A 

expansão do estilo românico não corresponde propriamente à Reconquista, mas antes à 

reorganização do território. As dioceses dividem-se em paróquias que têm, no Entre-Douro-e-

Minho, uma rede muito densa. 

Contudo, dado o local onde o edifício está implantado, este surge numa arquitetura designada 

como arquitetura românica do Tâmega e Sousa onde os edifícios apresentam características 

muito próprias desta região sendo que estas incidem sobretudo nos temas e nas técnicas. 

Consegue-se visualizar, nestas arquiteturas, nos capitéis e os longos frisos com escultura bem 

desenhada e plana, utilizando a técnica do bisel, muito utilizada nas Épocas Visigótica e 

Moçárabe. As novas construções utilizaram modelos patentes nas antigas igrejas pré-

românicas, então reformadas, e inspiraram-se nos reportórios decorativos da Sé de Coimbra, 

da Sé do Porto e da Sé de Braga/São Pedro de Rates, formando uma nova sintaxe, muito 

própria e muito regionalizada da zona. Poucas vezes pontua a figura humana, no entanto os 

temas animalistas surgem sustentando os tímpanos dos portais, tendo claramente a função de 

defender as entradas do templo. A arquitetura desta região adota, geralmente, cabeceiras de 

perfil retangular, embora haja exemplos que utilizam absides semicirculares, e fachadas onde 

se encaixam portais bastante profundos. Na maioria dos casos não existem, nestes portais, 

programas figurativos, mas o cuidado posto no seu arranjo e a profusão da escultura que 

ostentam mostram a vontade de os nobilitar e defender. Outro dos aspetos mais significativos 

e peculiares da arquitetura românica do Tâmega e Sousa reside na aceitação dos modelos 

construtivos e das soluções decorativas, próprias da época românica, durante longo tempo. 
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3.3.1.3.  Análise da Casa Senhorial 

Trata-se de um edifício de época muito posterior à construção da Igreja do Ermelo, do séc. 

XV. Esta casa está adjacente à igreja e apresenta várias características.  

Dado o existente é possível dizer que a sua construção foi sempre de acrescentos uma vez que 

é notável diferentes estereotomias da pedra constituinte das paredes. Também isso é 

demonstrado pelas formas diferentes das cornijas e pelos pormenores dos vãos. Pelo 

observado parece-nos que o edifício teve um corpo principal e primitivo onde ao longo do 

tempo acoplaram os restantes acrescentos, aumentando a sua dimensão. É constituída por 

vários espaços onde nem sempre é possível definir as suas funções, uma vez que se tornam 

um pouco confusos.  

Ainda assim, este edifício tem uma grande presença a nível de implantação e a sua estrutura é 

passível de suportar novas intervenções. Portanto, todo este espaço irá ser requalificado e todo 

o conjunto edificado dará origem a um novo programa. 

 

Fig. 33 - Casa Senhorial adjacente à Igreja do Ermelo 
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3.3.1.4.  Barra cronológica 

Fig. 34 - Barra cronológica 7

Com esta barra cronológica pretende-se situar historicamente o conjunto edificado bem como as fases de construção do 
mesmo
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3.3.1.5.  Levantamentos das pré-existências 
Planta das existências no local 

Fig. 35 - Planta Área de Intervenção Alargada (levantamento) 
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Perfis das existências no local 

Fig. 36 - Perfis Área de Intervenção Alargada (levantamento) 8

Estes perfis visam a compreensão da envolvente do conjunto edificado
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Quadro 1 -  Dados quantificáveis e índices urbanísticos (levantamento) 

 

Fig. 37 - Desenho da vista parcial da Área de Intervenção Alargada (levantamento) 

Dados quantificáveis

Área do terreno 13 410m2

Área de implantação 1 037m2

Área bruta de construção 1570m2

Índices urbanísticos

Índice de ocupação do solo 7,7%

Índice de construção 11,7%

Índice volumétrico 0,44m3/m2
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3.3.2.  Proposta para a Área de Intervenção Alargada 

Reabilitar de forma sustentável e minimizar o impacto que este pressupõe no local é o 

objetivo deste projeto. Assim todas as estruturas existentes são consideradas para que possam 

ser reaproveitadas, contribuindo para um projeto sustentável. 

A centralidade deste projeto incide na criação do Centro de Interpretação da Arquitetura 

Românica e na Pousada que surgirá como apoio a este. O acesso ao local é acessível a 

veículos através de uma zona para estacionamento à chegada, no entanto privilegia-se o 

acesso de forma pedonal para que se consiga minimizar o impacto que os veículos possam ter 

no local. Aliado ao programa central está contemplado também um posto de aluguer de 

equipamentos e de informação, sendo de apoio aos percursos pedonais criados e 

reformulados. Estes surgem em dois corpos devolutos situados na zona mais a norte da Área 

de Intervenção Alargada que serão reabilitados para o efeito. Mais a sul destaca-se um local 

de estar apoiado com um café e esplanada, que servirá os utilizadores dos percursos pedonais, 

e ainda um miradouro direcionado sobre a paisagem do rio Douro situado mais abaixo. Tudo 

isto para a valorização do local e da vista que se obtém sobre o rio. 

Quanto ao Centro de Interpretação este incide nas ruínas da Igreja do Ermelo e a Pousada na 

Casa Senhorial adjacente à Igreja. Este Centro é um espaço de interpretação/exposição 

integrado na Rota do Românico e a residência visa o turismo local e também a utilizadores 

quem tem em vista a realização de todos os percursos que integram esta Rota. Ambos os 

espaços serão reabilitados para acolher os novos conteúdos programáticos de forma a 

aproveitar o existente para o efeito. Tudo isto tem por base uma reabilitação de forma 

sustentável visando um projeto eficiente e para tal sistemas de poupança energética estão 

previstos, como reservatórios de recolha de águas pluviais para uso não doméstico, e painéis 

fotovoltaicos e térmicos. 

Com isto, torna-se visível que a base de toda esta proposta é a sustentabilidade de todo o 

conjunto edificado e o objetivo é executar uma recuperação do edifício, preservando e 

reconstruindo os muros do templo e do edifício adjacente mantendo a estética deste mas com 

um conteúdo programático adaptado ao programa proposto. 
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Planta da proposta de intervenção para o local 

 

Fig. 38 - Planta Área de Intervenção Alargada (proposta) 
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Perfis da proposta de intervenção para o local 

Fig. 39 - Perfis Área de Intervenção Alargada (proposta) 9

Estes perfis visam a compreensão da envolvente do conjunto edificado
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Quadro 2 - Dados quantificáveis e índices urbanísticos (proposta) 

 

Fig. 40 - Desenho da vista parcial da Área de Intervenção Alargada (proposta) 

3.4. Área de Intervenção Restrita 

3.4.1.  Situação existente 

Para a Área de Intervenção Restrita foi considerado uma parte da Área de Intervenção 

Alargada como sendo primeiramente a executar. É parte desta o corpo edificado da Igreja do 

Ermelo e a Casa Senhorial adjacente, sendo estes o futuro Centro de Interpretação da 

Arquitetura Românica e a Pousada de apoio.  

Dados quantificáveis

Área do terreno 13 410m2

Área de implantação 925m2

Área bruta de construção 1 417m2

Índices urbanísticos

Índice de ocupação do solo 6,9%

Índice de construção 10,6%

Índice volumétrico 0,38m3/m2
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3.4.1.1.  Levantamentos das pré-existências 
Planta do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

Fig. 41 - Planta piso 0 (levantamento dimensional) 
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Planta do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 42 - Planta piso 1 (levantamento dimensional) 
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Planta do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 43 - Planta piso 2 (levantamento dimensional) 

!88



Planta do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 44 - Planta cobertura (levantamento dimensional) 
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Cortes da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 
 

Fig. 45 - Cortes AA e BB (levantamento dimensional) 
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Cortes da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 46 - Cortes CC e DD (levantamento dimensional) 
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Alçados da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 47 - Alçados Norte e Sul (levantamento dimensional) 
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Alçados da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 48 - Alçados Nascente e Poente (levantamento dimensional) 
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Estado de conservação da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 49 - Classificação das patologias, cortes AA e BB (estado de conservação) 
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Estado de conservação da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 50 - Classificação das patologias, cortes CC e DD (estado de conservação) 
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Estado de conservação da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

Fig. 51 - Classificação das patologias, alçados Norte e Sul (estado de conservação) 
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Estado de conservação da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 52 - Classificação das patologias, alçados Nascente e Poente (estado de conservação) 
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Materiais constituintes da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

Fig. 53 - Constituição estrutural, corte AA e alçado Sul (levantamento construtivo) 
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Materiais constituintes da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (existente) 

 

Fig. 54 - Constituição estrutural, alçado Poente e corte DD (levantamento construtivo) 
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3.4.1.2.  Desenhos do local  

Fig. 55 - Desenho geral da Igreja do Ermelo e casa adjacente (existente) 

Fig. 56 - Desenho do portal principal da Igreja para a Capela-Mor (existente) 
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Desenhos do local 

 

Fig. 57 - Desenho do exterior do edifício, lateral Norte (existente) 

 

Fig. 58 - Desenho do exterior do edifício, lateral Nascente (existente) 
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Desenhos do local 

Fig. 59 - Desenho do exterior do edifício, lateral Poente (existente) 

 

Fig. 60 - Desenho do exterior do edifício, lateral Sul (existente) 
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3.4.1.3.  Levantamento fotográfico do edificado existente 
Observação do edificado e registo documental atual 

 

Fig. 61 - Planta identificadora dos pontos de vista  

 

Fig. 62 e 63 - Pontos de vista 1 e 2  
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Fig. 64 e 65 - Pontos de vista 3 e 4 

 

Fig. 66 e 67 - Pontos de vista 5 e 6 

 

Fig. 68, 69 e 70 - Pontos de vista 7, 8 e 9 
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Fig. 71, 72 e 73 - Pontos de vista 10, 11 e 12 

3.4.1.4.  Diagnóstico para as posteriores propostas 

Vemos como importante nesta fase identificar uma análise como sendo fundamental para esta 

proposta. Consideramos assim uma análise interna e externa, sendo a interna definidas por 

forças ou pontos fortes e fraquezas ou pontos fracos, e a externa por oportunidades e ameaças. 

Podemos considerar como forças o fato de este ser um edifício classificado como IIP e como 

estando posicionado numa localização privilegiada, embora isolada. Ainda visto que este é 

uma pré-existência que foi considerada para a nova proposta, possibilita uma intervenção no 

terreno mais cuidada e ecológica (sustentável), utilizando para a sua construção recursos da 

zona ou do local. Consideramos como pontos fracos o fato de este edifício já denotar algum 

estado de degradação avançado causado pelo passar do tempo e, embora a localização seja 

privilegiada, os acessos ao mesmo são muito limitados. Mesmo assim, estes pontos fracos 

poderão tornar-se em forças na nova proposta. 

A nível de oportunidades a salientar para esta recuperação, notamos através das análises 

anteriormente feitas que o turismo de Portugal está a crescer substancialmente e uma vez que 

este fará parte integrante da Rota do Românico, possibilita um relacionamento estratégico 

para a dinamização deste conjunto, alcançando os objetivos deste projeto. No entanto algumas 

ameaças foram notadas. O local é isolado (razão para integração numa rota) e existe um 

numero baixo de alojamentos no concelho, o que faz com que não haja tanta fixação de 

turismo. No entanto, estas ameaças poder ser vistas como oportunidades de novos negócios e 

novas atrações de turismo.  

Tudo isto consiste apenas numa fase de diagnóstico que foi efetuada ao conjunto edificado, 

num ambiente interno e externo, e que irá permitir uma melhor escolha do programa onde este 

se integra. 
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3.4.2.  Proposta para a Área de Intervenção Restrita 

3.4.2.1.  Critérios de escolha e de intervenção 

Um edifício é alvo de atenção não apenas pela estética deste mas por outros factores que 

contribuem para a sua diferenciação no espaço que o rodeia. Este edifício em questão marca 

pelo seu carácter estético e pela sua composição decorativa e estilística (românico), aspetos 

estes que são de considerar na proposta de intervenção. 

Critérios de ordem histórico e sociocultural são de considerar para a intervenção, uma vez que 

este edifício constitui uma marca no tempo. Para além deste ainda possuir vários elementos 

arquitetónicos que realçam a sua beleza, este está diretamente relacionado a uma história e 

esteve ligado a atividades e culturas locais no passado. Assim parece-nos uma mais valia a 

importância da sua conservação e recuperação para o local onde está inserido. 

Uma vez que foi realizada uma análise e uma investigação integrada de forma a obter o 

historial do edifício da Igreja, bem como da casa adjacente, e das suas técnicas de construção,  

através de vários meios, conseguimos desta forma compreender melhor o conjunto edificado e 

permite-nos desenvolver uma metodologia de projeto que poderá ser de grande importância e 

diferente no contexto local. Assim, por análise direta verificou-se alguns elementos de 

interesse que são de considerar na proposta, nomeadamente elementos decorativos na Igreja 

(portas e arcos de janelas decorados), bem como as estruturas e paredes que se encontram em 

estado razoável para serem utilizadas na nova proposta nas edificações circundantes. A 

maioria dos elementos constituintes de todo o edificado serão aproveitados e reutilizados. 

Com base em análises indiretas, através de dados e pesquisas efectuadas fora do local, 

constatou-se que o conjunto edificado já teve várias funções (religiosa, habitacional, agrícola) 

e que estas contribuíram para uma continuidade histórica do mesmo. Assim, estes elementos 

devem ser de manter ou de preservar.  

Com todos estes critérios que serão aplicados à proposta de intervenção cabe-nos ainda 

salientar a importância que as Normas Internacionais de Conservação do Património têm na 

intervenção que será efetuada, pelo que serão consideradas, nomeadamente a Carta de Veneza 

na recuperação deste edifício. 
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3.4.2.2.  Conceito 

A construção de um novo edifício acarreta várias implicações no local de intervenção. 

Começando pelo sitio, este é o primeiro a sofrer com uma nova construção visto que são 

necessários meios mecânicos para a construção. No entanto, no local deparamo-nos com uma 

pré-existência e, como tal, esta remete-nos para um novo conceito a aplicar para a nova 

proposta.  

O local onde esta pré-existência se situa já foi alvo de uma intervenção aquando a sua 

construção, já fez com que fossem consumidos vários materiais e de certa forma bastante 

energia já foi consumida. Tendo isto em mente, demolir o edifício por si só já teria um enorme 

custo e gasto de energia, além de que o local sofreria várias consequências com isto, portanto 

a nível ambiental não seria a melhor solução. Dado que esta proposta tem por alvo uma 

reabilitação sustentável, a demolição do existente teria de ser bem considerada, uma vez que 

traria um grande impacto ambiental. 

Assim, para a elaboração deste projeto, um conceito ecológico foi aplicado. Aproveitando o 

máximo das estruturas existentes e com o menor das demolições possível, estas irão contribuir 

para o acolhimento da nova proposta ajudando assim a “pegada ecológica” no local. Também, 

uma vez que as estruturas existentes são suficientes para acolher o novo programa, não haverá 

construção de novas infra-estruturas. Materiais sustentáveis estarão incluídos na sua 

construção contribuindo para a aplicação do conceito na proposta. 

Fig. 74- Desenho explicativo da interpretação do conceito na proposta 
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3.4.2.3.  Programa da proposta 

Para a elaboração deste Centro de Interpretação da Arquitetura Românica com uma Pousada 

de apoio foi pensada uma intervenção sustentável. O facto das estruturas existentes serem 

consideradas, faz com que haja uma certa dificuldade na organização do programa nestas. De 

todas as pré-existências, apenas umas adjacentes à Igreja foram demolidas de forma a dar 

mais vista e contemplação à sua construção arquitetónica, no entanto as pedras da alvenaria 

destas foram aproveitadas para a construção do piso envolvente à proposta. Umas estruturas 

com um algum caráter histórico foram colocadas numa nova zona para que pudessem ser 

preservadas e recuperadas, como o caso de um tanque que estava situado no interior da Igreja 

e uns utensílios agrícolas nas estruturas demolidas. A envolvente ao edificado possui algum 

arranjo exterior através de um piso em pedra e relva para a possibilidade de contemplação do 

conjunto.  

Com estes pressupostos, a Igreja do Ermelo é então reabilitada para acolher o Centro de 

Interpretação da Arquitetura Românica, integrado na Rota do Românico, e a Casa Senhorial é 

reconvertida numa Pousada de apoio a este mesmo Centro. 

Este Centro de Interpretação é usado para albergar exposição/interpretação que irá constituir o 

Centro de Interpretação integrante na Rota de Românico. Nesta estrutura reabilitada é 

aplicada uma cobertura de telha com asnas de madeira e quanto ao seu interior este visa ser o 

menos invasivo possível no edifício. Um módulo em madeira é a estrutura projetada para 

acolher a interpretação relacionada com a Rota. Este módulo foi também especialmente 

colocado de forma a dar ênfase a partes da Igreja, partes estas que são elementos 

arquitetónicos que podem ser contemplados devido à direção das aberturas deste, visto que 

está direcionado para estes elementos. Quanto ao pavimento, uma vez que não se consegue 

identificar a que nível se encontrava o piso original, este é apenas aplainado com terra batida 

e pó de tijolo, dando possibilidade a uma investigação posterior ao interior do edifício. A 

acessibilidade está garantida por um piso em pedra onde necessário e é feita não só pela 

entrada principal da Igreja mas também por uma porta sul, porta esta que se encontrava 

entaipada.  

Quanto à Pousada, está inserida na estrutura da Casa Senhorial adjacente à Igreja. Esta 

contempla todo o programa que está previsto para a elaboração da Pousada. A entrada 
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principal desta é num corredor criado entre a Igreja e a Casa através da demolição de duas 

paredes. Esta entrada dá acesso a um hall onde é feita a distribuição do programa. Os acessos 

verticais, para além das escadas, contemplam um elevador colocado pelo exterior do edifício 

visto o espaço ser muito reduzido no seu interior. Um pequeno auditório situado na Pousada 

está diretamente relacionado com o Centro de Interpretação e como tal este poderá funcionar 

de forma independente da Pousada, uma vez que dá acesso diretamente ao exterior. Da mesma 

forma, com acesso ao exterior, encontra-se também uma pequena loja relacionada com o 

Centro de Interpretação. Ainda no piso 0, situa-se uma área restrita, ligada ao exterior, 

possuindo um balneário e uma lavandaria que possibilita o acesso aos restantes pisos por parte 

do pessoal autorizado.  

No piso 1 situa-se um restaurante, também relacionado diretamente com o exterior e com uma 

esplanada, a cozinha, e ainda a zona administrativa. O fato de o restaurante ter relacionamento 

com o exterior é uma mais valia para a sustentabilidade financeira deste, uma vez que pode 

servir também o exterior que será palco de várias visitas de utilizadores dos percursos 

pedonais envolventes à zona. 

É no último piso, piso 2, que está contemplada toda a parte dos quartos da Pousada. São 

quatro quartos com suite em que um deles está preparado para utentes de mobilidade 

condicionada. Estes quartos foram criados a pensar em quem quer apreciar por mais do que 

uma simples passagem por esta zona do Douro com excelentes paisagens. Desta forma 

consegue-se fixar turistas no local, contribuindo também para uma sustentabilidade deste 

conjunto arquitetónico. 

Fig. 75 - Organograma funcional do novo programa 
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Como já referido, a reabilitação deste edifício é feita de forma sustentável e, como tal, isso 

implica uma boa escolha dos materiais para a elaboração deste projeto. 

Assim, foram escolhidos materiais saudáveis na sua construção como a pedra e a madeira. 

Estes são os materiais principais neste projeto. No caso das paredes, estas foram aproveitadas 

seguindo o mesmo padrão do existente, garantindo a sustentabilidade da estrutura. As paredes 

interiores são feitas de gesso cartonado agregadas a uma estrutura metálica. Quanto aos pisos, 

a sua estrutura é feita em madeira e o pavimento também. No caso da cobertura, esta foi 

reposta de forma tradicional, com asnas de madeira e telha a imitar a ardósia. Ainda, no caso 

das janelas, estas são de caixilharia em madeira. Com uma intervenção assim cuidada, isso 

possibilita que o edifício não sofra de grandes intervenções e também que este seja passível 

de sofrer alterações futuras sem que a estrutura existente seja posta em causa. 

Fontes de energia renovável estão implantadas para uma melhor solução ambiental na 

reabilitação deste edifício. Painéis térmicos e fotovoltaicos foram aplicados bem como um 

reservatório de recolha de águas pluviais para que possam ser usadas como fonte de rega, por 

exemplo.  

Com estas medidas, esta nova proposta consegue assim atingir os seus objetivos, uma 

reabilitação de forma sustentável reduzindo assim o impacto ambiental que esta poderia 

causar. 
 

Fig. 76 - Desenho explicativo dos objetivos da proposta (sustentabilidade na reabilitação) 
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3.4.2.4.  Desenhos técnicos 

Fig. 77 - Planta piso 0 (proposta) 
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Plantas do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta)



Plantas do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 

Fig. 78 - Planta piso 1 (proposta) 
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Plantas do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 

Fig. 79 - Planta piso 2 (proposta) 
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Plantas do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 
 

Fig. 80 - Planta cobertura (proposta) 
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Cortes do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 

Fig. 81 - Cortes AA e BB (proposta) 

!115



Cortes do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 
 

Fig. 82 - Cortes CC e DD (proposta) 
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Alçados do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 

Fig. 83 - Alçados Norte e Sul (proposta) 
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Alçados do edifício da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial (proposta) 

Fig. 84 - Alçados Nascente e Poente (proposta) 
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Planta de pormenor no piso 2 (proposta) 

Fig. 85 - Pormenorização de uma área (proposta) 10

Neste pormenor é possível reparar na escolha dos materiais bem como a sua aplicação
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Pormenor construtivo de uma secção do edifício (proposta)  

Fig. 86 - Pormenor construtivo (proposta) 11

Através de técnicas construtivas que não comprometam o edifício (técnicas não invasivas) é possível a 
reabilitação sustentável, sempre tendo em vista a escolha de materiais saudáveis e ecológicos
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3.4.2.5.  Pormenores construtivos desenhados 

Fig. 87 - Desenho do pormenor das escadas (proposta) 

Fig. 88 - Desenho do pormenor da laje entre pisos e da parede com a laje (proposta) 
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Pormenores construtivos desenhados 

Fig. 89 - Desenho do pormenor do revestimento em madeira da fachada (proposta) 

 

Fig. 90 - Desenho do pormenor da asna e seus apoios (proposta) 
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Pormenores construtivos desenhados 

Fig. 91 - Desenho do pormenor de varanda nos pisos 1 e 2 (proposta) 

Fig. 92 - Desenho do pormenor de arranjo exterior (proposta)  
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3.4.2.6.  Desenhos da proposta 

Fig. 93 - Desenho do exterior do edifício, lateral Norte (proposta) 

Fig. 94 - Desenho do exterior do edifício, lateral Nascente (proposta) 
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Desenhos da proposta 

 

Fig. 95 - Desenho do exterior do edifício, lateral Poente (proposta) 

 

Fig. 96 - Desenho do exterior do edifício, lateral Sul (proposta) 
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Desenhos da proposta 

Fig. 97 - Desenho do módulo expositivo e orientador do espaço na Igreja (proposta) 

Fig. 98 - Desenho da perspetiva interior de um quarto (proposta) 
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3.4.3.  Breve síntese da intervenção efetuada (antes/depois) 

Fig. 99 - Desenho do interior da Igreja (antes) 

Fig. 100 - Desenho do interior da Igreja (depois) 
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(antes/depois) 

Fig. 101 - Desenho do exterior do edifício (antes) 

Fig. 102 - Desenho do exterior do edifício (depois) 

Com esta reabilitação da Igreja do Ermelo e Casa Senhorial adjacente pretendeu-se considerar 

a reabilitação como uma forma de atingir o desenvolvimento sustentável, considerando assim 

esta com o devido respeito por gerações passadas que vivenciaram o edifício e pensando 

também  naquelas que estão por vir, podendo herdar a sua história e a sua essência.  

Assim, considerou-se manter a reversibilidade das alterações neste edifício para que não 

sejam comprometidas futuras intervenções, o que poderia formar como que uma barreira para 

a continuidade da edificação dificultando qualquer intenção de voltar ao que esta era 
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inicialmente, se necessário. Considerou-se a atitude do menor das demolições a empregar na 

nossa proposta. 

Tendo ainda em vista a continuidade da identidade e a autenticidade deste conjunto edificado, 

a aplicação de técnicas tradicionais bem como de princípios sustentáveis e ecológicos na sua 

construção foi fundamental e ainda contribuiu para um resultado com baixo impacto 

ambiental. Esta reabilitação acabou por ser vista como uma forma sustentável de diminuir a 

quantidade de materiais e recursos que são precisos para a construção de um novo edifício. 

A procura da sustentabilidade neste edifício levou-nos ainda a integrar sistemas para atingir 

esse objetivo. Conseguimos assim alcançar a sustentabilidade na reabilitação deste edifício 

pela utilização de meios e recursos ecológicos, sem esquecer a adoção de sistemas ativos e 

também passivos, como painéis solares térmicos e fotovoltaicos e sistemas de recolha de 

águas pluviais para posterior utilização em situações apropriadas, entre outros. De facto, estes 

sistemas proporcionaram uma mais valia na rentabilidade energética e permitiram controlar os 

custos associados ao conforto e reduzir as consequências que estes custos trazem para o meio 

ambiente.  

A organização feita à envolvente deste edifício através de caminhos pedonais e ligações com 

outros locais, visou também contribuir para a sustentabilidade do funcionamento e das 

funções que se pretenderam com este Centro de Interpretação da Arquitetura Românica e a 

Pousada. 
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Conclusão 

A procura de atitudes que visam contornar o envelhecimento das nossas edificações é uma 

realidade que merece séria atenção para que haja uma continuidade histórica e social dos 

meios onde estas se inserem. Tem sido notável a crescente degradação a que estes estão 

sujeitos e torna-se urgente definir medidas que visam a reabilitação e a recuperação de todo 

este património que vai sendo esquecido. Outro fator a considerar é o facto de o setor da 

construção ser o maior responsável pela maioria do consumo de recursos naturais, o que está a 

causar problemas sérios no planeta, e para atingir a sustentabilidade este campo ter de ser 

revertido minimizando os impactos causados. Ao longo dos anos este assunto tem vindo a 

tornar-se importante e até se estabeleceram critérios, normas e princípios a considerar por 

todas as comunidades. No entanto, entendemos que é através da reabilitação e conservação do 

edificado degradado que conseguiremos atingir um grande desenvolvimento sustentável. 

Estas reabilitações devem ser potencializadoras de novas dinâmicas para os locais e zonas 

onde os edifícios se inserem dando uma nova vida a estes espaços. 

Defendemos desta forma que a reabilitação nos conduz para atitudes que ajudam a dar 

continuidade de um conceito sustentável no âmbito da arquitetura. Estas questões 

relacionadas com a sua reabilitação e conservação ainda nos remete para uma consciência de  

querer preservar a memória que estes edifícios têm associada e como tal a sua preservação 

deve ser considerada mantendo a autenticidade destes. Isto leva-nos ainda a ter uma atitude de 

respeito e consideração pelo edifício e pelas gerações que por este passaram, assim como por 

aquelas que ainda irão passar. 

Com esta dissertação, pretendemos demonstrar ideias e pensamentos que mostram como 

conseguir uma reabilitação sustentável. Definimos um caminho que inclui as noções que 

devem estar presentes quando se aborda a problemática da reabilitação e abordamos técnicas 

e soluções de projeto que nos inculcam o uso de materiais renováveis e ecológicos, técnicas 

de construção tradicionais e a considerar a natureza/ecologia no projeto. Estes fatores 

contribuem para levar a um rumo sustentável. 

Assim, partimos destes conceitos para a situação em estudo retratada neste trabalho. O local 

onde esta se insere surge descontextualizado e desorganizado, apresentando várias 

fragilidades respeitantes aos acessos e à própria construção. Foi visto como indispensável a 
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análise efetuada ao local e ao edifício para estabelecer uma metodologia de trabalho 

adequando a intervenção ao existente.  

Salientamos ainda que estas análises de diagnostico tornam-se fundamentais para perceber a 

intervenção necessária a ser feita, através da análise aos elementos constituintes do edifício, 

as patologias presentes e o seu estado de conservação. Só assim se consegue adequar a 

intervenção à realidade do existente.  

Assim, esta proposta visou ser uma reabilitação conseguida através de métodos sustentáveis 

como impulsionadora de novas atitudes por parte de todos e pretendeu também sensibilizar os 

arquitetos para este proceder. Adaptamos o programa ao edifício para que a capacidade deste 

não seja atingida, o que poderia causar numa intervenção demasiado intrusiva, evitando assim 

uma intervenção que não considera a pré-existência. Estas soluções foram demonstradas nas 

figuras 74 e 76 das páginas 107 e 110 respetivamente. Consideramos a pré-existência e a sua 

autenticidade pelo menor número de demolições possíveis e tentarmos salvaguardar o 

testemunho histórico que esta nos transmitiu. Pudemos reparar estes aspetos no conceito e no 

programa aliado à proposta de intervenção. 

Para um melhor alcance destes objetivos, procuramos também introduzir princípios 

sustentáveis como sistemas ativos e passivos, energias renováveis, sistemas de 

aproveitamento de águas, materiais sustentáveis e saudáveis na execução das obras de 

reabilitação e também adotamos soluções de projeto eficientes para um maior conforto por 

parte dos utilizadores deste edifício. Procuramos demonstrar estas atitudes através dos 

desenhos feitos durante o último capítulo desta dissertação e na descrição da proposta. 

Portanto, através da análise efetuada, reflexões e acerto de premissas aqui envolvidas, e 

posterior proposta de intervenção para este caso de estudo concluímos que é mais sustentável 

reabilitar e reutilizar edifícios existentes degradados do que considerar a sua demolição para 

uma nova construção, visto que tal ação envolve o consumo de menos recursos e energias. 

Além de ainda serem considerados benefícios culturais e históricos que advêm destes 

edifícios com grande valor arquitetónico, é também grande a aprendizagem que estas 

reabilitações nos proporcionam, até porque muitas têm sido feitas utilizando materiais e 

técnicas sustentáveis contribuindo para a preservação dos recursos deste planeta. É este o 

conceito que pretendemos transmitir com este trabalho e que assim se possa formar um 

pequeno contributo para que outros, a seguir a nós, possam fazer mais e melhor.  
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