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Figura 71 - Requalificação do espaço verde do laranjal (proposto). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 92) 

Figura 72 - Anexos presentes no espaço verde do laranjal (existente). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 73 - Requalificação do espaço verde do laranjal com zonas de sinaléticas e 

indicações informativas (proposto). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 74 - Estado descuidado do espaço verde do laranjal (existente). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 75 - Requalificação do espaço verde do laranjal para circuitos pedonais e zonas de 

lazer e estar (proposto). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 



XIII 

Figura 76 - Circuitos pedonais em estado de utilização precário (existente). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 77 - Requalificação dos circuitos pedonais e articula-los com os espaços verdes 

inerentes (proposto). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 78 - Edifício do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (existente). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 79 - Requalificação do edifício para lojas comerciais locais e turísticas articuladas 

com o espaço urbano de realização de eventos ao ar livre (proposto). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 93) 

Figura 80 - Desenho da proposta da área de intervenção alargada, onde se articula o 

espaço público e as vistas privilegiadas sobre a cidade e o Rio Douro (elementos de valor 

paisagístico). 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 94) 

Figura 81 - Desenho da proposta do espaço público para realização de eventos públicos, 

ou de cariz artístico/lúdico, e do espaço de lazer circundante de utilização pública. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 94) 

Figura 82 - Desenho da proposta da área de intervenção alargada, onde se localizava um 

anexo pré-fabricado, de apoio ao antigo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

e que foi demolido. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 94) 

Figura 83 - Foto de enquadramento da área de intervenção restrita e identificação dos 

edifícios a intervir. 

(Fonte: Adaptado do original. [em linha]. [referência de DIA/MÊS/ANO]. Disponível na 

Internet em: https://maps.google.pt, 2016: pág. 95) 

Figura 84 - Planta Piso -1 – (informação técnica, ver pág. CXXIX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 96) 

Figura 85 - Planta Piso -1 – (informação técnica, ver pág. CXXX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 97) 

Figura 86 - Planta Piso 0 – (informação técnica, ver pág. CXXIX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 98) 

Figura 87 - Planta Piso 0 – (informação técnica, ver pág. CXXX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 99) 

Figura 88 - Planta Piso 1– (informação técnica, ver pág. CXXIX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 100) 

Figura 89 - Planta Piso 1 – (informação técnica, ver pág. CXXX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 101) 
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Figura 90 - Planta Piso 2 – (informação técnica, ver pág. CXXIX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 102) 

Figura 91 - Planta Piso 2 – (informação técnica, ver pág. CXXX) 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 103) 

Figura 92 - Planta Coberturas. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 104) 

Figura 93 - Planta Coberturas. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. 105) 

Figura 94 – Ficha de inquérito geral do edificado.  

(Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXIV) 

Figura 95 – Análise funcional - Planta de pisos.  

(Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXVI) 

Figura 96 – Análise funcional - Planta de habitação.  

(Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXVIII) 

Figura 97 – Análise funcional - Planta de comércio. 

 (Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXX) 

Figura 98 – Análise funcional - Planta dos estados de conservação.  

(Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXXII) 

Figura 99 – Análise funcional - Planta de equipamentos.  

(Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXXIX) 

Figura 100 – Análise funcional - Planta de rede viária.  

(Fonte: Trabalho grupo elaborado em Projeto III – ano letivo 2015/2016, 2016: pág. CXXVI) 

Figura 101 – Dados quantificáveis relativos à intervenção alargada, antes e após a 

proposta. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. CXXVIII) 

Figura 102 – Quadro de áreas do levantamento dos edifícios da área de intervenção 

restrita. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. CXXIX) 

Figura 103– Quadro de áreas da proposta dos edifícios da área de intervenção restrita. 

(Fonte: Autoria pessoal, 2016: pág. CXXX) 

Figura 104 -  Classificação dos solos. 

(Fonte: Portal de Informação Geográfica / Sigweb. [em linha]. [referência de novembro de 

2015]. Disponível na Internet em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, pág. CL) 

Figura 105 -  Cotas de cheias / recursos naturais. 

(Fonte: Portal de Informação Geográfica / Sigweb. [em linha]. [referência de novembro de 

2015]. Disponível na Internet em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, pág. CL) 
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Figura 106 -  Extrato de condicionantes. 

(Fonte: Portal de Informação Geográfica / Sigweb. [em linha]. [referência de novembro de 

2015]. Disponível na Internet em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, pág. CLIV) 

Figura 107 -  Áreas classificadas. 

(Fonte: Portal de Informação Geográfica / Sigweb. [em linha]. [referência de novembro de 

2015]. Disponível na Internet em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, pág. CLV) 

Figura 108 -  Áreas non aedificandi / zona de proteção (ZP). 

(Fonte: Portal de Informação Geográfica / Sigweb. [em linha]. [referência de novembro de 

2015]. Disponível na Internet em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, pág. CLV) 

Figura 109 -  Carta da hierarquia da rede rodoviária. 

(Fonte: Portal de Informação Geográfica / Sigweb. [em linha]. [referência de novembro de 

2015]. Disponível na Internet em: http://sigweb.cm-porto.pt/mipwebportal/, pág. CLVIII) 
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Resumo 

Os centros históricos assumem-se como espaços carentes de regeneração e revitalização, 

de forma a potenciar os seus núcleos (espaços urbanos e o seu edificado), que conse-

quentemente contribuem para o desenvolvimento urbano, pretende-se com isto transmitir 

a importância das questões de autenticidade e valorização do património arquitetónico, 

bem como intervir de forma ajustada e pertinente possibilitando um uso adequado à sua 

integração, abordando-se os diferentes tipos de intervenção, sobretudo no âmbito da 

conservação, restauro e salvaguarda, com destaque para as reconversões. 

O caso de estudo, localizado no quarteirão de Santa Clara no centro histórico do Porto, 

pretende transmitir as teorias e metodologias de investigação abordadas, assim como os 

seus períodos históricos, referindo os agentes motivadores das diferentes abordagens, re-

fletindo-se numa intervenção de cariz regenerativo e revitalizador do espaço, integrando-

o de forma adequada e ajustada as necessidades, tendo em valor de conta as questões 

da autenticidade e valorização patrimonial. 

Numa primeira fase abordam-se as estratégias definidas para a operação alargada, que 

passam por dotar os espaços públicos de infraestruturas, condições de salubridade e higi-

enização, promovendo a sua qualidade. Posteriormente, este mesmo critério é utilizado na 

operação mais restrita e de reconversão dos edifícios para um novo uso, ajustando-se às 

necessidades locais preservando e promovendo o património local, adotam-se posturas 

baseadas nos exemplos mencionados nas referências, que contribuem para a perceção 

e clarificação da forma de abordar o património arquitetónico. Assim este património evi-

dencia-se de forma positiva, beneficiando o desenvolvimento do espaço onde este se en-

contra inserido, assim como o edificado com valor histórico e artístico, promovendo e po-

tencializando os centros históricos, devolvendo-lhe a importância de outros tempos.  
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Abstract 

The historical centers are assumed as spaces in need of regeneration and revitalization, in 

order to promote their nucleus (urban spaces and their buildings), which consequently 

contribute to urban development, it is therefore intended to convey the importance of 

questions such as authenticity and valorization of the architectural heritage as well as to 

intervence in an adjusted and pertinent way in order to allow an use adequate to its 

integration, addressing the different types of intervention, especially in the ambit of 

conservation, restoration and safeguarding, with emphasis on reconversions. 

The case study, located in the Santa Clara city block in the historic center of Porto, aims to 

transmit the theories and research methodologies approached, as well as its historical 

periods, referring the motivating agents of the different approaches, reflecting in a 

regenerative and revitalizing intervention on the space, integrating it in an appropriate and 

adjusted way to the needs, taking in account the issues of authenticity and patrimonial 

valorization. 

In a first phase are approached the strategies defined for the extended operation, which 

pass through endow the public spaces with infrastructures, health and hygienic conditions, 

promoting their quality. Posteriorly, this same criterion is used in the more restricted operation 

of reconversion of the buildings to a new use, adjusting themselves to the local needs and 

preserving and promoting the local patrimony, positions based on the examples mentioned 

in the references are adopted, which contribute to the perception and clarification of the 

way the architectural heritage should be approached. Thus, this patrimony evidences itself 

in a positive way, benefiting the development of the space in which it is inserted, as well as 

the buildings with historical and artistic value, promoting and empowering the historical 

centers, returning to them the importance of other times. 

  



XIX 

Keywords 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation, Restoration, Conversion, Heritage 



XX 

Abreviaturas, acrónimos e siglas 

ARU – Área Reabilitação Urbana 

AGEMN – Administração-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

ARUCHP – Área Reabilitação Urbana Centro Histórico do Porto 

CMP – Câmara Municipal do Porto  

CHP – Centro Histórico do Porto 

CRUARB – Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo 

DGEMN – Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

DGPC – Direção Geral do Património Cultural 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

ICOM – Conselho Internacional dos Museus 

ICCROM – Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens 

Culturais  

ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios 

IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

IPA – Instituto Português Arqueologia 

IPPC – Instituto Português do Património Arquitetónico 

IPPAR – Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico 

ONU – Organização Nações Unidas 

PDMP – Plano Diretor Municipal do Porto 

SRU – Sociedade Reabilitação Urbana 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

  



XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi colocada em branco propositadamente. 

 



22 

Introdução 

A investigação desenvolvida neste trabalho, pretende dar continuidade a uma 

problemática que tem vinda acompanhar os séculos, desde as civilizações  mais remotas 

até aos dias atuais, sendo já discutida e ajustada por diversos autores e teorias de 

intervenção, no entanto, ainda não se conseguem tirar elações objetivas e conclusivas, 

sendo ainda questionável a forma mais adequada e ajustada de intervir no património 

arquitetónico, questão essa a que se propõe argumentar e esclarecer, contribuindo para 

a investigação deste tema tão pertinente e que é uma realidade bem presente nos centros 

históricos das cidades. 

O objetivo principal desta investigação académica aponta para o esclarecimento dos 

propósitos ou intenções que levam à conservação, restauro ou reconversão de edifícios 

de elevado valor histórico e cultural, pela pertinência que estes assumem na malha urbana 

da cidade assim como pela sua valorização na integração da mesma proporcionando 

em contexto geral um maior e melhor desenvolvimento social, económico e urbano, tor-

nando o espaço mais agradável e acolhedor. Por ser também um tema em foco na atua-

lidade, pela vertente turística a que os centros históricos se encontram expostos, torna-se 

pertinente estudar e investigar este fenómeno e perceber os motivos que levaram a perda 

desta valorização temporal, que agora é retomada e se verifica um grande retorno às 

origens e à valorização nacionalista. 

A metodologia adotada para o estudo e desenvolvimento da presente dissertação inicia-

se numa pesquisa sobre o tema, passando pela análise e diagnóstico detalhado da área 

de intervenção, culminando na sequência das anteriores numa proposta para a área mais 

restrita. Os conhecimentos adquiridos em torno dos conceitos da conservação e restauro, 

das teorias de intervenção preconizadas pelos diversos autores a par dos respetivos perío-

dos estilísticos, tornaram-se preponderantes para adoção de uma atitude sensibilizada em 

torno do tema, contudo, as diversas referências arquitetónicas expostas e abordadas, per-

mitem perceber as diferentes práticas de intervir no património, apoiadas nas questões 

teóricas e adotando-se uma postura interventiva que é aplicada e exposta no caso de 

estudo apresentado no Quarteirão de Santa Clara no centro histórico do Porto. 

A dissertação estrutura-se em três capítulos principais, abordados de forma detalhada e 

incisiva de acordo com o tema da presente, sendo abordado no primeiro capítulo, a ver-

tente teórica e de fundamentação do tema, incidindo de forma objetiva nas primeiras 

considerações que são efetuadas em torno da conservação e restauro do património, as-

sim como as diferentes teorias e correntes artísticas, em função do período que se vivia, 
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pois estes têm uma grande influência em determinadas formas de pensar e intervir no pa-

trimónio ao nível internacional, este o âmbito abordado na forma mais genérica do tema, 

de seguida, remete-se para o contexto nacional, abordando a mesma questão e também 

o papel que a DGEMN teve no seio nacional como entidade responsável pela intervenção 

efetuada no património arquitetónico nacional. Como forma de restringir o tema para as 

reconversões, tema segundo o qual a presente dissertação se foca, é feita uma aborda-

gem pelas diferentes formas de intervir no património, de carater mais ou menos intrusivas, 

no entanto, todos como o objetivo comum de garantir um uso ao edifício ainda que dife-

renciado do uso original a que este se predispôs inicialmente, garantindo lhe um uso e 

integração na malha urbana das cidades e dos centros históricos que se encontram em 

decadência pela consequente degradação do seu património e espaço comum. 

No segundo capítulo são abordadas referências de cariz arquitetónico, que se asseme-

lham em determinados aspetos e se integram na contextualização da conservação e sal-

vaguarda do património, contribuindo para o estudo e perceção das diferentes formas de 

intervir no mesmo, bem como pela preponderância que que assumem na exposição prá-

tica efetuada no capítulo III, no qual se aborda o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge, no centro histórico do Porto. 

No terceiro capítulo, faz-se uma abordagem prática do estudo efetuado em torno do 

tema da presente dissertação, organizando-se pela contextualização e análise cartográ-

fica para perceber os seus antecedentes históricos, bem como pela compreensão das for-

mas urbanas da cidade na qual se insere esta intervenção, retirando-se elações que per-

mitem fazer uma abordagem em contexto estratégico, no qual se identificam as debilida-

des e potencialidades que o espaço assume e possibilita, com o intuito de lhe devolver o 

seu valor e integridade na malha urbana da cidade. 

A sequencialidade dos processos passa pela restrição do espaço para a intervenção alar-

gada, na qual se aborda o edifício e a sua envolvente próxima, neste identificam-se à 

semelhança do plano estratégico os seus antecedentes e a pertinência do uso do espaço 

em função de todos os seus contextos, intervindo e propondo tendo em conta todos as 

condicionantes a que o local se encontra exposto, bem como as teorias e formas de intervir 

no património, devolvendo-lhe e valorizando o seu valor patrimonial. 

Por último, a intervenção restrita, centra-se nos edifícios presentes na área definida, adap-

tando o seu uso reconvertendo-o para a sua nova função sem que se percam todos os 

seus valores patrimoniais intrínsecos 
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CAPÍTULO I 

Metodologia de enquadramento à temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘El primer momento em que la intervencióm se plantea como un problema que pide una 

cierta forma de teorizaçión y, por tanto, una definición de cuál es la relación entre la interven-

ción y la arquitectura existente, es, sin duda, el momento del clasicismo.’’1 Até aqui, qualquer 

intervenção sobre uma preexistência, era realizada com o único propósito de a adaptar às 

novas necessidades surgidas, ‘‘sin ninguna consideración o reflexión sobre el edificio exis-

tente.” (Nunes, J., 2011: 5, apud, Solà-Morales, 2006: 16) 

“A partir do inicio da atividade construtora do homem, sempre as sucessivas gerações 

entraram em contato e utilizaram formas e estruturas concebidas e construídas pelos seus 

predecessores.” (Infante, S., 1992: 30) 
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1.1. Contexto internacional segundo a visão teórica e seus autores 

É de forma consciente que desde as grandes civilizações como a Grega e Romana, que 

o homem realiza obras de reconstrução adaptando às suas necessidades o uso dos 

edifícios e das matérias primas disponíveis, por vezes sem qualquer consciência do que 

viriam a ser as teorias de restauro e os conceitos a elas inerentes, realizavam as obras sem 

obedecerem a algum estilo arquitetónico especifico, fazendo perdurar ao longo dos 

tempos todos os vestígios que consideravam ter valor histórico e que reutilizavam em 

sucessivas construções, mantendo como mais valioso os interesses utilitários dos mesmos. 

No entanto, a indiferença que se fazia sentir em grandes períodos históricos, sobre os 

monumentos, que haviam perdido a sua utilidade acabariam por cair em tal estado de 

degradação sendo posteriormente desmantelados em fragmentos e reinseridos em novas 

edificações, noutros casos e por alterações de natureza política ou religiosa acabariam 

por ser reutilizados para fins que não os originais evitando a sua degradação e ruína. 

“… o monumento era considerado como um bem disponível do qual se tirava, 

pragmaticamente, o melhor partido, talvez com algumas destruições e acrescentos…”  

(Aguiar, J.; Reis Cabrita, A.M.; Aplleton, J., 1998: 5, Vol. I) 

No período histórico  do Renascimento que surge em Itália, no século XV, e se assume como 

um movimento cultural e artístico, caraterizado essencialmente pela imitação da 

antiguidade greco-romana, marca decididamente a primeira etapa para a 

consciencialização da conservação e preservação dos testemunhos de valor histórico 

ainda que de forma prematura, onde surgem também as primeiras medidas 

regulamentares instituídas no sentido da preservação dos monumentos como em “Roma 

no século XVII (cidade onde, mais tarde já no século XVII, surgem também as primeiras 

atitudes «cientificas» de restauro) ou na Suécia, onde se publica, em 1666, uma primeira lei 

de proteção de monumentos.”  (Ibidem, 5) 

“Até ao século XVIII, restaurar significava, em grande medida, reutilizar uma construção 

disponível, a qual era recuperada e renovada de acordo com os paradigmas arquitetónicos 

e as normas construtivas vigentes nesse momento” (Aguiar, J., 2002: 35) 

É já no século XVIII que lentamente se começa a desenvolver o interesse científico pela 

antiguidade clássica, onde surgem as primeiras escavações arqueológicas na Grécia 

(como as de Pompeia e Herculano) (Aguiar, J., 2002: 36), das quais se adquirem a 

consciência para a preservação dos valores históricos que se consideram necessário 

preservar. Neste período as intervenções efetuadas sobre o património são de uma visão 

mais global e profunda do que as que se assistiam até então, sendo efetuadas com base 

nos conhecimentos históricos desenvolvidos e adicionados elementos por vezes 
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“imaginativos”, sob a forma de conseguir conciliar e resolver as questões da integração de 

arquiteturas de diferentes amplitudes temporais no mesmo edifício. 

Eis que surge a Revolução Francesa, em 1789, mais concretamente em Paris (palco da 

revolução), num cenário de destruição de numerosos monumentos e documentos 

testemunhos do passado, levando à célere definição de critérios de intervenção e uma 

linha de atuação sobre património edificado construído, o estado fica encarregue de 

promover o interesse público para a salvaguarda do património e a reutilização de 

determinados edifícios para outros fins, passando a ser uma condição para conseguir 

minimizar os estragos que a revolução casou no país, assim sendo antigos Mosteiros e 

Conventos passaram a albergar funções como Universidades, Hospitais, Bibliotecas, 

Quartéis, entre outros. 

“…competia às comissões revolucionárias então formadas, democratizar o Saber e a Arte, 

adaptar os bens nacionalizados aos seus novos utilizadores ou descobrir novos usos para os 

edifícios que tinha perdido a sua função original.”  (Vaz, R., 2009: 17) 

Isto tornar-se-ia num prenúncio para os textos que mais tardes (século XIX e XX), foram 

sendo redigidos em função da salvaguarda do património, e que preconizariam uma série 

de vontades e teorias que se aperfeiçoaram até aos dias de hoje, sendo ainda discutível 

qual a melhor solução para a intervenção na conservação do património histórico. 

A era da Revolução Industrial ocorrida em Inglaterra no último quartel do século XVIII e que 

se estendeu um pouco por todo o mundo até ao século XIX, marca uma era de progressiva 

modernidade, com a introdução de processos de produção mais céleres, ocasionando, 

por conseguinte, um rápido desenvolvimento social e urbano. Surgida após um período de 

destruição bélico ocorrido pela Revolução Francesa, vem colocar em causa de forma 

mais clara a consciencialização para a conservação dos vestígios que as antigas 

civilizações deixaram como testemunho, sendo evidenciado o conceito de monumento 

histórico para o qual Ingleses e Franceses têm pontos de vista diferentes sobre este, 

surgindo uma nova sensibilização com o despontar desta era. 

“As tradições são postas em causa pela modernidade, mas, no momento em que se anuncia 

um mundo novo, (re)descobre-se o valor do que se perde. Uma nova consciência histórica 

que, juntamente, não tem nada de objetivo, nem de cientifico, ocorre quando se alteram 

dramaticamente os ritmos do tempo e da vida. Dessa nova consciência nascerá a 

necessidade de manter contato com os testemunhos culturais do passado. A luta pela 

salvaguarda patrimonial coexistirá intimamente com o advento da própria modernidade, 

surgindo a «consagração» de um novo tipo de culto: o dos monumentos.” (Aguiar, J., 2002: 38) 
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Assiste-se a uma dramática confusão entre preservação ou reconstrução durante todo o 

século XIX, que conduziu a procura teórica de uma nova definição para o conceito de 

monumento histórico, que para os países do continente ( no caso de Franceses e Italianos) 

passava por um restauro estilístico e arqueológico respetivamente, onde defendiam 

sobretudo o “valor nacional e histórico promovendo assim uma conceção museológica”  

(Nunes, M., 2011: 6) dos monumentos históricos, no caso dos Ingleses, resignavam-se aos 

princípios defendidos pelos anteriores, e por sua vez preconizavam a conservação (no 

sentido estrito), também designada por “restauro romântico”. 

 “Para os românticos, qualquer restauro é uma falsificação, um meio de substituir o monumento 

por um sósia artificial e sem expressão…. A ruína é, aos olhos dos românticos, o estado último 

e o mais exaltante de um monumento.” (Infante, S., 1992: 58) 

Este é no atual momento a grande incógnita sobre qual a forma de intervir no património 

histórico: Restaurar ou Conservar? 

As diferentes formas de pensar e agir sobre o que se considera ser património neste período 

histórico de constante e acelerada transição, levam à discussão no sentido de “definir” ou 

estabelecer normas que sejam credíveis e aceitáveis de uma forma generalizada sobre a 

forma mais coerente de intervir no património histórico. 

“A procura de aproximações teoricamente mais sólidas conduzirá à gradual definição da 

nova disciplina a que continentais (sobretudo os italianos e os franceses) chamarão Restauro 

e os ingleses Conservação. Nessa diferença inaugura-se uma longa disputa conceptual que 

ultrapassará em muito o tempo da própria vida dos seus primeiros protagonistas: John Ruskin e 

Viollet-Le-Duc.” (Aguiar, J., 2002: 38) 

Face a toda a contestação existente neste período em torno da situação da salvaguarda 

do património e dos monumentos históricos, e das diversas posições que começam a surgir 

um pouco por toda a europa, é oportuno enquadrar e compreender todas as teorias e 

acontecimentos em torno do assunto e até onde estes novos processos de ordem teórica 

e metodológica foram pertinentes para o atual conhecimento, apurando as suas 

implicações práticas nas intervenções sobre o património histórico. 

De mencionar a importância pioneira do caso francês e de autores como Ludovic Vitet 1, 

seguido por Prosper Merimée 2 tendo sido os primeiros Inspetores Gerais dos Monumentos 

naquele país. No entanto, o nome mais incontornável e mais marcante da teoria do 

                                                           
1 Inicia funções como Inspetor dos Monumentos Históricos em 1831; 
2 Dá sequência ao trabalho desenvolvido por Vitet a partir de 1834; 
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restauro em França é Viollet-Le-Duc 3, preconizava o restauro estilístico como forma sabia 

de intervir no património histórico, este defendia o “estilo unitário” (Aguiar, J., 2002: 40) no seu 

estado mais puro, desconsiderando todos os acrescentos de épocas que não as originais 

do edifício, evocando que isso seria uma forma de descaraterizar o edifício, só desta forma 

o monumento pode ser entendido como testemunho fidedigno, capaz de compreender 

a identidade e história daquele país. 

“…restaurar um monumento significa proceder à sua reconstrução, ou à reintegração das 

partes em falta, tendo por referência o (seu?) estilo original… O objetivo central da politica de 

salvaguarda francesa desse período consistia na preservação dos valores históricos de caráter 

nacionalista transmitidos pelos monumentos;” (Ibidem: 40) 

“Reconhece-se o mérito de articular uma teoria cujas componentes se encontravam ainda 

bastante dispersas, consolidando o restauro como disciplina autónoma de conceção 

arquitetónica” (Vaz, R., 2009: 19), preconizava ainda que a melhor forma de manter os 

monumentos em bom estado de conservação era atribuir-lhe uma determinada função, 

fazendo com que estes se tornassem úteis no contexto da integração urbana 

proporcionando um maior e melhor desenvolvimento económico e social. 

“…permitiu a Viollet-Le-Duc resolver formalmente uma questão que sempre considerou 

primordial: a imprescindibilidade da reutilização funcional dos monumentos, atribuindo-lhe 

utilizações concretas… os monumentos deveriam resolver funções de utilidade económica e 

social” (Ibidem, 41) 

Ficou ainda reconhecido pelas suas obras escritas de onde se destaca o “Dicionário da 

Arquitetura Francesa”, no qual trabalhou entre 1854 e 1871, e onde expunha as suas ideias 

e conceitos sobre Restauro. É detentor de um vasto leque de obras efetuadas das quais se 

podem destacar a Igreja de Madeleine de Vézelay 4, a Catedral de Notre-Dame (Paris) 5, 

                                                           
3 Nasceu em 1814 e faleceu em 1879 em Lausanne, foi uma personalidade polémica, arquiteto, desenhador, 

escritor, critico e historiador de arte arquitetónica; 
4 Em 1840 foi indicado pelo ministro do interior para restaurar a Igreja de Vézelay; 
5 Em 1845 ganhou o concurso para a restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris; 

Figura 1 – Castelo de Pierrefonds antes do restauro efetuado por Viollet-Le-Duc. 

Figura 2 – Vila de Carcassonne, que incluía a muralha, o castelo e a catedral, após o restauro. 

Figura 1 Figura 2 
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a Vila de Carcassonne que incluíam a catedral, o castelo e as muralhas e o Castelo de 

Pierrefonds 6, sendo talvez a sua obra mais notável. 

“A doutrina restauracionista francesa foi, sobretudo através de Viollet-Le-Duc, muito 

rapidamente propagada, tornando-se o axioma de maior impacto em toda a Europa. 

Manteve-se como doutrina de restauro oficial de diversos países muito para além dos começos 

do século XX, ressurgindo ciclicamente no seguimento de situações conjunturais como as 

destruições massivas pelas duas Grandes Guerras Mundiais.” (Ibidem, 42) 

Eis que surge uma grande oposição declarada as teorias de Viollet-Le-Duc vinda de 

Inglaterra, protagonizada por John Ruskin 7 e William Morris 8, este seu fiel seguidor, que 

curiosamente se “manifestam ainda antes de se publicarem as teorias-base do restauro 

estilístico, ainda que os seus efeitos práticos sejam muito posteriores.” (Aguiar, J., 2002: 43) 

Globalmente a posição destes autores era anti intervencionista, opostamente a Viollet-Le-

Duc, consideravam que qualquer intervenção cujo conteúdo fosse a reconstituição 

estilística ou o acréscimo de elementos de ordem decorativa ou funcional colocariam em 

causa a autenticidade do monumento, defendo por isso a manutenção e conservação 

em detrimento do restauro. 

“Para Ruskin e para Morris, querer restaurar um objeto ou um edifício é ferir a autenticidade 

que constitui o seu próprio sentido. Parece que para eles o destino de qualquer monumento 

histórico é a ruína e a degradação progressiva.” (CHOAY, F., 2008: 131) 

“Nas conceções de Ruskin (bem como nas de Morris), as marcas do tempo faziam parte da 

essência do monumento.” (Aguiar, J., 2002: 43) 

“Aos acrescentos de novas eras chamava-lhe «mentiras arquitetónicas» …” (Luso, E.; Lourenço, 

P.B.; Almeida, M., 2004: 37) 

“Tanto a história como a situação atual deveriam ser respeitadas até às últimas 

consequências, cingindo-se a intervenção à prevenção da destruição natural do 

monumento; …” (Vaz, R., 2009: 23) 

Contrariamente a Viollet-Le-Duc, Ruskin não propõe nenhum método concreto de 

salvaguarda do património, para este o restauro era encarado como um ato insensato e 

impossível de ser credível como forma de intervenção, pelo valor que era atribuído ao 

estado em que o edifício se encontra, argumenta que era o momento de maior valor e 

                                                           
6 1858 inicia o restauro do Castelo de Pierrefonds; 
7 Nasce em 1819 e faleceu em 1900, foi escritor, critico de arte e sociólogo, e possuía paixão pelo desenho e pela 

música; 
8 Nasce em 1834 e faleceu em 1896, foi politico e critico de arte; 
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que demonstram as marcas do edifício na passagem pelo tempo, servindo de testemunho 

com valor histórico, devendo ser preservado ao longo das futuras gerações. 

Compara a arquitetura à forma da vida humana, argumentando que um edifício tem um 

ciclo de vida expetável, caso este não seja devidamente cuidado através das operações 

básicas de manutenção, poderá ter um período de longevidade menor do que o 

esperado, frisando que o “…restaurar é impossível. Tão impossível como dar vida aos 

mortos” (Santos, J., 2013: 32), encarando o estado físico do edifício como “algo único, 

sagrado e insubstituível, logo, inacessível a qualquer intervenção.” (Santos, J., 2013: 32) 

“A maior e mais profunda contribuição de Ruskin foi a sustentação ideológica da conservação 

como metodologia de preservação patrimonial alternativa ao restauro. O seu pensamento 

marcará indelevelmente a história das ideias da salvaguarda do património no século XX, 

suscitando a acesa polémica sobre a dialética Conservação versus Restauro…” (Aguiar, J., 

2002: 44) 

Ainda em finais do século XIX, principio do século XX, e após um período de quase 50 anos 

em que se assistiu a um predomínio das teses de restauro originalmente francesas, e da 

oposição inglesa às mesmas, surgem em Itália novas teorias de intervenção, designada 

por “restauro científico” ou “restauro moderno”. Estas compreendem duas vertentes de 

diferentes autores, denominam-se por “restauro filológico” e o “restauro histórico”, 

apresentada por Camilo Boito 9 e Lucas Beltrami 10 respetivamente, consideram que cada 

monumento é único e distinto, não sendo por isso as abordagens de intervenção regras 

obrigatórias a cumprir, mas sim critérios a considerar como úteis para o ato da conservação 

e restauro do património.  

Camilo Boito, cuja sua teoria se denomina de restauro filológico, defende uma conciliação 

entre as teorias anteriormente mencionadas, sendo apologista da conservação (teoria 

protecionista defendida por Ruskin e Morris), também aceita que o monumento pode 

necessitar do recurso  ao restauro (necessidade que Viollet-Le-Duc preconizava como 

essencial), na eventualidade do recurso à intervenção, caso seja a única solução viável 

para que o monumento tenha as condições necessárias de subsistência, esta deve 

interferir o mínimo possível e recorrer a utilização de materiais e técnicas construtivas 

diferentes das existentes, sendo facilmente identificadas, este “alerta para urgente 

necessidade de evitar a destruição do património…” (Vaz, R., 2009: 23) 

“Boito opôs-se às integrações de modo acabar a obra inacabada, propondo, pelo contrário, 

respeitar todas as partes do monumento… as intervenções de restauro só devem ser 

                                                           
9 Nasce em Roma em 1836 e faleceu em 1914, foi arquiteto, professor de arquitetura e escritor; 
10 Nasce em Milão 1845 e faleceu em 1933, foi arquiteto, restaurador e critico de arte; 
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executadas quando necessário…defende a manutenção do edifício ao longo do tempo de 

modo a evitar-se o restauro…, mas sem deixa-lo cair em ruinas passivamente. Quando é 

necessário intervir deverá ser bem diferenciada a obra antiga e a moderna…” (Luso, E.; 

Lourenço, P.B.; Almeida, M.; 2004: 38) 

“Camilo Boito, como Viollet-Le-Duc e ao contrário de Ruskin, acreditava na importância 

da reutilização para  a salvaguarda dos Monumentos” (Aguiar, J., 2002: 46), opondo-se a 

uma hipotética “morte dos monumentos”, entendendo que para isso se deva atribuir um 

uso ou função mesmo que diferente daquele que inicialmente fora programada, 

acrescenta ainda que todas as intervenções realizadas devem ser registadas e arquivadas, 

assumindo que dessa forma se garante a veracidade histórica das intervenções realizadas 

em diferentes amplitudes temporais. 

Relativamente às suas bases teóricas, sustentadas na conservação integrada divide a 

atividade do restauro em três espécies mediante o tipo de monumento presente, 

considerando os edifícios da antiguidade, recomenda o restauro arqueológico, onde a 

ação deve ser o menos intrusivo possível, o restauro pitoresco para os monumentos 

medievais ou ruínas, sendo este “invisível” e sobretudo a nível estrutural conservando ao 

máximo o seu aspeto físico, e no caso dos monumentos modernos recomenda o restauro 

arquitetónico, no qual inclui todo o edifício promovendo sobretudo a sua utilidade prática. 

O resultado de toda a experiência de Camilo Boito, assumindo numa nova perspetiva de 

intervenção segundo novos princípios de atuação, ficam assinaladas no III Congresso de 

Arquitetos e Engenheiros Civis em Roma no ano de 1833, estabelecendo-se aí uma nova 

“lei para a conservação dos monumentos e dos objetos de antiguidade e arte” (Luso, E.; 

Lourenço, P.B.; Almeida, M., 2004: 38) (Lei n.º 185, de 2 de junho de 1902), das quais se 

salientam as seguintes elações: 

“(a) deverão limitar-se as intervenções ao mínimo possível, mas caso se executem têm de ser 

bem identificadas; (b) deverá ser visível a diferença entre as partes antigas e as novas; (c) 

deverá ser visível a diferença entre os materiais modernos e os originais aplicados nas diversas 

obras; (d) as partes que foram eliminadas, deverão ser expostas num lugar próximo ao 

monumento restaurado; (e) deverá ser feito o registo da intervenção acompanhada de 

fotografias das diversas fases dos trabalhos, colocados no próprio monumento ou num lugar 

público próximo; (f) deve-se assinalar ou gravar a data de execução das intervenções no 

edifício numa epígrafe descritiva da atuação.” (Ibidem: 38) 

Com a publicação desta nova lei, “Ficam lançadas as bases de uma nova teoria da 

conservação suficientemente sólida para assegurar a preservação dos valores históricos, 

espirituais e estéticos dos edifícios, mas permitindo também abrir lugar à reutilização 

contemporânea do monumento” (Aguiar, J., 2002: 47). No entanto, o maior dilema em 
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causa até então continua a pairar e sem resposta concreta, “I nostri vecchi monumenti. 

Conservare o restaurare?” (Aguiar, J., 2002: 47).  Será ainda uma personalidade bastante 

influenciadora através de Gustavo Giovannoni, seu fiel discípulo e seguidor da sua teoria 

de intervenção, na redação da Carta de Atenas de 1931, primeiro grande documento 

internacional sobre a conservação dos monumentos. 

Luca Beltrami, (“…aluno de Boito, pôs em prática as suas teorias com alguns ajustes…” 

[Luso, E.; Lourenço, P.B.; Almeida, M., 2004: 38]), é mais um dos nomes que surgem em Itália 

no panorama das teorias de conservação, onde abraça uma nova metodologia de 

intervenção, designada por restauro histórico, esta advém da base dos conhecimentos em 

“provas objetivas, em vestígios físicos ou documentais” (Aguiar, J., 2002: 45), preconiza um 

“conhecimento do monumento, para dessa forma o poder construir ou mesmo reconstruir 

partes que nunca tenham existido.” (Nunes, M., 2011: 8), reivindica a individualidade de 

cada intervenção de forma a provar a sua veracidade, recusa por isso as reconstituições 

hipotéticas através das teses defendidas por Viollet-Le-Duc que se baseiam na unidade de 

estilo, sendo por vezes duvidosas e não fidedignas para serem autenticas, pretendia acima 

de tudo preservar o valor artístico do monumento, salvaguardando os seus valores 

figurativos, assim sendo a sua teoria de intervenção celebrizou-se pela “famosa prática do 

com’era, dov’era…” (Aguiar, J., 2002: 45) onde era visível a aplicação em casos práticos 

como o caso do Campanário da Praça de São Marcos em Veneza. 

“… a reconstrução deve ser baseada em desenhos, plantas e historiografia, de modo a se 

proceder ao restauro o mais verdadeiro possível sem as inovações e analogias que o restauro 

estilístico adotava.” (Ibidem, 38) 

Alois Riegl 11, desempenha um papel fundamental na contribuição teórica sobre a 

especialização da definição e atribuição de valores aos monumentos, a sua teoria 

                                                           
11 Nasce em 1858 e falece em 1905, dirigiu a comissão austríaca dos monumentos históricos, tendo como principal 

função preparar uma nova legislação de salvaguarda do património; 

Figura 3 – Colapso da Torre do Campanário de São Marcos em 1902. 

Figura 4 – Reconstrução da nova Torre do Campanário de São Marcos em Veneza, concluída em 1912. 

Figura 3 Figura 4 
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baseava-se primeiramente na distinção dos conceitos de “monumento” e “monumento 

histórico”, fazendo claramente uma distinção entre os seus juízos, preconizando os valores 

rememorativos que remetiam para o passado e para a memória, e os valores 

contemporâneos, mais relacionados com o presente, no entanto dentro destes faz 

minuciosas apreciações e considerações. 

“A cuidadosa avaliação dos pesos relativos dos valores em presença num monumento, 

assume uma enorme importância operacional ao permitir determinar qual a estratégia de 

salvaguarda, ou de restauro, mais adequada.” (Aguiar, J., 2002: 49) 

Este não sendo propriamente uma personalidade interveniente nas questões das práticas 

ou doutrinas de intervenção, merece enfoque, surgindo na análise crítica como a sua mais 

valia, contribuindo com isso para a definição de uma nova política de salvaguarda, 

mencionando para tal que independentemente do “tipo de enquadramento histórico e 

artístico, depende diretamente da correta avaliação dos valores patrimoniais em presença 

do edifício.” (Vaz, R., 2009: 29) 

 “A definição do tratamento operacional a que vão ser sujeitos os monumentos, seja qual for 

o tipo de intervenção a realizar (conservação, restauro, etc.) e o seu enquadramento 

normativo em termos de salvaguarda (classificação, enquadramento de proteção, etc.) 

dependem de forma direta de uma correta avaliação dos valores patrimoniais em presença.” 

(Ibidem: 49) 

Gustavo Giovannoni 12, foi uma personalidade que marcou o restauro da primeira metade 

do século XX, continuamente ligado ao pensamento italiano sobre as teorias do restauro e 

conservação, alarga o seu contexto levando-o ao caráter urbano, sendo “considerado o 

inventor do conceito de «património» urbano” (Nunes, M., 2011: 8),  defendendo que o 

local onde o monumento está inserido e toda a sua envolvente lhe conferem a sua 

identidade e caráter, a sua ideologia preconizava a intervenção mínima, evitando 

acrescentos de novos elementos, no entanto caso estes sejam realmente necessários 

devem ser identificados e datados, adaptando-se harmoniosamente aos originais. 

“Por Restauro cientifico entendeu uma nova metodologia de conservação que procurava 

garantir a sobrevivência da autenticidade dos monumentos enquanto documentos históricos 

e enquanto obras de arte, recusando a sua renovação de acordo com paradigmas 

arquitetónicos contemporâneos, por esta afetar drasticamente a salvaguarda desses valores.” 

(Ibidem, 50) 

                                                           
12 Nasce em 1873 em Roma e falece em 1947, foi arquiteto, engenheiro civil, urbanista e critico de arquitetura; 
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Diferencia os monumentos com uma dualidade metafórica, alegando que estes podem 

ser “monumentos mortos”, referindo-se as “ruínas, aos vestígios arqueológicos, os vestígios 

de antigas fortificações…” (Ibidem: 50), que basicamente faziam perdurar ao longo do 

tempo os testemunhos de antigas culturas já desaparecidas e que não permitem qualquer 

uso, podem também ser “monumentos vivos”, referindo-se ao presente, nomeadamente 

ao seu uso original ou respetiva adaptação, esta com o mínimo de alterações, sem que 

coloque em causa a sua integridade. 

Considera essencialmente as teorias de Camilo Boito de quem se assumiu um repercussor 

e conjuntamente tiveram uma forte influência naquela que viria a ser o grande 

acontecimento dando a posterior origem ao primeiro documento internacional sobre a 

conservação dos monumentos , este entende que relativamente aos monumentos existem 

modelos de intervenção devidamente hierarquizados e sequenciados, estabelecendo a 

sua prioridade: “… à consolidação, seguir-se-ia a recomposição, só depois a remoção de 

acrescentos ou desmontagem de partes não originais, finalmente o completamento, e, 

num significado último lugar, a inovação.” (Ibidem: 50). 

Encontram-se já diversas opiniões e teorias de intervenção para a conservação e restauro 

dos monumentos um pouco por toda a europa, existindo a necessidade de estabelecer 

regras internacionalmente reconhecidos com objetivo principal de solucionar os 

problemas, sendo já em 1921, no Congresso Internacional de História e de Arte em Paris e 

posteriormente em Roma no ano de 1930, onde se realizou uma conferência internacional 

para o estudo de métodos científicos aplicáveis na preservação de obras de arte, que se 

manifestam essas necessidades. No entanto, no ano seguinte (1931) em Atenas na Grécia, 

da qual resultou um encontro com resultados para o futuro escrevendo-se a primeira Carta 

Internacional do Restauro, nele participaram 20 países, constituindo uma base para 

diferentes legislações nacionais europeias de salvaguarda. 

Esta conferência marca um importante ponto de referência para a atividade do restauro, 

pela primeira vez na história ficam estabelecidos os princípios base do “restauro moderno”, 

dos quais se traduziram em repercussões, salientando-se as seguintes: 

“- a redação da Carta não se fica por considerações mais ou menos abstratas, antes avança 

para a definição de recomendações concretas que desenham uma nova norma para a práxis 

conservativa. No processo gradual de desenvolvimento de uma teoria disciplinar para a 

conservação, a Carta de Atenas marca o termo da fase de maior influência do restauro 

estilístico, evoluindo-se, a partir da sua elaboração, no sentido da conservação estrita; 

- o modelo de conservação pressuposto pela Carta atingiu diretamente o processo de 

restruturação das politicas de conservação em diversos países europeus, como foi o caso de 
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Itália, onde influenciou a redação da Carta del Restauro de 1931, ou ainda o caso de Espanha, 

onde inspirou a lei de 13 de Maio de 1933, de defesa e conservação do património histórico-

artístico.” (Ibidem, 52) 

Na sequência do encontro internacional em Atenas, e da reconhecida influência de 

Camilo Boito nos princípios defendidos por Giovannoni, atribui –se a estes a importância na 

redação do conteúdo da Carta do Restauro de 1931 que preconiza todos os princípios da 

Carta de Atenas, alargando o seu campo de visão e atuação, passando a incluir além das 

obras de arte até então reconhecidas, os saberes das ciências e da tecnologia, esta 

considera importante o registo fotográfico bem como a elaboração de desenhos de todas 

as fases de intervenção da obra tanto para edifícios como para escavações 

arqueológicas, esta surge como clara oposição ao restauro estilístico preconizado por 

Viollet-Le-Duc, manifestando-se contra o retorno às formas primitivas, bem como a 

adulteração dos monumentos com o acrescento de novos elementos, reconhecendo 

também a importância do lugar como identidade a preservar bem como a funcionalidade 

seja a mais adequada atribuir aos monumentos, essencialmente pode reter-se que visa 

privilegiar os valores histórico-documentais em detrimento dos valores estético-formais. 

“As grandes novidades concetuais encontram-se no destaque dado à salvaguarda do 

ambiente e da envolvente dos monumentos, na necessidade da adequação do programa 

aos monumentos, evitando introduzir-lhes alterações aquando da sua reutilização.” (Ibidem: 

53) 

É já em pleno século XX, e no período pós bélico da II Grande Guerra Mundial, que deixa 

um vasto cenário de destruição sobre cidades e monumentos, sente-se necessidade de 

recuperar o mais rápido possível todos esses valores artísticos e culturais destruídos, 

colocam-se em causa os pressupostos do Restauro Moderno ou Científico, alegando a sua 

demora e complexidade nos processos de conservação e restauro. 

Surgindo neste contexto o Restauro Crítico, preconizado por “Cesare Brandi 13, sendo um 

dos protagonistas de teorias de restauro, inclusive pela publicação do seu livro «Teoria do 

Restauro», preocupa-se com o problema e trabalha no sentido de ampliar o conceito, de 

modo a se adaptar às novas exigências.” (Luso, E.; Lourenço, P.B.; Almeida, M., 2004: 40), 

desta nova «escola de pensamento», resulta quase diretamente, uma nova carta 

internacional do restauro – Carta de Veneza (1964), sendo esta por sua vez importante na 

elaboração de uma nova carta italiana (Carta do Restauro 1972), à semelhança do que 

havia sucedido em 1931 com a carta de Atenas e a I Carta do Restauro Italiano (1932). 

                                                           
13 (1906 – 1988) - Fundamentou o restauro critico nos anos 40 juntamente com Roberto Pane e Renato Bonelli; 
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“(…) momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física 

e na sua dupla polaridade estética e histórica, com vista à sua transmissão ao futuro.” (Brandi, 

C., 2006: 4) 

Entendia, Brandi que o estado físico do monumento deveria ter prioridade, porque serviria 

de testemunho para o futuro, valoriza os aspetos históricos e artísticos dos mesmos, no 

entanto acredita que o predomínio da valorização histórica e consequente musealização 

é incapaz de revelar o valor estético enquanto obras de arte, acreditando que o restauro 

deve ter o intuito de reposição na integra sem colocar em causa a verdade histórica do 

monumento, onde acha pertinente recorrer a especialistas de várias áreas distintas para 

se fazer uma correta análise crítica e científica para cada caso particular. 

Contrariamente a Giovannoni defendia, que o edifício deve conceber a assimilação dos 

acrescentos das diversas épocas, remetendo as intervenções para o mínimo possível, 

frisando que o restauro serviria como mais um “momento na vida do edifício” (Nunes, M., 

2011: 9), e aquando da necessidade de intervenção, esta deveria ser feita com materiais 

distintos dos originais, no entanto permitiam homogeneizar o conjunto, sendo apenas 

percetível essa diferença mais próximo do monumento, insiste no respeito pela patina 

(“entendia como sedimentação do tempo na matéria”) (Vaz, R., 2009: 33), alegando que 

os tons e cores dos materiais a utilizar devem ser muito próximos dos presentes, não 

destoando e mantendo a unidade singular do monumento. 

Esta nova metodologia vem a ter uma forte influência na elaboração de uma nova carta 

internacional de restauro (Carta de Veneza 1964), no entanto é de mencionar outros 

acontecimentos e organizações que tiveram um forte contributo na sua redação. 

Figura 5 – Praça do Castelo destruída após a II Guerra Mundial. 

Figura 6 – À direita o mesmo espaço após a reconstrução. 

Figura 5 Figura 6 
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Eis que surge a UNESCO 14 com sede em Paris, fundada em 1946 pela ONU 15, é também 

definido o conceito de património arquitetónico e neste âmbito surgem no período pós-

guerra, convenções e recomendações para a salvaguarda, referenciando a sucedida em  

Haia (1954) ou Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de Conflito Armado, 

“Defende a execução de uma inventariação internacional dos bens culturais de maior 

importância e a proteção, além do monumento, também da zona urbana e da 

paisagem.” (Luso, E.; Lourenço, P.B.; Almeida, M., 2004: 42) Salientando o I Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos , é o acontecimento que 

antecede o encontro de onde resulta a Carta de Veneza (1964), é então no II Congresso 

de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos realizado em Veneza e organizado 

com o apoio da UNESCO, do ICCROM 16 e do ICOM 17 que resulta o documento de maior 

importância e segundo o qual chegue aos dias atuais como principais orientadores no 

âmbito da conservação e restauração do património arquitetónico e sua integração no 

meio urbano, é ainda neste encontro que se funda o ICOMOS 18, esta relativamente a 

Carta de Atenas (1931), que foi quase de caráter exclusivo europeu, abrange um maior 

número de participantes e delega o seu conhecimento além fronteiras, e propõe como 

modelo de  base de fundamentos a I Carta do Restauro Italiano, na qual se verifica uma 

clara adesão às teorias e metodologias que Cesare Brandi preconizava, destacam-se 

desta ainda os seguintes pressupostos: 

“a) ampliação do conceito de monumento…, b) quando for necessário, o restauro deve 

respeitar os materiais utilizados e todas as partes de diferentes épocas…, c) estudo 

acompanhado de investigação arqueológica e histórica do monumento…, d) … defende a 

reversibilidade nas intervenções estruturais e construtivas; e) … manutenção periódica dos 

edifícios e uma atribuição funcional socialmente útil.” (Luso, E.; Lourenço, P.B.; Almeida, M., 

2004: 42) 

                                                           
14 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, fundada em 1946, com o objetivo de 

contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações; 
15 Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, organização internacional com o objetivo de facilitar a 

cooperação em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, 

direitos humanos e da paz mundial; 
16 Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais, estabelece-se em Roma 

em 1959, centro intergovernamental para o estudo e melhoria dos métodos de restauração; 
17 Conselho Internacional de Museus, fundado em 1946, é uma organização internacional não governamental 

que representa os museus e seus profissionais à escala mundial. 
18 Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, organização não governamental global associada à UNESCO, 

a sua missão é promover a conservação, proteção, uso e valorização de monumentos, centros urbanos e sítios; 
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Articulada diretamente com a Carta de Veneza, embora levando ainda mais além alguns 

dos seus princípios, sendo de âmbito nacional (Itália), é elaborada a II Carta do Restauro 

Italiano (1972), que ao contrário da redigida em 1932 e visto que se tem assistido a um 

considerável avanço metodológico da disciplina, acabará por ter uma maior repercussão, 

tendo esta força legal e alcances a nível práticos, esta “estabelece instruções precisas 

para a salvaguarda e restauro de antiguidades…, restauro arquitetónico…, restauro 

escultórico e pictórico…, e tutela do centros históricos.” (Aguiar, J., 2002: 67) 

Com o decorrer do tempo e da realização de novos acontecimentos que marcam o 

panorama da conservação e salvaguarda do património, vão se abrangendo mais e 

melhores princípios orientadores para a sua tutela, destacando-se neste contexto a Carta 

de Amsterdão (1975) ou Carta Europeia do Património Arquitetónico, que além de todos 

os princípios já referidos em anteriores documentos, acrescenta os “conceitos de 

«conservação integrada» e a «salvaguarda ativa»”  (Aguiar, J.; Reis Cabrita, A.M.; Aplleton, 

J.; 1998: 15)  

Também a questão da “Autenticidade”, anteriormente referida nas teorias do restauro 

filológico (Camilo Boito) e na conservação estrita (Cesare Brandi), é um dos temas que 

merece a sua ênfase e surge no Documento de Nara 19, do qual se alerta para “… o 

pensamento convencional referente à conservação do património e de debater medidas 

e meios de alargar horizontes, visando assegurar maior respeito pela diversidade cultural. 

Pretende acima de tudo estabelecer um conceito de autenticidade que salvaguarde os 

valores sociais e culturais de todos os países.” (Vaz, R., 2009: 39)  

No entanto este tema, já debatido há algum tempo, é reavivado e antes do encontro de 

Nara, importa referir, que tenha existido um primeiro encontro em Bergen (Noruega), do 

qual “surgiu a proposta de substituição do sistema de avaliação da UNESCO, baseado na 

confirmação das «quatro autenticidades»  20, por uma nova e mais flexível abordagem que 

refletisse parâmetros de caráter estático, mas também outros de âmbito mais dinâmico.” 

(Aguiar, J., 2002: 76) 

A Carta Internacional do Turismo Cultural 21, surge como novo ponto de referência, vindo 

complementar e sobretudo alertar todos os cidadãos, que estes têm direitos e deveres no 

                                                           
19 Realizado no Japão, ano de 1994, onde participaram 45 participantes; 
20 Autenticidade da forma, autenticidade material, autenticidade dos processos tecnológicos e autenticidade 

na implantação; 
21 Adotada pelo ICOMOS na 12ª Assembleia Geral no México, em outubro de 1999; 
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que a proteção e conservação do património diz respeito, partindo das suas atitudes e 

gestos que por vezes põe em causa todos os seus valores. 

“Em sentido lato, o património natural e cultural pertence a toda a humanidade. Cada um de 

nós possui direitos e deveres relativamente à compreensão, apreciação e conservação destes 

valores universais.” 22 

Aborda a questão do turismo em duas vertentes distintas, alertando para as respetivas 

consequências, sejam positivas ou negativas, pode funcionar como um motor de 

desenvolvimento económico e social, privilegiando o intercâmbio cultural, valorizando o 

investimento efetuado na sua proteção continuamente, mas em contrapartida uma 

gestão mal efetuada pode ser fator decisivo para a sua degradação, fruto dos fluxos 

massivos e/ou usos desajustados, ou mesmo acelerar o seu processo de degradação, estas 

duas vertentes devem ser tidas em conta por todos os seus utilizadores, sejam cidadãos, 

turistas, gestores de museus, instituições públicas ou mesmo proprietários privados. 

Sucessivamente a noção de património vai tendo modificações, contemplando nos dias 

atuais um caráter mais globalizado, incluindo os centros históricos, bairros típicos, bairros 

sociais, paisagens naturais com intervenção humana, entre outros. Assim sendo, destaca-

se a Carta de Cracóvia (2000), mencionando a diversidade de identidades que se 

encontram em constante crescimento, alertando para a divergência de valores, tendo em 

conta um maior cuidado na salvaguarda do património. 

“A carta sublinha a importância pelo respeito dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais como base para o desenvolvimento da criatividade cultural, e ainda a 

necessidade de cooperação ao nível da formação técnico-científica entre os Estados 

aderentes.” (Luso, E.; Lourenço, P.B.; Almeida, M.; 2004: 42) 

“Aponta a necessidade do projeto de conservação espelhar a evolução de valores sociais e 

científicos, e ser baseado num processo de decisão consciente.” (Vaz, R., 2009: 41) 

“O objetivo da conservação dos monumentos e dos edifícios com valor histórico, que se 

localizem em meio urbano ou rural, é o de manter a sua autenticidade e integridade, incluindo 

os espaços interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo com o seu aspeto original. (…). 

Em muitos casos, requer-se ainda um uso apropriado para os monumentos e edifícios com 

valor histórico, compatível com os seus espaços e o seu significado patrimonial.” (Nunes, J., 

2011: 11) 

                                                           
22 Excerto da Carta Internacional do Turismo Cultural; 

Disponível na Internet em: 

http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartaintsobreturismocultural1999.pdf 
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Pode concluir-se que do alargado campo de visão e constante mudança e adaptação 

das metodologias e teorias de intervenção desenvolvidas aos longo dos tempos um pouco 

por toda a Europa e mais tarde pelo resto do mundo, estas podem ser abordadas de 

diferentes formas e critérios, no entanto apela-se para que sejam conscientes, procurando 

acima de tudo conservar todos os valores históricos, estéticos, artísticos, formais e funcionais 

que os monumento e sítios transportam consigo ao longo dos tempos, não colocando em 

causa o valor histórico do monumento ou conjunto arquitetónico. 

Divulgam-se uma diversidade de termos inerentes ao tema, que são constantemente 

questionadas e colocadas em causa pelo facto de terem ou não a melhor definição 

segundo as práticas exigíveis da área, contudo, estes vão sendo ajustados, alterados ou 

melhorados à medida que o tempo passa, percebendo-se a par disto que os conceitos 

têm vindo acolher um caráter cada vez mais alargado quer no cariz prático e teórico. 

Alguns desses termos e conceitos, que já foram mencionados anteriormente, serão 

abordados de uma forma incisiva mais adiante, assim passam a citar-se: património, 

património histórico, conservação, restauro, autenticidade, manutenção, reconversão e 

reabilitação, estes últimos sendo mais atuais e que muitas vezes são utilizados em casos 

práticos, como será apresentado no caso de estudo (Instituto Ricardo Jorge). 
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1.2. Contexto nacional e o papel da DGEMN 

As metodologias e teorias de intervenção foram sendo abordadas de forma dispersa e de 

acordo com os pensamentos de autores nacionalistas, no entanto surgiu a necessidade 

de reunir todos esses princípios, na tentativa de uniformiza-los conseguindo direciona-los 

concretamente para o modo de intervir no património. 

No caso português, os primeiros momentos de intervenção no património, datam-se no 

século XIX, um pouco à semelhança de alguns países europeus (França, Inglaterra, Itália), 

“importa salientar o papel dos principais vultos da literatura romântica, Alexandre Hercu-

lano e Almeida Garrett, na luta pela defesa do património face à inoperância do sistema.” 

(Vaz, R., 2009: 42), procuram sobretudo valorizar o testemunho histórico, as tradições e a 

identificação nacionalista que importa transmitir às futuras gerações. 

“Em Portugal pode observar-se um progressivo consenso sobre a importância cultural e a ne-

cessidade sócio-económica de reabilitar um património urbano de extraordinário valor, sob 

todos os pontos de vista, mas degradado por décadas de descuro.” (Aguiar, J.; Reis Cabrita, 

A.M.; Aplleton, J., 1998: 34, Vol. I) 

O património nacional encontra-se, neste período, em visível estado de degradação 

(abandono) e consequente perda de valores e identidade, pelo que se destacam dois 

grandes momentos “anticlericais” como essenciais para que este cenário seja reversível e 

o património possa ser conservado e restaurado servindo como testemunho para as gera-

ções seguintes, como tal a guerra civil (1832-1834), estabelece a lei que “decreta a extin-

ção das ordens religiosas e a consequente nacionalização dos seus bens” (Nunes, R., 2011: 

13), que até então se encontravam na posse dos grandes monumentos nacionais como 

mosteiros e conventos, passando a ser pertença do estado português, que à semelhança 

de outros países europeus começa a atribuir funções aos monumentos até aqui inutilizados, 

procurando mante-los úteis sendo para isso reutilizados e conservados, inserindo-se no am-

biente urbano. Nesta fase alguns dos monumentos eram também vendidos a particulares 

para saldar dívidas estatais que inconscientemente os utilizam de forma impensável, por 

vezes destruindo-lhe elementos com valor patrimonial, dando-lhe por isso um uso desajus-

tado, “Os seus novos proprietários estavam mais interessados na produção agrícola das 

suas terras do que no edifício, com funções de um simples abrigo ou sem utilidade, votado 

ao abandono e até à total destruição.” (Luso, E.; Lourenço, P.B.; Almeida, M.; 2004: 43) 

Monumentos como o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e a 

Sé de Lisboa, constam da primeira lista elaborada dos monumentos nacionais com valor 

patrimonial e como sendo objetos necessários de conservar ou restaurar, são considerados 
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como essenciais para a herança nacional histórica, e por isso recebem as primeiras inter-

venções a que se assiste no país, estas claramente assumidas segundo os princípios “Violle-

tianos” (originalmente franceses). 

“Pode efetivamente dizer-se que a unidade de estilo violletiana, encontrou no Portugal Sala-

zarista um campo favorável de propagação até meados do século passado.” (Vaz, R., 2009: 

46) 

O segundo momento, relaciona-se com a Implantação da República em 1910, criada ini-

cialmente em 1881 uma primeira listagem que classifica os monumentos nacionais, é pos-

teriormente com este acontecimento que surge a renovação dessa listagem (1911), de-

creta-se legislação nacional que regulamenta os aspetos da conservação e restauro, pre-

vendo incluírem-se verbas destinadas a este fim. No entanto, este processo termina pouco 

tempo depois (1932), já antes é criada uma entidade que dentro da dinâmica do  Ministé-

rio das Obras Públicas, fica responsável pelas intervenções efetuadas nos imóveis e monu-

mentos classificados dos quais o estado ficou proprietário aquando da extinção das ordens 

religiosas (1834),  a DGEMN (Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) que vi-

gora durante o período de vigência do Estado Novo (1933-1974), esta precedida pela 

AGEMN (Administração-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais), criada em 1920. 

Esta entidade apesar de controversa no seio do estado português, por um lado pela cen-

sura imposta pelo regime, e também, pelo débil conhecimento dos critérios de intervenção 

debatidos além fronteiras,  acabou por ser responsável pela salvaguarda de alguns monu-

mentos nacionais, publicou uma série de 126 boletins 23 que documentavam as interven-

ções efetuadas no património, contemplava uma dupla estratégia, por um lado aceita a 

mudança e o progresso, por outro assinala a memória pela pátria , que se expressa nos 

restauros efetuados, funcionando como testemunhos das práticas desta entidade, para 

isso rege-se segundo uma série de princípios e critérios: 

                                                           
23 Publicados entre 1935 e 1966; 

Figura 7 e 8 – Mosteiro dos Jerónimos antes do restauro de 1878. 

Figura 7 Figura 8 
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‘‘1 – Importa restaurar e conservar, com verdadeira devoção patriótica, os nossos monumen-

tos nacionais, de modo que, quer como padrões imorredouros das glórias pátrias que a maio-

ria deles atesta, quer como opulentos mananciais da beleza artística, eles possam influir na 

educação das gerações futuras, no duplo e alevantado culto da Religião da Pátria e da Arte; 

2 – O critério a presidir a essas delicadas obras de restauro não poderá desviar-se do seguido 

com assinalado êxito, nos últimos tempos, de modo a integrar-se o monumento na sua beleza 

primitiva, expurgando-o de excrescências posteriores e reparando as mutilações sofridas, quer 

pela ação do tempo, quer por vandalismos dos homens; 

3 – Serão mantidas e reparadas as construções de valor artístico existentes, nitidamente defi-

nidas dentro de um estilo qualquer, embora se encontrem ligadas a monumentos de caracte-

res absolutamente opostos.’’ (Tomé, M., 2002: 17-18) 

Como sucederam diversas controvérsias relativas às primeiras teorias do restauro conheci-

das a nível internacional, também em Portugal se assistiu a esse facto, destacando-se a 

figura incontornável de Raul Lino, opondo-se a unidade de estilo que marca as primeiras 

intervenções a nível nacional, este defende a conservação e a manutenção do monu-

mento ao longo dos tempos, sendo esta metodologia adotada até finais dos anos 60, no 

entanto, assistiam-se a ligeiras alterações interinas neste aspeto, iniciando-se a partir da 

década de 50 do século passado, a adaptação dos edifícios a novos usos. O estado como 

atual proprietário de grande parte dos edifícios com valor patrimonial assume a responsa-

bilidade de os integrar na sociedade, atribuindo-lhes funções mesmo não sendo as iniciais 

mas que de alguma forma contribuam para o desenvolvimento da sociedade a qualquer 

dos níveis, até mesmo os edifícios religiosos, que com a extinção das ordens religiosas pas-

saram a ser sua pertença, começam a ter um uso diferenciado, assistindo-se a edifícios 

deste género com funções de cariz social, turístico, lazer entre outros. 

“Este arquiteto, na sua breve passagem pela DGEMN, procurou contrariar toda uma filosofia 

de intervenção, propondo alternativas de acordo com os princípios discutidos internacional-

mente. Não lhe podendo atribuir uma mudança imediata e radical no «modus operandi» do 

organismo, é igualmente difícil negar que sua atitude impulsionou uma lenta mudança de ori-

entação no seio da direção-geral a partir dos anos 50” (Vaz, R., 2009: 46) 

Destes edifícios de cariz religioso (conventos e mosteiros), surge um pouco por todo país 

edifícios de diferentes usos e tipologias, como bibliotecas, museus, quartéis militares, esco-

las, hospitais, câmaras municipais, asilos, estes pela sua função caraterística e distinta obri-

gava em muitos dos casos a alterações profundas a nível estrutural e tipológico. 

Do panorama internacional encontra-se vigente os princípios da Carta de Atenas de 1931 

e da I Carta do Restauro Italiano de 1933 no que as metodologias e critérios de intervenção 

no património diz respeito, no entanto, situa-se relativamente próximo o acontecimento 
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internacional que dá origem à Carta de Veneza de 1964, e em Portugal as intervenções 

deste período (década de 60), assumem-se marcadamente pela influência internacional, 

inclusive participa no congresso que dá origem a este novo documento, o que transmite 

uma ideia de conhecimento das práticas internacionais, este assume-se até aos dias atuais 

como o «eixo orientador» das políticas de intervenção na conservação e restauro no patri-

mónio. 

A Revolução de 1974 marca uma nova etapa no regime nacional Português, no entanto 

a DGEMN continua como entidade responsável pelas intervenções no património e com 

todas as suas funções, assiste-se a ligeiras modificações nas suas atitudes relativamente ao 

restauro, acompanhando as políticas internacionais, sendo cada vez mais subtis e respei-

tando todos “os elementos e épocas construtivas, …valorizando a autenticidade e o valor 

histórico do edifício.” (Nunes, J., 2001: 16) 

Surgem outras entidades relacionadas com a salvaguarda do património arquitetónico e 

arqueológico nacional após a revolução, de salientar que todos eles foram sendo uma 

sequência de ideologias cujo objetivo é de âmbito nacional, mencionando-se o IPPC (Ins-

tituto Português do Património Arquitetónico) 24, segue-se uma fusão entre o IPPAR (Instituto 

Português do Património Arquitetónico e Arqueológico) 25 e o IPA (Instituto Português Ar-

queologia) 26, exercendo funções entre 1992 e 2007, no ano anterior (2006) a DGEMN é 

extinta, o IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico) 27, re-

sulta da extinção das anteriores entidades, atualmente e desde 2011 a DGPC (Direção 

Geral do Património Cultural), é a entidade responsável pela tutela da gestão do patrimó-

nio cultural. 

                                                           
24 Criado em 1980 pelo Decreto-Lei N.º 59/80; 
25 Criado em 1992 pelo Decreto-Lei N.º 106-F/92 de 1 de junho; regulou a classificação do património histórico 

português, bem como a homologação do nível de proteção; 
26 Entidade tutelada pelo Ministério da Cultura, cujo objetivo seria definir a política de gestão do Património 

Arqueológico, regular e promover toda a atividade arqueológica em Portugal; 
27 Criado segundo o Dec. Lei 215/2006 de 27 de outubro, tem por missão, a gestão, a salvaguarda, a conservação 

e a valorização dos bens que, pelo seu interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social e técnico, 
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 Barra cronológica das cartas e acontecimentos internacionais 

 

Figura 9 – Representação ilustrativa cronológica, na qual identifica e sintetiza os acontecimentos e teorias 

mais relevantes no panorama internacional e nacional, segundo a temática da conservação, restauro e 

salvaguarda do património. 
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1.3. Da Conservação e Restauro à Reconversão 

Como já referido anteriormente, o património arquitetónico e urbano, adquire diferentes 

formalizações e terminologias, no campo da intervenção existem diversas possibilidades 

que podem ser consideradas as mais adequadas em função de cada caso peculiar, no 

entanto todos elas tem como principal objetivo a intervenção (mais ou menos significa-

tiva), em função de uma realidade física e de uso concreto sob forma da sua integração. 

Dos que se consideram mais pertinentes no âmbito do trabalho, serão abordados, e expos-

tos como forma de interpretação das teorias de intervenção mencionadas anteriormente, 

bem como forma de interpretar os casos de referência e de agir concretamente no caso 

de estudo em particular. Assim sendo, considera-se a conservação como uma das meto-

dologias de intervir no património, podendo ser considerada a “menos interventiva” (no 

sentido físico), permitindo com isso prevenir e “prolongar a vida útil de um objeto ou bem 

cultural, através da manutenção da sua qualidade e condição geral.” (Gomes, M., 2011: 

50) 

 “Conservação: é o conjunto das atitudes de uma comunidade que contribuem para perpe-

tuar o património e os seus monumentos. A conservação do património construído é realizada, 

quer no respeito pelo significado da sua identidade, quer no reconhecimento dos valores que 

lhe estão associados.” 28 

“Conservação não é só preservação: em termos globais significa reutilizar o que de bom já 

existe, revalorizando os elementos positivos, eliminando os elementos negativos ou fazendo-os 

passar a um novo nível de existência, compatível com a requalificação que se pretende atin-

gir.” (Infante, S., 1992: 44) 

Era uma prática recorrente nas teorias de restauro do século XIX, os ingleses foram seus 

principais preconizadores, defendiam a conservação por entenderem ser a forma mais 

credível e viável de intervir no património, considerando que as marcas do tempo faziam 

parte do monumento, mantendo-o original, alegando que outras atitudes seriam adulte-

rações e perca de autenticidade do monumento. 

Basicamente o ato de conservar, pode identificar-se como uma reutilização de algo que 

está em vias de degradação e que pode ser recuperável com pequenos “ajustes”, no 

entanto a designação pelo termo “reutilização”, não será a mais convincente quando se 

aborda a questão da intervenção na salvaguarda do património. 

                                                           
28 Carta de Cracóvia, 2000, Anexo – Definições, alínea e);  

Disponível na Internet em: http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf 
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O restauro é outra vertente de intervenção na salvaguarda do património, também ela já 

mencionada anteriormente, sendo das primeiras preocupações reconhecidas através das 

teorias de intervenção, surge em França e posteriormente em Itália, sofrendo ligeiros ajustes 

no que ao seu conceito e forma de intervir dizem respeito, considerando-se sempre como 

forma de evolução e melhoramento às teorias de intervenção que vêm sendo adotadas, 

tornando-as mais criteriosas e cuidadas, valorizando consequentemente o património. 

Por restauro pode entender-se como o “processo de reposição das condições originais do 

objeto quando este se encontra em estado decadente.” (Gomes, M., 2011: 50), é um pro-

cesso mais trabalhoso, criterioso, e com maior especificidade técnica, relativamente à 

conservação, requerendo um conhecimento do estado original do edifício sobre o princí-

pio de o repor no seu estado original, no caso de este se encontrar degradado ou com 

perca de elementos originais, a restituição de elementos perdidos pode ser admitida na 

reconstrução (uma das vertentes a integrar nos trabalhos de restauro), no entanto deverá 

ser feita de forma facilmente identificável, através da materialidade ou tonalidade, de 

modo a transparecer a sua contemporaneidade não se assemelhando às técnicas e ma-

teriais nele utilizadas originalmente. 

 “O restauro é uma operação que deve ter um caráter excecional. Destina-se a conservar e a 

revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelas substân-

cias antigas e pelos documentos autênticos (ou seja pela antiguidade e pela autenticidade). 

O restauro deixa de ter significado quando se levanta a hipótese de reconstituição;”  29 

“Restauro: é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objetivo é a conserva-

ção, da sua autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunidade.”  30 

Relativamente aos processos de conservação e salvaguarda do património, pode consi-

derar-se uma outra forma de intervir, que será aplicada ao caso de estudo, é talvez a que 

requer maior e mais aprofundado conhecimento, tornando-se por isso num processo mais 

complexo e moroso, que consequentemente pode ser benéfico ou prejudicial para o pro-

longar da vida útil do monumento, tornou-se num processo em desuso aquando da revo-

lução industrial pelo rápido desenvolvimento das técnicas e métodos construtivos, permi-

tindo um maior desenvolvimento das construções novas em detrimento das reconversões. 

De forma geral as reconversões têm como intuito principal, prolongar a vida útil de um 

edifício que geralmente se encontra em desuso ou desatualizado em função do contexto 

                                                           
29 Carta de Veneza, 1964, Art.º 9º; 

Disponível na Internet em: https://5cidade.files.wordpress.com/2008/03/carta-de-veneza.pdf 

30 Carta de Cracóvia, 2000, Anexo – Definições, alínea e);  

Disponível na Internet em: http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf 
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urbano em que se insere. Desde sempre se equacionaram as reconversões como forma 

de intervir no património, mesmo que de forma inconsciente ou sem a existência desta 

terminologia, percebe-se pelas teorias que foram sendo desenvolvidas ao longo dos tem-

pos que os edifícios eram constantemente adaptados a novos usos, mediante as necessi-

dades, que se prendem com uma diversidade de fatores, quer económicos, sociais, políti-

cos, bélicos, entre outros, no entanto o advento da revolução industrial veio alterar este 

panorama devido à necessidade da rápida construção de cidades e edifícios destruídos 

pelos acontecimentos bélicos. 

“A reconversão é, assim, um dos modos de intervir no património, podendo caracterizar-se por 

uma abordagem ao edifício (objeto) mais ou menos invasiva…”  (Gomes, M., 2011: 52) 

As reconversões geralmente lidam com situações peculiares que normalmente se incom-

patibilizam entre o uso original e proposto para o edifício, existindo a necessidade de adap-

tação, colocando por vezes em causa a organização espacial e estrutural do edifício, des-

truindo elementos com valor histórico e artístico na incorporação do seu novo uso,  conse-

quentemente as alterações efetuadas desvalorizavam o monumento, no entanto, podem 

ter um carater positivo no contexto da integração urbana, valorizando sobretudo o con-

junto. 

 “O conceito de reconversão está ligado aos princípios de adequação e eficácia funcional 

do edifício. Trata- se do ato ou efeito de qualificar funcionalmente uma estrutura descaracte-

rizada e desadequada. Envolve uma transformação formal, (…) sem a alteração da estrutura 

base que define o conjunto. Esta transformação é entendida como um meio de corrigir a de-

cadência funcional. As operações de reconversão estão ligadas à alteração de uso de um 

edifício e compreendem um conjunto de ações destinadas a introduzir os novos usos ou pro-

gramas pretendidos.” (Gomes, M., 2011: 53; apud: Silva, H., 2003: 41) 

“Uma reconversão é marcada pela alteração e adequação funcional e formal de um edifício, 

bem como por um conjunto de ações que visam introduzir os níveis de desempenho, necessi-

dades e exigências pretendidas.” (Santos, J., 2013: 60) 

De salientar que além dos três exemplos mencionados de modos de intervir no património, 

existem outros, que devem ser considerados, a exemplo da renovação, que se traduz num 

caráter mais evasivo e destrutivo em relação às pré-existências, eliminando por vezes ele-

mentos com valor, substituindo-se por outros mais atuais e sem valor histórico e/ou artístico, 

geralmente é associada a intervenções de maior caráter como as de cariz urbana e/ou 

habitacional, implicando a destruição de edifícios em estado obsoleto e desvirtuados, 

dando lugar a novos edifícios que regenerem determinado espaço urbano. 
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À semelhança deste, no sentido urbano, pode considerar-se também a requalificação, 

geralmente associado a intervenções em tecidos urbanos em estado degrado ou obso-

leto, com o intuito de reativar ou potenciar determinada zona ou espaço urbano, melho-

rando a sua condição física e funcional. 

Numa prática mais incisiva e restrita, pode considerar-se a reabilitação como outro modo 

de intervir no património, este termo mais atual e em prática corrente em edifícios que se 

encontram desvirtuados nos centros das cidades, geralmente preocupam-se com ques-

tões de eficiência e funcionamento do objeto em causa onde normalmente mantem o 

seu uso original, estas são por vezes mais evasivas do que os restauros que se preocupam 

mais com a reposição da traça primitiva, mantendo todos os seus valores conservados. 

Pode também ser associada à pratica da regeneração urbana, quando se equaciona a 

regeneração urbana como fator de desenvolvimento social, económico e turístico. 

Relativamente às reconversões (no âmbito deste trabalho será o tema), importa referir que 

estas podem ser abordadas de diferentes formas, mediante determinados princípios de 

intervenção, entendendo que sobretudo consiste numa ação de modificação do seu uso 

original num contexto de inserção ou reintegração num espaço urbano, consideram-se 

três modos de abordagem organizados de forma hierárquica mediante prioridades, a pre-

servação do edifício histórico será a primeira abordagem, considerada a mais conserva-

dora dentro do que se considera ser uma reconversão, pelo facto de existir uma grande 

compatibilidade entre os usos original e novo respetivamente, dando ênfase aos valores 

históricos e patrimoniais/ culturais caso estes existam, são normalmente ações que permi-

tem a integridade de toda a estrutura com a necessária adaptação. 

“…, não alterando, contudo, a estrutura base que define o conjunto… quanto menor for o 

valor patrimonial maior é a liberdade interventiva, podendo comprometer os valores do edifí-

cio …” (Santos, J., 2013: 62) 

A segunda abordagem possível, carateriza-se pelo estudo e “re-interpretação do espaço 

arquitetónico” (Gomes, M., 2011: 57), onde normalmente a alteração mais significativa se 

verifica ao nível da organização espacial interior, sem que a estrutura sofra alterações, 

permitindo com isso uma compatibilidade entre os elementos existentes e contemporâ-

neos, permitindo uma «convivência saudável», valorizando o imóvel. 

“Pretende-se neste caso dar continuidade e prolongar a vida útil de um edifício «preso ao 

passado», adaptando-o às necessidades correntes, mas com respeito pela sua memória e in-

tegridade enquanto património cultural e social.” (Gomes, M. 2011: 57) 
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A abordagem mais evasiva que as reconversões podem ter, prende-se essencialmente 

com uma afirmação de contraste entre o passado e o presente, aqui pretende-se sobre-

tudo dar uma imagem de descontinuidade temporal, podendo observar-se a necessidade 

de destruir elementos pré-existentes em detrimento de novos com cariz mais contemporâ-

neo, observando-se em situações mais radicais, a destruição de todo o interior de um edi-

fício, mantendo apenas a fachada como elemento de preservação e continuidade cul-

tural, quando inseridos em ambientes históricos com determinados valores característicos 

dos mesmos, este tipo de situação é designado de “fachadismo”31. 

Em sumula, importa referir que a atitude de uma reconversão perante um monumento ou 

património cultural, se deve ter em conta toda uma série de fatores e equacionar os ”prós” 

e “contras” que dela advém, mantendo um amplo conhecimento da pré-existência e da 

sua possibilidade de adaptação a um novo uso, no entanto, e se todos os parâmetros 

forem equacionados, normalmente este tipo de intervenção são benéficos e bem sucedi-

dos, porque permitem a integração de edifícios desativados ou em estado de degrada-

ção eminente, devolvendo-lhe uma função que seja útil para a sua integração urbana e 

social, independentemente do fator inerente (social, económico, turístico, cultural, poli-

tico), permitindo a regeneração da sua área de localização. 

“A reconversão de usos revela ser um procedimento complexo levando em conta diferentes 

parâmetros, sobretudo no tipo de função a ser introduzida, e na adequação do programa, 

garantindo que o sucesso da reconversão e as decisões tomadas não ponham em causa os 

valores e a identidade do edifício original.” (Silva, R., 2014: 40) 

  

                                                           
31 Consiste na manutenção da fachada de um edifício, destruindo todo o seu interior, partindo para uma 

reformulação total do mesmo, incorporando posteriormente a fachada no seu conjunto;  
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CAPÍTULO II 

Exposição dos casos de referências arquitetónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ampliação de uma parte, acrescentos, a deslocação de uma escada, portas e janelas des-

montadas e montadas em posições mais adequadas, relacionadas com alterações da utiliza-

ção do edifício ou com novas necessidades representativas (…) Teremos que reavaliar toda a 

gama de opções, que ter em conta a continuidade entre coisas muito diferentes (…) onde 

até o feio é necessário. Teremos de aprender a fazer enxertos, inovações, a colocar próteses, 

a movimentar partes e elementos, teremos de aprender a misturar, a amputar, a planificar as 

demolições como planificamos as construções. (…) teremos que voltar costas à celebração 

da catástrofe, encontrar beleza em cada nova mudança, na própria transformação. Teremos 

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

estável, instável, possível (…)” (Vaz, 2009: 123, apud: Eduardo Souto Moura, citado por Roberto 

Collová: 64) 
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2.1. Convento Santa Maria do Bouro 

 

Dados Técnicos 

Autores | Eduardo Souto de Moura e Humberto Vieira 

Localização | Braga - Santa Maria do Bouro, Portugal 

Ano | 1997 

Tema | Arquitetura Religiosa - Convento 

Área | 7300 m 2 

Fotografia | Luís Ferreira Alves 

 

O Convento de Santa Maria do Bouro em Braga está datado do Séc. XI, mas as evidências 

arqueológicas permitem identificar uma vasta diversidade de períodos históricos. 

Em 1834 com a extinção das ordens religiosas em Portugal o edifício fica abandonado 

caindo em estado de degradação, no entanto é vendido em hasta pública, sendo poste-

riormente considerado imóvel de valor patrimonial em 1958, sendo mais tarde definida uma 

zona de proteção ao monumento (2005). 

No entanto é a partir de meados do Séc. XV quando começa a expressar os primeiros 

sintomas de degradação, chegando inclusive ao século seguinte num estado quase de 

ruína, que são efetuadas as primeiras obras de recuperação, e que consequentemente se 

foram mantendo ao longo dos séculos sob a forma de acrescentos ou obras de finalização 

daquilo que não havia sido terminado nas diversas fases de execução. 

O projeto é encomendado pelo, Ministério da Cultura em 1989 ao arquiteto Souto Moura 

(em parceria com Humberto Vieira), sendo concluído em 1997, funcionando atualmente 

como Pousada. 

Não existia uma função definida para o edifício, e o arquiteto tinha uma ideologia de dis-

tinguir o “novo” do “velho”, mas à medida que o projeto foi avançado achou pertinente 

que estes deviam articular-se harmoniosamente e formarem um conjunto que se integra-

se numa linguagem mais contemporânea, mas que ao mesmo tempo salvaguarda-se as 

memórias passadas do edifício, evitando uma imagem de rutura. 

Tornou se numa intervenção minimalista, cujo principal objetivo foi adaptar o estado em 

que se encontrava o edifício ao novo uso, o autor procurou primeiro consolidar as ruínas 

com que se presenteou e só depois se preocupou em ajustar o edifício às necessidades 

atuais a que o edifício se propôs, tornando-se numa espécie de “arquitetura de silêncio”, 

percebendo-se aqui algumas das práticas reconhecidas às teorias de intervenção que 

Souto Moura procurou aplicar especificamente neste caso concreto. 

Figura 10 – Implantação. 
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“Construí um edifício novo com paredes antigas (...). Quando comecei percebi, juntamente 

com os arqueólogos, que o mosteiro era feito de sobreposições, comprovando que o patrimó-

nio acaba sempre por ser feito por atentados ao património... A partir daí foi-me mais fácil 

materializar a ideia: fazer renascer o mosteiro como uma estrutura do século XX, no respeito 

pela História (...)” (Vaz, 2009: 97; apud: Guia das Pousadas e Hotéis de Sonho. Lisboa: Ed. Ex-

presso, 2001. Vol. 1: 53) 
 

Apreciação pessoal: observa-se claramente a diferenciação materialista integrando-se harmoniosa-

mente (à semelhança de algumas das teorias apresentadas anteriormente), demonstrando uma 

clara amplitude temporal do qual o edifício é testemunho, sendo possível uma clara adaptação a 

um novo uso diferente do original sem que este perca a sua identidade e valor patrimonial. 

Figura 11 – Vista geral do Convento de Santa Maria do Bouro. 

Figura 12 – Espaço exterior após a reabilitação. 

Figura 13 – Espelho de água no interior do antigo Convento. 

 

Figura 12 Figura 13 
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2.2. Espaço de Arte Contemporânea no Antigo Convento da Madre de Dios 

 
Dados Técnicos 

Autores | María González, Juanjo López de la Cruz 

Localização | Sevilha, Espanha 

Ano | 2014 

Tema | Edifício de Arte Contemporânea 

Área | 830 m 2 

Fotografia | Fernando Alda 

 

É um projeto que assenta nos pressupostos das teorias de restauro e da conservação 

anteriormente mencionadas e que tem como finalidade a reconversão de um antigo 

convento num espaço de arte contemporânea expositiva, no qual a proposta 

desenvolvida tem como intuito manter a originalidade de todo o edifício não apagando 

as memórias deixadas ao longo dos séculos que servem como testemunho do seu  passado 

histórico, mantendo no seu estado original toda a organização espacial em conjunto com 

os elementos mais relevantes e característicos que lhe conferem o seu real valor 

patrimonial arquitetónico, assim sendo a intervenção é interpretada como uma instalação 

de uso diferenciado para o qual o edifício original foi projetado, existindo uma relação 

próxima entre o antes e o pós intervenção, os materiais originais e os utilizados na 

reconversão são reversíveis e pouco intrusivos evidenciado uma relação harmoniosa de 

diversos períodos temporais, especulando-se que as várias vertentes expositivas presentes 

no edifício marquem novos acontecimentos históricos, como forma de testemunho do 

presente. 

“A intervenção interpreta o edifício onde ele está inserido, um antigo convento, como um 

contexto em constante transformação ao longo dos anos. O projeto nasce de uma reflexão 

em torno do processo de criação de arte contemporânea…. Acreditamos que o espaço de 

exposição contemporâneo não deveria ser projetado como um ambiente estático no tempo, 

mas como um espaço sem fim, em elipse, esperando para que cada exposição venha 

completá-lo. A intervenção foi projetada como um espaço variável e reversível. As paredes e 

o teto serão cobertos por lâminas de madeira, a separação entre elas permite ver as paredes 

de tijolo originais, evidenciando as texturas dos tijolos e as marcas causadas por séculos que 

descobrimos na primeira fase, dotados de uma significante narrativa temporal. Estas estruturas 

de madeira sobrepostas sobre as antigas paredes permitem o acesso às instalações em 

qualquer ponto do espaço…” (Fonte: traduzido por: Gabriel Pedrotti, maio de 2015, sobre 

autoria do arquiteto (María González, Juanjo López de la Cruz). [em linha]. Disponível na 

Internet em: http://www.archdaily.com.br/br/766260/espaco-de-arte-contemporanea-no-

antigo-convento-da-madre-de-dios-sol89) 

Figura 14 – Planta de localização. 
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Apreciação pessoal: este projeto indicia os princípios preconizados por alguns autores que defen-

diam a teoria da conservação, ao mesmo tempo que resulta numa reconversão, pois o edifício é 

adaptado a um novo uso, sem que para isso seja necessário destruir ou adulterar o seu estado de 

organização espacial, incluindo-lhe uma uso diferenciado do original, mantendo e respeitando todo 

o seu valor, podendo ser reposto ou mantido no seu estado original. 

Figura 15 – Pátio interior, típico deste tipo de edifícios, como espécie de espaço de culto interno. 

Figura 16– Galerias interiores do antigo convento após a reconversão. 

Figura 17 – Espaços expositivos, onde se identificam a temporalidade dos espaços. 

Figura 18 – Imagens das obras de reconversão do edifício. 

Figura 19, 20 e 21 - Zonas de circulação interiores onde é percetível a originalidade material e a relação entre 

os diversos espaços e corredores demonstrando de forma clara e harmoniosa a relação entre um edifício com 

alguns séculos de existência e o seu estado atual. 

Figura 15 

Figura 17 

Figura 16 

Figura 18 

Figura 19 Figura 20 Figura 21 
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2.3. Reabilitação do Matadouro Real do Século XVI de Porcuna 

Dados Técnicos 

Autor | Pablo Manuel Millán Millán 

Localização | Porcuna, Jaén, Espanha 

Ano | 2014 

Tema | Edifício Arquivo Histórico Municipal 

Área| 163,5 m2 

Estudo Geológico | Vorsevi S.A. 

Fotografia | Javier Callejas 

Espaço onde atualmente funciona o arquivo histórico municipal de Porcuna em Espanha, 

funcionou um antigo matadouro, que deixou como heranças grandes testemunhos físicos 

de diversos períodos históricos e civilizações, sendo por isso objetos de salvaguarda. 

Os estudos sobre o passado histórico dos vestígios encontrados na base deste antigo 

matadouro deram origem à forma de intervenção e aos critérios a utilizar para que a 

conservação e restauro deste património fossem salvaguardados e evidenciados na 

proposta, a procura de uma linguagem contemporânea segue os princípios do restauro, 

recriando os elementos do passado através de sistemas construtivos convencionais 

articulados com sistemas atuais e modernos na nova construção, permitindo uma fácil 

identificação entre ambos e ajustando as necessidades do edifício ao seu uso atual. 

“…limitado por três empenas converge um amplo espectro de riqueza patrimonial. Por um 

lado, no plano horizontal os restos arqueológicos subjacentes de uma estrutura pretérita de 

poços ibéricos que se superpõe a um sistema de aquedutos romanos. Por outro lado, no plano 

vertical havia os elementos emergentes de uma torre medieval do sistema fortificado da 

cidade, assim como restos da muralha romana. Sob estas premissas procuramos reabilitar um 

espaço que agarrava cada um desses elementos históricos e fossem costurados numa 

arquitetura limpa, sóbria e simples, uma arquitetura que conterá o património. O projeto 

construído será um percurso entre os vestígios que o passado deixou, para gerar um espaço 

com novos usos… A nova arquitetura gerada permitirá reconhecer cada um dos elementos 

patrimoniais de forma independente mostrando diferentes janelas ao passado, algumas 

evidenciam as construções ibéricas e romanas frente a outras nos muros que deixam entrever 

a muralha romana junto aos restos da torre medieval. A reconstrução patrimonial foi feita 

mediante sistemas tradicionais locais enquanto a nova obra foi elaborada através de novos 

sistemas estruturais.” (Fonte: traduzido por: Victor Delaqua, setembro de 2015, sobre autoria do 

arquiteto (Pablo Manuel Millán Millán). [em linha]. Disponível na Internet em: 

http://www.archdaily.com.br/br/773522/reabilitacao-dos-antigos-acougues-reais-do-seculo- 

xvi-de-porcuna-pablo-manuel-millan-millan) 

Figura 22 -  Entrada edifício. 
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Apreciação pessoal: neste projeto a salvaguarda dos vestígios encontrados nas escavações 

arqueológicas foram o motivo de enfoque, sendo visíveis no interior do edifício através de 

“mostruários”, respeitando assim o seu valor histórico, procurou-se também integrar materiais e 

técnicas construtivas de diferentes períodos, sem que estas interferissem entre elas de forma a 

desprestigiarem-se. 

Figura 23 – Espaço exterior do Antigo Matadouro. 

Figura 24 – Espaço interior do Antigo Matadouro. 

 

Figura 25 e 26 – Contemporaneidade de materiais utilizados na reconversão. 

Figura 27 e 28 – Zonas expositivas de vestígios do passado, presentes no interior das instalações do edifício. 

Figura 23 Figura 24 

Figura 25 Figura 26 

Figura 27 Figura 28 
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2.4. Novo acesso ao Centro Histórico de Gironella 

Dados Técnicos 

Autor | Carles Enrich;  

Colaboradores | Adriana Campmany, Àngel Rosales,  

Ada Sánchez 

Localização | Gironella, Barcelona; Espanha  

Ano | 2015 

Tema | Acessibilidades 

Fotografia | Adrià Goula 

 

O problema das acessibilidades é comum à grande parte dos centros históricos, fruto de 

um lento desenvolvimento a nível social e das épocas em que estes se desenvolveram, no 

entanto e com a evolução da sociedade e das necessidades dos tempos, põe-se a 

questão da resolução dessa questão, neste projeto a utilização de um elevador que une 

a parte do casco histórico (mais antiga da cidade), e a parte nova da cidade localizada 

a uma cota mais baixa (cerca de 20 metros), tenta colmatar um problema com alguma 

frequência neste tipo de espaços que se prende com o despovoamento das zonas 

históricas das cidades, conectando-as e permitindo um desenvolvimento mútuo e 

ambíguo, podendo os utilizadores  servirem-se de todos os espaços públicos sem restrições. 

 

“A proposta consiste na inserção de um novo acesso ao casco antigo da cidade para 

potencializar a conectividade urbana entre suas partes, dinamizando o uso do centro histórico 

e evitando a exclusão social.” (Fonte: traduzido por: Julia Brant, fevereiro de 2016, sobre autoria 

do arquiteto (Carles Enrich). [em linha]. Disponível na Internet em: 

http://www.archdaily.com.br/br/782562/novo-acesso-ao-centro-historico-de-gironella-carles-

enrich) 

Figura 29 – Entrada pelo 

centro histórico. 

Figura 30 - Esquema da relação entre as cotas superior e inferior. 
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“O desnível de vinte metros gerou uma fratura social. Com o passar dos anos, o centro histórico 

sofreu um processo de despovoamento devido às dificuldades de acesso. As estreitas ruas 

escalonadas que levam à praça local supõem um esforço para os mais idosos e os mais 

jovens.” (Fonte: traduzido por: Julia Brant, fevereiro de 2016, sobre autoria do arquiteto (Carles 

Enrich). [em linha]. Disponível na Internet em: http://www.archdaily.com.br/br/782562/novo-

acesso-ao-centro-historico-de-gironella-carles-enrich) 

Apreciação pessoal: procurou-se resolver uma questão inerente aos centros históricos (acessibilida-

des), a utilização de materiais vernaculares, da mesma forma que reversíveis, são caraterística desta 

intervenção, passíveis de serem removidos sem deixar sequelas, um dos princípios das teorias de in-

tervenção no que a materialidade diz respeito e que fora mencionado no capítulo anterior. 

Figura 32 e 33 – Vista geral e entrada inferior do elevador. 

Figura 31 - Relação de cotas entre o centro histórico à cota superior e a parte nova da cidade na cota inferior. 

Figura 32 Figura 33 
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2.5. Parque Fluvial de Barcelos 

 

Dados Técnicos 

Autores |João Nunes, Carlos Ribas 

Localização | Barcelos, Portugal  

Ano | 2004-2009 

Tema | Espaço Público, Parques e Jardins 

Cliente | Câmara Municipal de Barcelos 

Área | 7,3 ha 

 

Os espaços públicos urbanos são no contexto da salvaguarda do património, locais que 

assumem a sua importância pelo contexto de inserção dos objetos de valor arquitetónico 

e pela sua relação com os restantes espaços da cidade. 

No presente projeto percebe-se a relação existente entre o espaço urbano proposto e a 

margem do Rio Cávado como elemento de memória visual e paisagístico, articulando a 

malha urbana do centro da cidade com um espaço verde de utilidade pública onde as 

pessoas podem descontrair e relaxar num ambiente mais recatado, podendo inclusive ser 

utilizado para a prática de desporto ao ar livre, abstraindo-se do ambiente mais 

movimentado da cidade, este é um espaço que se rege pelo ambiente envolvente e pelas 

caraterísticas do lugar adaptando a topografia do local ao espaço proposto, um pouco 

à semelhança da teoria defendida por Giovannoni na qual os locais devem ser 

preservados e integrados no plano urbanístico das cidades e da doutrina de Morris que 

defende a inclusão dos espaços físicos, sendo preservados à semelhança do que 

acontece com os monumentos considerados Património Arquitetónico. 

 

“A proposta caracteriza-se pela redefinição dos principais percursos de relação com a 

cidade, pelo enquadramento dos edifícios adjacentes e pela definição de um percurso 

ciclo/pedonal ao longo do Rio. Devido ao grande desnível do terreno, o desenho da proposta 

assenta na definição de plataformas e escadas que acompanham, de forma suave e natural, 

o declive do terreno, definindo, ao mesmo tempo, direções visuais e caminhos de 

aproximação gradual à cota da água. A reduzida gama de materiais utilizados, betão à vista 

que define bancos e bordos dos caminhos, ressaltam o elemento verde e unificam todo o 

espaço, possibilitando ainda a continuidade do sistema do projeto e uma fácil manutenção.” 

(Fonte: SI. [em linha]. Disponível na Internet em: www.proap.pt) 

Figura 34 – Implantação. 
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“A área de intervenção corresponde a um espaço fulcral na implementação de um novo e 

desejado relacionamento da Cidade com o Rio e com o tecido urbano, permitindo uma 

ligação direta e desafogada ao centro, assim como ligações secundárias, mas determinantes, 

a importantes zonas da cidade. A definição de um percurso ribeirinho, pedonal e ciclável, 

enuncia a intenção de retomar a ligação à outra margem e à praia fluvial, a Sul.” (Fonte: SI. 

[em linha]. Disponível na Internet em: www.proap.pt) 

Apreciação pessoal: os espaços urbanos ou locais de envolvência dos monumentos têm a mesma 

importância ou mais relevante, que a própria intervenção num determinado edifício, por serem na 

maioria dos casos os responsáveis por ditarem a importância que o edifício pode assumir no contexto 

urbano, sendo por isso necessário estarem dotados de boas condições físicas e pontos de atração 

para os seus utilizadores. 

Figura 35 - Articulação do espaço verde onde se pode repousar e admirar a paisagem com as circulações 

pedonais, tendo vista privilegiada sobre o rio, sendo o elemento de referência. 

Figura 36 e 37 – Espaço verde e circuitos pedonais ajustados à topografia natural do terreno. 

Figura 36 Figura 37 
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2.6. Breve consideração interpretativa 

É de grande pertinência a abordagem sobre casos de referência que se enquadrem nas 

metodologias das teorias de conservação, restauro e salvaguarda do património, bem 

como nas reconversões de edifícios e projetos de caráter mais alargado 32, sendo estas já 

referenciadas anteriormente, foram sendo responsáveis pela forma como no passado, no 

presente e no futuro se age perante um edifício ou um sitio com valor patrimonial (inde-

pendente do seu estereótipo ou local de integração). 

Para tal, os casos de estudo abordados, à sua imagem e operacionalidade, fazem uma 

reflexão sobre essa visão teórica sendo posta em prática mediante a peculiaridade de 

cada caso específico, e neste contexto, expõem-se o caso do Convento de Santa Maria 

do Bouro, no qual o arquiteto tem o objetivo de introduzir um novo uso num edifício origi-

nalmente conventual, reconvertendo-o numa pousada, a intervenção efetuada tenta ter 

um caráter minimalista no sentido de fazer perdurar ao longo do tempo o testemunho his-

tórico do edifício, mas ao mesmo tempo incluir a contemporaneidade dos materiais e téc-

nicas construtivas fazendo uma clara distinção entre o passado e o presente. 

A reconversão assenta noutra das referências, o Espaço de Arte Contemporânea no An-

tigo Convento da Madre de Dios, neste caso optou-se por manter toda a originalidade do 

edifício (conservação), quer ao nível material e organização espacial, sendo toda a inter-

venção planeada segundo o princípio da reversibilidade, havendo a possibilidade de vol-

tar ao estado inicial sem afetar de alguma forma o valor que o edifício contempla. 

Noutra das referências, a importância dada aos vestígios que as escavações arqueológi-

cas revelam é mais que evidente, sendo visível em todo o edifício o legado que as suces-

sivas civilizações foram deixando, sendo utilizadas como forma de articulação harmoniosa 

entre o passado e o presente, estando presentes na estrutura e nos “pavimentos”. 

De caráter mais alargado, incluem-se outras referências (Novo acesso ao Centro Histórico 

de Gironella e o Parque Fluvial de Barcelos), igualmente importantes pela forma como in-

tegram e interligam os espaços urbanos com os edifícios e os seus utilizadores, no entanto, 

esta era já uma das preocupações tidas em conta a partir de determinado período histó-

rico, que foram surgindo com o aperfeiçoamento e melhoramento das teorias de interven-

ção, procurando preservar e evidenciar o valor patrimonial que os edifícios e sítios transmi-

tem. 

Mencionado anteriormente, os casos de referência inserem-se perfeitamente nas teorias 

de intervenção, situação que se pretende transmitir em termos práticos no caso de estudo 

que irá ser abordado no Capítulo III (Instituto Doutor Ricardo Jorge), no Quarteirão de Santa 

Clara, no centro histórico do Porto. 

                                                           
32 Ao nível urbano e de conjunto – de integração dos edifícios na malha urbana da cidade; 



63 

CAPÍTULO III 

Ensaio Projetual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Património, os Centros Históricos na sua essência fundamentam-se na identidade e valor. 

Isto requer autenticidade quer nos espaços públicos, ruas e praças, quer dos edifícios, assim 

como, das relações destes, entre si, e com as pessoas, numa cumplicidade e reciprocidade 

que resulte na harmonia entre o todo e as partes.” (Barbosa, J., 2012:1) 

 

“…. Querer, como eu desejo, colocar o património histórico edificado no cento de uma 

reflexão acerca do destino das sociedades atuais e tentar, por conseguinte, avaliar as 

motivações – reivindicativas, admitidas, táticas e ignoradas – que as condutas patrimoniais 

subentendem hoje, não pode passar de um regresso às origens. Não podemos debruçar-nos 

sobre o espelho do património, nem interpretar as imagens que ele nos reenvia atualmente, 

sem procurar, antes de mais, compreender como a grande superfície lisa desse espelho foi 

constituída pouco a pouco pela soma e pela fusão de fragmentos, a principio chamados 

antiguidades, e depois monumentos históricos.” (Choay, F., 2008, apud: Barbosa, J., 2015: 53) 
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3.1. Localização | Contextualização | Desenvolvimento Urbano 

 

A cidade do Porto localiza-se no noroeste da Península Ibérica e de Portugal, na região do 

Douro Litoral, esta encontra-se rodeada pelas sub-regiões do Cávado-Ave a norte, pelo 

Tâmega a este, Entre Douro e Vouga a sul e a oeste pelo oceano atlântico, onde desagua 

o Rio Douro na foz entre o Porto e Vila Nova de Gaia. 

A região norte encontra-se subdividida em duas sub-regiões, a do grande Porto que é 

constituído por dez municípios:  Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Vila 

do Conde, Valongo, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso e Trofa, e a sub-região do Tâmega que 

é constituído por oito municípios: Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Marco de 

Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Paredes, formando um total de dezoito municípios 

no distrito do Porto, formam entre si um único aglomerado urbano com uma área de 

2 395 km² (17.º maior distrito português) e uma população residente de 1 828 

670 habitantes (2011 – dados dos censos), já a cidade do Porto, é a sede do município 

homónimo, tem uma área de cerca 41,42 km², contando a nível populacional com cerca 

de 237.591 habitantes (2011 – dados dos censos). Esta é conhecida como a Cidade Invicta, 

é a cidade que deu o nome a Portugal desde muito cedo (c. 200 a.C.), quando se 

designava de Portus Cale, vindo mais tarde a tornar-se a capital do Condado 

Portucalense, sendo também reconhecida mundialmente pelas suas pontes e arquitetura 

contemporânea/antiga, assim como o seu Centro Histórico, classificado como Património 

Mundial pela UNESCO (1996). 

“Há cerca de 2000 anos os Romanos intitularam este local de ”Portus Cale” (Portus- porta, 

abertura, passagem; Cale- porto, abrigo), esta conjugação evoluiu para Portucale, que veio 

a originar o nome de todo o território- Portugal.” (Sampaio, H., 2013: 55) 

Figura 38 – Localização geográfica do distrito do Porto em contexto nacional. 

Figura 39 – Localização geográfica do centro Histórico do Porto na cidade. 

Figura 38 Figura 39 
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É do aspeto histórico que interessa fazer uma retrospetiva e perceber melhor o seu processo 

de criação e expansão, da cidade que aos dias de hoje chega como um ponto chave do 

país (Portugal), no que aos monumentos e sítios diz respeito, é um dos locais com maior e 

mais diversificado valor histórico e artístico que há memória. De referir que neste contexto 

da conservação e restauro, existiram entidades que contribuíram e permitiram a 

regularização e estabelecimento de normas e formas de intervir no património, com o 

intuito de o conservar e preservar, mantendo todo o seu valor. 

É no morro da “Pena Ventosa” (como ficou conhecido) que a cidade do Porto e o seu 

centro histórico tem as suas origens, no qual é ladeado pela primeira cerca primitiva, que 

servia de mecanismo de defesa para acontecimentos bélicos, e da qual se expandiu e 

alargou extramuros já no século XV, constituída por quatro portas como ponto de entrada 

neste “recinto”, sendo elas: Porta de Nossa Senhora das Verdades, Porta de Vandoma, 

Porta de São Sebastião e a Porta de Sant’Ana, posteriormente fora construída a designada 

cerca ou Muralha “Fernandina”, por ser concluída no reinado de D. Fernando, “possuía 

ameias e merlões, vários cubelos, torres elevadas, e ainda, numerosas portas e postigos 

(dezassete, no total), com um perímetro de cerca de 3.000 passos (2.600m).” (Barbosa, J. 

2015: 2). 

“A dada altura no alto de Penaventosa é contruído um recinto amuralhado cuja função, entre 

outras possíveis, foi defender o local de passagem do Douro e que (tudo leva a crer) terá 

subsistido para além de todos os desaires que a atingiram… certo agrado a existência do 

recinto amuralhado, pois em caso de necessidade nele poderiam refugiar-se para defesa 

própria. Este facto deve ter contribuído para o seu desenvolvimento.” (Pereira de Oliveira, J.M., 

2007: 219) 

Posteriormente a este período de importância militar que se afasta da cerca primitiva em 

direção a sul, permitiu que este espaço se desenvolva de forma mais folgada, e nesse 

contexto, “as atividades mercantis dos homens do «portus»” (Pereira de Oliveira, J.M., 2007: 

220), contribuem de forma progressiva para esse efeito, tendo a via marítima assumido a 

nova forma de troca de bens e produtos comerciais, permitindo um grande 

desenvolvimento do território, quer dentro da cerca primitiva e fora da mesma. 

Segue-se então um período de adensamento de construção dentro da zona muralhada e 

circundante da cerca primitiva, verificando-se por exemplo a construção da Sé Catedral 

do Porto em detrimento de uma pequena capela que existia, no entanto, outras zonas 

também terão conhecido novas construções como forma de desenvolvimento da cidade 

e do espaço urbano, começando a notar-se um lotar de construção no espaço interno da 

cerca primitiva, havendo a necessidade de expandir-se para fora desta através das vias 

de acesso à cidade que serviram de orientação. O fomentar da atividade económica e 

comercial que se vive neste período, permitiu que outros edifícios de cariz religioso fossem 

construídos, à semelhança de outros, é o caso da Igreja de Santa Clara (1416-1457), que 
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se inclui na área de intervenção, recebendo uma imponente talha dourada no seu interior 

no ano de 1730, sendo um exemplar magnífico de valor artístico e que ainda hoje está 

preservado e conservado, mantendo-se fiel ao seu estilo muito característico. 

Legenda das Portas e Postigos presentes na Figura 40. 

1. Porta Nova ou Nobre (inicialmente de Miragaia) 10. Postigo da Lada ou da Areia 
2. Postigo dos Banhos 11. Porta do Sol 
3. Postigo da Lingueta 12. Porta do Cimo de Vila 
4. Postigo da Alfândega ou do Terreirinho 13. Porta de Carros (inicialmente postigo) 
5. Postigo do Carvão (o único ainda existente) 14. Porta de Santo Elói (inicialmente Postigo do Vimial) 
6. Porta da Ribeira 15. Porta do Olival 
7. Postigo do Pelourinho 16. Porta das Virtudes (inicialmente postigo) 
8. Postigo da Forca 17. Postigo de São João Novo ou da Esperança 
9. Postigo da Madeira  

 

Após o período de adensamento construtivo e populacional, o Porto vive na segunda 

metade do século XVIII uma grande atividade do ponto de vida urbano, o Plano dos 

Almadas é deste ponto de vista uma referência, nele são definidos aberturas de novas 

ruas, praças, criação de novos edifícios públicos e religiosos e o Rio de Vila é “entubado”, 

de forma a melhorar as condições higienistas da cidade, com estas significativas melhorias 

e a par do desenvolvimento económico e comercial estabelece-se uma nova e 

melhorada relação entre a cota alta da cidade onde se localiza a cerca primitiva (origem 

Figura 40 – Cerca primitiva da Pena Ventosa, dentro da Muralha Fernandina com as suas portas e postigos. 
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da cidade), e a cota baixa, onde se localiza a Ribeira e o Rio Douro, que funciona como 

meio de trocas comerciais via marítima, de salientar que neste designado período 

“almadino” a expansão da cidade é feita sem qualquer plano ou normas de regência. 

“Ao longo do século XVIII, o reforço e importância da cidade do Porto coloca-se na 

organização das trocas comerciais e produtos, …Surge a «marca» Vinho Fino do Douro (Vinho 

do Porto) que é o principal produto comercializado…” (Barbosa, J., 2015: 15) 

“O crescimento económico da cidade traduz-se, …, numa expansão urbanística, que é 

facilitada pela perda da importância militar das muralhas, …. Por este motivo, deixam de 

constituir proteção e limite, sendo derrubadas na sua grande parte, …) (Ibidem, 2015: 15) 

O período de maior e mais significativa importância no processo evolutivo do plano urbano 

e crescimento da cidade, é no reinado de D. Afono IV até D. Fernando, neste verifica-se a 

construção da designada Muralha Fernandina, que servia de mecanismo de defesa para 

invasões de outros povos à sua civilização, pretendendo sobretudo manter a dimensão da 

expansão da cidade e do valor das trocas comerciais como motor de desenvolvimento 

urbanístico. 

“A construção da muralha fernandina obedeceu a imperativos de precaução contra 

investidas castelhanas, tanto mais que foi D. Afonso IV quem ordenou que elas se erguessem 

em 1336, …, D. Afonso IV era conhecedor da crescente importância económica do Porto e 

sabia que as velhas muralhas no alto da Penaventosa de pouco serviriam (tal a expansão em 

que ia o povoamento fora delas), se acaso sobre acidade viessem quaisquer invasores.” 

(Pereira de Oliveira, J.M., 2007: 225) 

A construção desta nova muralha, veio definir um limite físico, segundo o qual a cidade se 

organizava e expandia durante um longo período de tempo, este por sua vez inclui 

espaços que até então eram considerados terrenos rurais ou baldios, sem qualquer tipo de 

uso ou construção, mas que lentamente se começavam a afigurar no panorama urbano 

da cidade. 

“… foi durante muito tempo ainda no seu interior que a cidade cresceu…” (Ibidem, 2007: 231) 

As importantes construções que se efetuaram em cada reinado, eram motivo suficiente 

para que em torno destas se desenvolvessem uma série de infraestruturas de acesso e 

expansão local que originaram de forma pontual para a formação do conjunto da malha 

urbana da cidade, a exemplo disso é o Convento de Santa Clara, já referido anteriormente 

pela sua talha dourada, e que permitiu o desenvolvimento da respetiva zona onde se 

implantou, e de outros casos similares, que desenvolviam um perímetro ao redor das suas 

implantações. 

“… o Porto viu-se enriquecido intramuros com uma notável edificação que viria a ter certa 

importância na urbanização da sua área.” (Ibidem, 2007: 234) 
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“Até ao final do século XVI continuou o enriquecimento arquitetónico e urbanístico da 

cidade.” (Ibidem, 2007: 251) 

A Junta das Obra Públicas foi a entidade criada em 1758 e extinta após a Revolução Liberal 

em 1833, responsável pelos planos de intervenção na cidade. 

“… a elaboração dos mesmos; a sua discussão e aprovação, a contratação e engenheiros 

militares e arquitetos; comprar e expropriar os terrenos envolvidos na transformação da 

cidade…” (Barbosa, J., 2015: 15) 

Evidenciava-se a expansão da cidade e os cuidados que se faziam sentir na edificação 

do novo parque habitacional, tentando incutir melhores princípios na qualidade 

arquitetónico ao nível das infraestruturas e higienização das mesmas, assim como nas 

intervenções a nível urbano, onde se percebia uma clara preocupação das intervenções 

na malha urbana da cidade, evitando que esta fosse desajustada e sem fundamento de 

melhoramentos ao nível da sua qualidade e expansão organizada. 

“A proximidade da cidade em expansão teve influência sobre a própria evolução destes 

vários núcleos de povoamento.... interesses de uma crescente população.” (Pereira de 

Oliveira, J.M., 2007: 260) 

“Com os Almadas 33, a cidade não viu somente ampliada a sua rede de ruas. Para além, desta 

preocupação, não menor cuidado houve na solução dos problemas da sua higienização, 

limpeza, serviço de abastecimento de águas, pavimentação da grande maioria das ruas 

existentes e sobretudo das mais importantes, criação de passeio, e mesmo um esforço 

notável.” (Ibidem, 2007: 265) 

Pode dizer-se que a cidade do Porto, no seu centro histórico conheceu diversas fases de 

evolução do plano urbanístico da cidade, umas mais evidenciadas pela sua génese e 

preponderância no seu desenvolvimento, e outras pela sequência que vem dar as 

anteriores ou sucessores, no entanto, a inexistência de documentos cartográficos 

dificultava a tarefa de organizar e ordenar o desenvolvimento da malha urbana da cidade 

do Porto, que em 1813 conhece a sua primeira planta, a de George Balck, a partir deste 

momento, os planos de desenvolvimento da cidade regem-se por critérios que permitem 

estudar e organizar esse processo de forma adequada. 

“Desde os primórdios possivelmente romanos do Portucale locus até ao final do século XVI o 

processo de urbanização confinou-se essencialmente ao espaço definido a um dado 

momento pela cerca fernandina… A partir do século XVII incrementa-se progressivamente a 

urbanização extramuros… O século XVIII carateriza-se pela brusca expansão…. Do ponto de 

vista urbanístico o que mais parece significar neste período é o esforço de retificação de velhos 

percursos existentes e a criação doutros…. É no século XVIII que se inicia verdadeiramente o 

que se chamou já a «arquitetura do Vinho do Porto», … incluindo nela os esforços de 

monumentalidade…, de higienização…, organização do trânsito...” (Ibidem, 2007: 282 - 283) 

                                                           
33  Corresponde ao século XVIII. 
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Etapas de desenvolvimento urbano da cidade do Porto no seu centro histórico 

O recurso a documentação antiga permite, entre outras coisas, efetuar uma leitura evolu-

tiva da história de um país, de uma cidade, de um local ou mesmo de um edifício, sendo 

neste contexto pertinente recorrer a esses elementos, com o intuito de compreender a 

evolução da forma urbana da cidade do Porto, sobretudo do seu centro histórico, com-

preendendo quais os momentos chave para o seu desenvolvimento e expansão, permi-

tindo com isto identificar localizações de elementos e/ou marcos da paisagem que se des-

vaneceram com o passar dos tempos e que podem ser preponderantes, como forma de 

perceber o passado, compreender o presente e antecipar ou projetar as tendências futu-

ras dos fenómenos da evolução urbana. Neste contexto, o estudo de alguns desses mo-

mentos, considerados os mais marcantes no desenvolvimento da cidade do Porto, serão 

explanados e abordados de forma a compreender o que sucedeu neste território. 

 

 

 

 

 

 

Um pouco à semelhança do que se viveu por toda a europa, também a cidade do Porto 

sofria constantes modificações, sendo originadas por diferentes motivos, nomeadamente 

de cariz político, social, económico, entre outros, estes permitem identificar “três períodos 

morfológicos” (Oliveira, V., 2013: 111) da fase de evolução urbana distintas, das quais sur-

gem algumas das plantas mais marcantes do seu desenvolvimento, remetendo para o pri-

meiro desses períodos o «Monárquico», que “corresponde a fase inicial de expansão da 

cidade, quando esta é suportada pela Rua do Almada e pelas cinco vias de saída da 

cidade” (Oliveira, V., 2013: 111), é um período fortemente marcado pelo processo da in-

dustrialização e pela necessidade de alojar o consequente avolumar do número de ope-

rários que a cidade acolhe, surgindo neste período grande parte das «Ilhas do Porto»34 que 

conseguem satisfazer a grande necessidade sentida. 

                                                           
34 Tipo de habitação que nasceu com a revolução industrial, com as crescentes migrações dos campos para as 

zonas industriais conduziram a uma sobrepopulação da cidade do Porto, que aliado a um fraco desenvolvimento 

industrial, os baixos salários propulsionaram a aquisição de habitação de baixa qualidade, a baixo custo. 

Figura 41 – Área da segunda muralha construída, denominada por Fernandina no centro histórico. 
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Representou um marco importante no estudo da evolução da forma urbana da cidade 

do Porto, ficando reconhecida como o primeiro estudo cartográfico, permitindo represen-

tar obras de relevo de forma documental, contribuindo para a apreciação da evolução 

urbana a que se assistiu seguidamente nas plantas gerais que foram sendo desenvolvidas 

e melhoradas sucessivamente. 

“Analisando a planta de 1813 contata-se a existência de três zonas distintas: “i) uma Área Cen-

tral perfeitamente compacta e limitada pela Rua do Calvário, Calçado dos Clérigos, Largo de 

Santo Ildefonso, Rua do Postigo do Sol e o Rio Douro; ii) uma Área Central de Expansão com-

preendida entre as Ruas de Cedofeita e de Santa Catarina, e tendo a Praça da República 

como limite a Norte; e por fim iii) uma Área Periférica de Expansão estruturada pelas cinco vias 

de saída da cidade: a Estrada para Matosinhos…, a Estrada para Viana do Castelo…, a Es-

trada para Braga…, a Estrada para Guimarães… e a Estrada para Penafiel…” (Oliveira, V., 

2013: 113) 

 

Figura 42 – Designada “Planta Redonda” de George Balck de 1813. 



71 

 

 

“… no período monárquico, cujas formas urbanas mais significativas são as ruas, quer as tradi-

cionais de saída da cidade quer as de traçado regular herdado da ação Almadina...” (Oli-

veira, V., 2013: 112) 

 

 

 

 

 

Ainda incluído neste período (monárquico), destaque para a existência de outras plantas 

que, no entanto, por não conterem elementos de grande relevância, ficam mencionadas 

as suas datas como elementos documentais que retratam a evolução da forma urbana 

da cidade (1824, 1833, 1839), dando origem à da 1865, de Frederico Perry Vidal, publicada 

no ano da Exposição Universal do Porto (1865), e que relativamente à de 1813,  notam-se  

ligeiros desenvolvimentos nos ramais das principais vias de saída da cidade e assiste-se ao 

«nascer» de novos edifícios ancorados a estas vias, percebendo-se um desenvolvimento 

ao nível do edificado, que no entanto não acompanha o ritmo de construção do traçado, 

destacam-se das novas construções, o Hospital de Santo António, o Hospital Militar, a nova 

Alfândega (em construção) e o “…Palácio de Cristal na zona Ocidental da cidade, pon-

tuando de forma decisiva o inicio da expansão para Poente.” (Oliveira, V., 2013: 112) 

 

Figura 43 – Planta da cidade do Porto em 1813, onde se identificam as 5 cinco vias de saída da cidade e que 

estruturam a expansão da mesma para uma área mais periférica. 

Figura 44 – Sobreposição das plantas da cidade do Porto 1865 (preto) e 1892 (vermelho). 
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Já inserido no segundo período, designado de “tardo monárquico” e do Estado Novo, no 

qual se observam a abertura de quatro novos grandes eixos 35, permitindo uma expansão 

da cidade de forma organizada segundas novas orientações (poente e norte) ganhando 

com isto novas frentes edificadas, que tendem a ser de caráter social, com o intuito de 

“erradicação das ilhas e barracas” (Oliveira, V., 2013: 112), a habitação unifamiliar de um 

ou dois pisos surge numa fase inicial como edifícios marcantes destes novos eixos, mas pos-

teriormente, “as intervenções massivas dos anos 50 e 60 correspondem a grandes bairros 

compostos por vários edifícios lineares dispostos livremente no terreno.” (Oliveira, V., 2013: 

112). 

Neste período, inserem-se alterações à cartografia existente, patenteando as plantas de 

1892, 1903, 1932, 1937, 1948, e 1960, destaque para a primeira por ser pioneira “a represen-

tar a totalidade da cidade, incluindo a Foz Velha.” (Oliveira, V., 2013: 115), atribui-se relativa 

importância a determinados eixos que pelo papel que assumem na relação de cotas de 

cidade se tornam pontos estratégicos e centrais da mesma. 

“…a Rua Mouzinho da Silveira, torna-se o principal eixo de comunicação entre a Ribeira e a 

Praça da Liberdade, …devido à progressiva implantação das atividades financeira, bancária 

e comercial.” (Oliveira, V., 2013: 112). 

                                                           
35 Avenida da Boavista, Avenida Marechal Gomes da Costa, Avenida Antunes Guimarães e Rua da Constituição. 

Figura 45 – Planta de Frederico Perry Vidal de 1865. 
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“A Carta Topográfica da Cidade do Porto de 1892, independentemente do seu valor carto-

gráfico – justamente modelar – possui um valor histórico inestimável, pois trata-se de uma im-

portante fonte documental para o conhecimento e o estudo da transformação da forma ur-

bana do Porto entre o século XIX e o século XX.” (Tavares, R., 1992: 9) 

Nesta planta, o autor representa os principais edifícios e espaços da cidade e define os 

seus limites administrativos a norte e a nascente do concelho, antecipando-se à sua efetiva 

implantação três anos mais tarde (1895), com a abertura da Estrada da Circunvalação e 

com a consequente inclusão no seu território das freguesias de Ramalde, Nevogilde e 

Aldoar, na zona central da cidade o eixo dominante é a Rua Mouzinho da Silveira, que 

fazia a ligação entre as zonas baixa (ribeira) e alta da cidade (Praça da Liberdade), e a 

área de expansão passa a ser definida pelas ruas de Cedofeita, da Boavista, de Antero de 

Quental, da Constituição e de Santos Pousada, nas zonas periféricas (de expansão do 

núcleo muralhado), as cinco vias de saída da cidade continuam a ser estruturantes, 

juntando-se-lhes mais dois grandes eixos: a avenida da Boavista (até a Fonte da Moura) e 

a rua da Constituição. 

O período democrático assume-se como o “mais recente”, caraterizado por um conjunto 

de profundas transformações das formas urbanas, nomeadamente ao nível das 

infraestruturas viárias com a criação de vias de circulação rápidas 36, que reorganiza a 

lógica das acessibilidades à cidade, mas também a integração da cidade num território 

mais vasto “constituído pela Área Metropolitana do Porto. Ao nível dos equipamentos, a 

cidade é marcada pela construção dos dois novos polos Universitários, pelo Museu de Arte 

                                                           
36 VCI, Avenida AIP, Via Norte, Autoestrada A1-A3-A4. 

Figura 46 – Planta de Teles Ferreira de 1892, que incluía a cartografia de toda a cidade por curvas de nível, 

incluindo as duas novas travessias entre margens, a Ponde D.ª Maria (1877) e a Ponte Pênsil (Ponte Luís I - 1886). 
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Contemporânea de Serralves e pela implantação do Parque da Cidade.” (Oliveira, V., 

2013: 112), neste incluem-se as plantas de 1978, 1992, 1997 e 2003. 

Na planta de 1978, evidencia-se a mancha correspondente aos bairros sociais construídos 

pela Câmara Municipal do Porto, surgindo também o primeiro conjunto habitacional 

privado, é também criada a Via Norte no final da década de 60, em 1992, surgem mais 

duas grandes vias, casos da A3 e da VCI (conclusão só é apresentada na planta de 1997), 

que motivam a reorganização dos meios de transporte públicos.  

 

 

Síntese 

É de mencionar as alterações que foram sucessivamente ocorrendo no que há forma 

urbana da cidade do Porto diz respeito. 

“Identificaram-se nestes dois séculos de evolução da cidade, três períodos morfológicos com 

caraterísticas próprias e com um conjunto de elementos estruturantes que os distinguem dos 

demais: as vias estruturantes, os tipos edificatórios, os edifícios singulares e os vazios urbanos… 

O processo de expansão da cidade ao longo destes dois séculos não foi linear, seguiu 

diferentes padrões em diferentes épocas e em diferentes partes da cidade.” (Oliveira, V., 2013: 

121) 

O período monárquico é aquele a que se assiste a um menor número de transformações, 

no entanto no período tardo monárquico e do Estado Novo, a principal alteração prende-

se com a novo tipologia edificatória e com os novos ramais viários internos da cidade, já 

no período democrático, a estrutura viária ganha contornos de maior dimensão, expan-

dindo-se para fora da mesma, reorganizando as formas de acesso à mesma. 

Figura 47 – Sobreposição das plantas da cidade do Porto de 1997(preto) e 2003 (vermelho), onde se observa uma 

densificação ao nível edificado e vias estruturantes da malha urbana da cidade do Porto, que sucederam 

sucessivamente. 
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Na sequência deste contexto de evolução do plano urbano da cidade do Porto, de 

grande relevância no seu centro histórico, e das formas de intervenção no mesmo ao 

longo dos séculos, é de referir a importância e o papel que algumas das entidades, res-

ponsáveis por tomadas de decisão e organização das normas e princípios intrínsecos à 

forma de intervir dizem respeito.  

Assim importa mencionar a Junta das Obras Públicas 37, uma entidade com grandes po-

deres relativamente à gestão, promoção e controlo da urbanização, que provocou uma 

profunda revolução na cidade, sobretudo, do século XVIII, vigente no período do “plano 

almadino”, que fora o responsável por essas transformações, e que se traduziram de forma 

evidenciada, ao nível da iluminação, higiene e salubridade dos espaços, critérios estes que 

as novas edificações deveriam respeitar como caraterística de conjunto e não de edifício 

isolado, através destes critérios intervencionistas surgiram novas ruas, praças e edifícios de 

forma criteriosa e organizada, um paradigma de coerência e equilíbrio na relação da ma-

lha urbana e do edificado construído, contribuindo assim para a grande evolução que se 

fez sentir no plano urbano da cidade do Porto deste período. 

Já no século XIX, surgem outras entidades, que dão sequência ao trabalho desenvolvido 

até então no âmbito da evolução e expansão da cidade do Porto, criando condições que 

evidenciam os valores históricos, arquitetónicos e estéticos, mas também a realidade social 

e cultural, fundamentais para ser considerada Património Mundial pela UNESCO. 

A CRUARB38, surge vocacionada para dar resposta às exigências e problemáticas a que o 

núcleo histórico se propõe enfrentar e solucionar das quais haviam conhecimento genera-

lizado, mas que nada se havia realizado para contornar essa situação, esta tem igual-

mente um papel importante na condução da candidatura e posterior classificação do 

cento histórico como Património Mundial (5 dezembro 1996), as suas funções foram sendo 

cada vez mais amplas, esta que foi criada no âmbito da reabilitação urbana, mas que 

posteriormente e com a notável distinção a nível internacional como património se fez 

acompanhar de outras condicionantes, tornando-se na sua representante. 

A mais recente entidade e  responsável pela reabilitação e revitalização do centro histó-

rico da cidade do Porto, é a Porto Vivo – SRU, esta tem como principal objetivo, promover 

a reabitação da zona, requalificar o espaço público, revitalizar o comércio, dinamizar o tu-

rismo, a cultura e o lazer, devolvendo-lhe a importância e vivacidade dos tempos passa-

dos, que se assumia como ponto de maior referência a nível urbanístico. 

                                                           
37 Entidade criada pelo rei D. José I (1763 - 1804), que teve como responsáveis João de Almada e Melo e Francisco 

de Almada e Mendonça 
38 Entidade responsável pela recuperação e reabilitação do Centro Histórico do Porto, entre 1974 e 2003 
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3.2. Plano estratégico 

Breve caraterização 

A referida área de estudo (Quarteirão de Santa Clara), encontra-se inserida na designada 

ARU do CHP, que ao longo dos anos tem sido alvo de imensos estudos e intervenções 

concretos, segundo a qual se encontra em desenvolvimento um plano de melhoramento 

a nível geral, designadamente no edificado, nas infraestruturas, nos espaços públicos e no 

desenvolvimento e acolhimento turístico que visam a um maior e melhor desenvolvimento 

económico e social da cidade do Porto. Com uma área de aproximadamente 50 ha 

(ARUCHP) 39, encontra-se inserida na lista do Património Mundial da Unesco, evidenciando 

as caraterísticas que lhe são inerentes, reconhecendo a importância que a população 

teve no desenvolvimento da atual cidade do Porto. 

 

“(…) A área central do Porto coincidente, em larga medida, com a sua Baixa tradicional 

constitui (…) um alvo incontornável da política de reequilíbrio sócio urbanístico. Pretende-se 

(…) inverter a tendência instalada de declínio deste espaço – bem patente na perda da 

função habitacional, na crise do comércio, na incapacidade de atracão de atividades 

ligadas ao terciário superior, e ainda, na crescente expressão de exclusão social nas ruas – 

dinamizando operações exemplares de reabilitação urbana ao nível de quarteirão, em 

articulação com outros agentes públicos e privados. Transformar decisivamente a 

capacidade local de fixação dos estratos médios e jovens em termos de população, criar uma 

imagem atrativa deste espaço para funções económicas qualificadoras da sua base 

económica e, ainda, restituir-lhe condições de acessibilidade, animação e vivência urbana 

são alguns dos desafios claramente assumidos para este território, cujo simbolismo e 

identidade são tão marcantes. (…)” (Porto Vivo, 2012: 13) 
 

Ao nível topográfico a cidade carateriza-se por possuir um relevo bastante acidentado, de 

onde se destacam alguns locais por possuírem cotas altimétricas bastantes distantes, entre 

eles as margens do Rio Douro numa cota inferior onde se situa a designada baixa da 

cidade, onde outrora se efetuavam as grandes trocas comerciais, a colina da Vitória, 

situada nas imediações da Torre dos Clérigos, a colina da Sé, situada nas imediações do 

tabuleiro superior da Ponte Luís I, locais dos quais se podem obter uma vista panorâmica 

sobre o CHP, destacando-se ainda o declivoso Vale do Rio de Vila (atualmente Eixo 

Mouzinho da Silveira), do ponto de vista paisagístico a cidade do Porto contém 

peculiaridades invulgares que se tornam nos ex-líbris da cidade para os que a visitam pela 

primeira vez. 

                                                           
39 Área de Reabilitação Urbana Centro Histórico do Porto. 
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Figura 48 – Ilustração elaborada pela Porto Vivo SRU, que demonstra a topografia da cidade do Porto, delimitada 

a vermelho a localização da área de intervenção – Quarteirão de Santa Clara no centro histórico do Porto. 

“Observado de pontos altos, domina o clarão avermelhado de centenas de telhados, em 

múltiplos planos onde, ao entardecer, o sol rasante faz levitar dezenas de claraboias. O tecido 

fragmentado, do casario miúdo, alquebrado pela topografia acidentada, aqui e ali dá lugar 

às moles graníticas compactas da Sé, do Palácio Episcopal, de S. Bento da Vitória, de S. 

Francisco e do Palácio da Bolsa, ou ainda, do troço que resta da Muralha Fernandina, nos 

Guindais 

À exceção das ruas que constituem a marginal e poucas mais, a quase totalidade dos 

arruamentos apresenta grandes declives o que dificulta sobremaneira as deslocações, 

principalmente pedonais. A composição urbana dos alçados reflete as pendentes e multiplica 

as aparentes dissonâncias, desacertos e inflexões dos alinhamentos, descontinuidades nas 

elevações, refratadas empenas, a que nem os projetos de conjunto, inspirados na técnica 

compositiva pombalina, puderam fugir.” (AA.VV., 2012: 22) 

Ao nível populacional e como caraterística típica dos centros históricos das cidades, que 

com o passar dos anos e evolução das técnicas e soluções construtivas, o adiar da 

reabilitação urbana ao nível edificado e das infraestruturas acaba por trazer 

consequências menos positivas para os mesmos, retirando-se a população mais jovem, 

deslocando-se para locais com uma oferta de qualidade de vida superior, permanecendo 

apenas aqueles que tem suas raízes intrínsecas aos mesmos. Com isto verifica-se um 

envelhecimento da população, uma baixa formação académica dos residentes dos 

centros históricos, bem como uma degradação ao nível das infraestruturas e edificado, o 

que evidencia uma menor oferta e diversidade tipológica, assim como uma menor oferta 
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de atividades económicas que ajudam ao desenvolvimento dos centros históricos, sendo 

por isso necessário instaurar uma política de reabilitação e revitalização do núcleo do 

centro histórico da cidade, elabora-se para isso um “diagnóstico numérico” que traduz 

essas consequências, menos positivas para o desenvolvimento dos centros históricos. 

 

População residente na ARUCHP, de acordo com os recenseamentos gerais da população; 

Anos 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

População 21.072* ---- 14.830 11.775 7.551 4.260** 

* Valor obtido no Plano Diretor da Cidade do Porto, de 1962 (Vol. I) 

** Os resultados preliminares do Censo realizado durante o ano (2011) 

Nota: Dados Censitários dos últimos 50 anos da ARUCHP (AA.VV.,2012: 29) 

 

3.2.1. Diagnóstico e ações 

Procuram-se solucionar as questões de debilidade verificadas na área de intervenção, 

apresentando-se uma série de fatores que pretendem contribuir para o seu melhoramento, 

assim sendo verificam-se situações como: a notável degradação do edificado existente 

na área de intervenção, fazendo-se notar  já uma visível atuação a este nível no sentido 

de melhoramento das suas infraestruturas, condições de salubridade e higienização; a au-

sência de população ativa que permita um maior e melhorado desenvolvimento da zona, 

dando um cariz de maior vivência e potenciação; baixos níveis de formação e qualifica-

ção originada pela população residente que sobretudo é aquela que tem as sua origens 

(raízes) intrínsecas ao centro histórico, e elevada taxa de desemprego da população resi-

dente, bem como problemas relacionados com a desintegração social e dificuldades eco-

nómicas; a paisagem encontra-se desvalorizada, degradada e insegura, com uma fraca 

articulação com os elementos paisagísticos, tornando-se por vezes em locais inseguros 

para os seus utilizadores;  o património empobrecido por falta de manutenção, conserva-

ção e valorização, consequentemente originam infraestruturas em estado de debilidade 

elevado, em casos concretos mesmo em ruína; os elementos geradores de memória visual 

encontram-se pouco valorizados e desenquadrados com a zona de intervenção pela sua 

fraca consideração por parte dos residentes e (ou) utilizadores; dificuldades acrescidas na 

questão das acessibilidades, provocando o abandono de alguns espaços por não serem 

acessíveis a todos os seus utilizadores. 
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Para colmatar estas debilidades, apresenta-se um plano estratégico que visa o seu melho-

ramento e valorização, tendo como principal objetivo potenciar e evidenciar todos os ele-

mentos de real valor que a área de intervenção contém. Estando inserida no centro histó-

rico da cidade do Porto, apresentam-se os seguintes aspetos: uma maior diversificação da 

área de intervenção adaptada à realidade física em que se insere, com vista a incluir no-

vos usos e tipologias (habitacionais, turísticos, negócios criativos e empreendedoristas); re-

lação dessas tipologias com o espaço urbano melhorado e adaptado, funcionando como 

ponto de paragem e vivência do mesmo, contribuindo para um desenvolvimento da zona; 

articulação mecânica entre as duas cotas da área de intervenção (alta/baixa), permi-

tindo um fácil acesso a todo tipo de pessoas, não se tornando exaustivo e acessível a todo 

tipo de população contribuindo para a ausência de espaços inseguros e inutilizados, resol-

vendo de forma parcial a questão das acessibilidades como problema geral dos centros 

históricos; estabelecer uma forte relação entre o turista e os residentes, oferecendo-lhes um 

“Welcome Center” como forma de integração na cidade; qualificação e diversificação 

da oferta turística (circuitos turísticos, percursos temáticos com objetivos definidos, pontos 

de atração e contemplação da paisagem); sensibilizar a população residente atual, os 

demais utilizadores e os “turistas” para a preservação do Património como espaço comum 

de todos os que usufruam do espaço público; melhoramento dos acessos à Muralha Fer-

nandina, valorizando o património histórico que se preservou e conservou transmitindo a 

autenticidade da cidade, cativando os utilizadores para a zona verde inerente ao Con-

vento de Santa Clara e zona do Laranjal (espaço verde público urbano), procurando revi-

talizar o espaço devolvendo-lhe uma função ainda que não a inicial para a qual se propôs; 

potenciar os locais de “miradouros” sobre o edificado da cidade e sobre o Rio Douro, va-

lorizando os recursos paisagísticos e patrimoniais; reforçar o papel do rio Douro (enquanto 

elemento de maior importância assumido nas trocas comerciais como referido anterior-

mente), enquanto elemento essencial da interpretação, vivência e comunicação entre as 

duas margens do Porto Património Mundial;” valorização das ruas, praças, jardins e espa-

ços verdes e/ou urbanos públicos existentes e a propor, com o intuito das pessoas perma-

necerem e usufruírem dos mesmos, contribuindo para um melhoramento das infraestruturas 

que a cidade oferece aos seus utilizadores; melhoramento da vertente educacional e for-

mativa, com o intuito de elevar o grau de formação e qualificação da população resi-

dente atual, permitindo que esta contribua de forma direta no desenvolvimento da 

mesma, cativando com isso a atração de nova população para o centro histórico. 

O plano definido permite que todos os espaços e edificado que se encontram em estado 

precário de degradação, desajustado às necessidades pretendidas e desintegrados da 

malha urbana da cidade e do centro histórico no Bairro de Santa Clara em concreto, se 

regenerem e se integrem de forma adequada na mesma, definindo-se para tal níveis de 

intervenção e prioridades. 
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Níveis de intervenção 

 

 
Figura 49 – Planta com níveis de intervenção no plano estratégico. 40 

                   Sem Intervenção                                 Intervenção Moderada                           Demolição 

                   Intervenção Ligeira                             Intervenção Profunda                              Demolição – Construção 

NOTA: nesta planta verificam-se as alterações ao nível do edificado contemplado na zona de intervenção geral, 

no entanto, a questão das acessibilidades e espaços urbanos serão requalificados e reabilitados como será 

mencionado no plano estratégico e à posteriori na estratégia alargada;  

                                                           
40 Ver apêndice II – pág. CXV 
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Legenda relativa à planta dos níveis de intervenção da figura 49 

1 – Possibilidade de funcionar como espaço verde de integração urbana da paisagem e 

potenciar a Muralha Fernandina e o Convento de Santa Clara, elementos de relevada 

importância na história da cidade do Porto, classificados como Património Mundial; 

2 – Localização de um “Welcome Center” (centro de boas vindas para os turistas), 

localizado junto de uma das portas 41 da antiga Muralha Fernandina que servirá de entrada 

e ponto de partida para uma rota ou circuito turístico pela cidade, tendo igualmente a 

possibilidade de existir uma parte residencial para primeiro albergue na cidade; 

3 – Articulação mecânica através das Escadas do Codeçal, resolvendo de forma pontual 

e parcial a questão das acessibilidades;  

4 – Estratificação do terreno através de plataformas, utilizando o espaço público inerente 

como espaço de usufruto público e de integração urbana; 

5 – Reabilitação do edificado degradado presente na área de intervenção, integrando-o 

com os espaços públicos existentes e propostos (ruas, praças, jardins, edifícios); 

6 – Criação de zona de negócio local com ofertas de produtos inovadores e típicos locais 

da cidade, potenciando o desenvolvimento económico da zona; 

7 – Nova construção com frente para a Rua de D. Hugo, para consolidação e harmoniza-

ção da mesma, parcela destinada à ampliação do Museu da Fundação Maria Isabel Jun-

queiro; 

8 – Reabilitação da parcela 18 do quarteirão de Dom Hugo, incluído dois tipos de usos, 

habitacional e HO.RE.CA 42, de forma articular o espaço público com o privado, 

diversificando a oferta de serviços e usos; 

9 – Reabilitação do casario das verdades, dotando-o de uma maior diversidade de 

tipologias, oferecendo uma maior e melhor condições habitacionais; 

10 – Reabilitação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, funcionando o edifício 

como instituição de caridade social para os mais desprotegidos, e todo o espaço verde 

envolvente, assim como os elementos de valorização paisagística e histórica; 

11 – Consolidação da frente edificada da Avenida Vímara Peres, reabilitando o edificado 

presente e aumentando pisos em parcelas com défice de construção, conferindo-lhe 

melhores condições habitacionais, estruturais, de salubridade e higienização; 

                                                           
41 Porta do Cima de Vila 
42 Hotel, Restauração, Café 
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3.2.2. Intervenção alargada 

Breve caraterização 

A área de intervenção alargada localiza-se no quarteirão de Santa Clara no centro 

histórico da cidade do Porto, carateriza-se pela sua topografia que a semelhança de toda 

a área de intervenção é bastante acidentada e declivosa, no entanto, esta encontra-se 

numa zona “non aedificandi 43”, implicando uma série de condicionantes no que a sua 

intervenção diz respeito, é também, uma área que se encontra num estado físico 

visivelmente degrado e necessitado de uma intervenção no âmbito da conservação, 

restauro e salvaguardada, de forma ser regenerada e revitalizada, tornando- se num 

espaço apelativo para os seus utilizadores, integrando-se de forma útil no tecido urbano 

da cidade do Porto. 

 

                                                           
43 Zona onde não é permitida qualquer construção; (consultar Anexo V) 

Figura 50 - Zona de intervenção geral com identificação da área de intervenção alargada, sendo uma parte 
desta considerada “non aedificandi”. 
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Considerado um local de uso público, pelos serviços em si disponibilizados ao longo dos 

anos, no qual se mantiveram no ativo edifícios que contribuíram para o desenvolvimento 

e apoio social, não só do local, mas também da sua população, servindo de abrigo aos 

desalojados da catástrofe da queda da Ponte das Barcas (1809), por força das invasões 

francesas, que veio a ser substituída pela Ponte Pênsil em 1843, prestando serviço de auxilio 

aos mais carenciados. 

Funcionou também como Hospital de Santa Clara (1939), prestando serviços de saúde mé-

dica à população, sendo o seu uso posteriormente adaptado para o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge (delegação norte), que teve um papel importante na saúde pú-

blica do país. 

“As suas atribuições fundamentais, inicialmente confinadas ao domínio da higiene e, particu-

larmente, da higiene do meio ambiente, eram a preparação especializada, teórica e prática, 

de médicos e engenheiros para as tarefas da saúde pública;” (Ministério das Obras Públicas - 

DGEMN, 1973: 4) 

Figura 51 – Perspetiva axonométrica da área de intervenção alargada, quarteirão de Santa Clara no centro 

histórico do Porto. 
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Pretende-se fazer uma comparação entre o passado e o presente da área de intervenção 

alargada, na qual se demonstram principalmente a degradação física do espaço, por se 

ter tornado num espaço sem uso permanente, evidenciando a necessidade de uma inter-

venção por forma a revitalizar o espaço e devolver-lhe um uso adequado e de interesse 

público de forma a integrá-lo na malha urbana da cidade. 

 

  

Figura 52 –  Hospital de Santa Clara 1939. 

Figura 53 –  Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (delegação norte), atualmente já não exerce funções 

nestas instalações. 

Figura 54 – Apêndices do Hospital de Santa Clara 1939. 

Figura 55 – Apêndices do Centro de Dia de Santa Clara. 

Figura 56 – Apêndices do Hospital de Santa Clara 1939. 

Figura 57 – Apêndices do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

Figura 52 Figura 53 

Figura 54 Figura 55 

Figura 56 Figura 57 
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Objetivos e estratégias gerais 

Na área de intervenção alargada procura-se repor a originalidade do local, tendo em 

conta os critérios anteriormente mencionadas no capítulo I, que preconiza e aborda as 

temáticas de intervenção da conservação e restauro dos monumentos e sítios, 

adaptando-o a um novo uso, de forma a que este se integre e ajuste às necessidades não 

só da população residente, mas também dos que nela trabalham e a visitam (turistas), 

desempenhando estes um papel preponderante, pois o espaço terá uma vertente 

diretamente vocacionado para si, como ponto de atração e consequente 

desenvolvimento. 

Assim sendo definem-se objetivos e estratégias gerais que visam o melhoramento desse 

espaço com o intuito de lhe devolver a sua “importância” como espaço de uso público, 

semipúblico, e (ou) privado, entre os quais: fixar a população residente, oferecendo uma 

melhoria de qualidade de vida ao nível da reabilitação do edificado e das condições do 

espaço público; atrair população jovem, com oferta de espaços de convívio e (ou) lazer 

que se adequem aos gostos e usos desta faixa etária; revitalizar o comércio local, 

oferecendo uma maior diversidade e qualidade dos produtos e espaços expostos; 

dinamização das atividades económicas, particularmente ligadas ao turismo e ao lazer 

(pelo contributo que estes operam no desenvolvimento económico e social da cidade em 

geral e da zona em concreto), da criatividade urbana, da cultura, do comércio local e 

dos serviços de proximidade; valorização dos recursos paisagísticos e patrimoniais, dando 

enfase os locais “miradouros” sobre o edificado da cidade, o Rio Douro e o Património; 

melhoramento da vertente educacional e(ou) formativa, com intuito de elevar o grau de 

formação e (ou) qualificação da população; melhoramento e diversificação da oferta 

turística, através de serviços disponibilizados especificamente para este vertente, tratando 

de forma privilegiada os seus utilizadores; valorização e melhoramento dos espaços verdes 

e (ou) públicos urbanos existentes, tornando-os mais dinâmicos e agradáveis sob a forma 

de servirem de escape para momentos de lazer; sensibilização da população residente e 

dos turistas para preservação do património como espaço comum de todos os utilizadores; 

articulação mecânica através de plataformas elevatórias entre a cota alta e a cota baixa 

(resolução “parcial” das acessibilidades); variedade tipológica habitacional, para 

responder a diferentes necessidades e usos contribuindo para a atração de faixas etárias 

mais jovens, evitando o despovoamento do centro histórico; melhoramento dos acessos à 

muralha Fernandina como momento de “valorização histórica” de um dos elementos 

característicos da formação da cidade do Porto. 

Pretende-se com estes objetivos e estratégias, que o espaço se torne num dos pontos de 

atração e de valorização da cidade por parte de todos os seus utilizadores, integrando-se 

na malha urbana da cidade de forma agradável e benéfica para a mesma. 
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Situação existente 

Figura 58 - Planta coberturas. 
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Situação proposta 

 Figura 59 - Planta coberturas. 
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Situação existente 

 Figura 60 - Planta Piso 0. 
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Situação proposta 

 Figura 61 - Planta Piso  0. 



90 

Situação existente 

Figura 62 - Perfis da situação existente. 
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Situação proposta 

Figura 63 – Perfis da proposta. 
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Figura 64 - Foto panorâmica sobre a plataforma do pré-fabricado (existente). 

Figura 65 - Proposta para o espaço público com a inclusão de um espaço de espetáculos ao ar livre (proposto). 

Figura 66 - Edifício pré-fabricado (existente). 

Figura 67 - Espaço público para a realização de eventos ao ar livre (proposto). 

Figura 68 - Espaços verdes em estado de degradação (existente). 

Figura 69 - Requalificação dos espaços verdes para circulação pedonal e zonas de estar  (proposto). 

Figura 70 - Vista sobre o espaço verde do laranjal (existente). 

Figura 71 - Requalificação do espaço verde do laranjal (proposto). 

Figura 70 Figura 71 

Figura 69 Figura 68 

Figura 66 Figura 67 

Figura 64 Figura 65 
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Figura 72 - Anexos presentes no espaço verde do laranjal (existente). 

Figura 73 - Requalificação do espaço verde do laranjal com sinaléticas e indicações informativas (proposto). 

Figura 74 - Estado descuidado do espaço verde do laranjal (existente). 

Figura 75 - Requalificação do espaço verde do laranjal para circuitos pedonais, zonas de lazer/estar (proposto). 

Figura 76 - Circuitos pedonais em estado de utilização precário (existente). 

Figura 77 - Requalificação dos circuitos pedonais e articula-los com os espaços verdes inerentes (proposto). 

Figura 78 - Edifício do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (existente). 

Figura 79 - Requalificação do edifício para lojas comerciais locais e turísticas articuladas com o espaço urbano 

de realização de eventos ao ar livre (proposto). 

Figura 72 Figura 73 

Figura 74 Figura 75 

Figura 76 Figura 77 

Figura 78 Figura 79 
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Figura 80 – Desenho da proposta da área de intervenção alargada, onde se articula o espaço público e as vistas

privilegiadas sobre a cidade e o Rio Douro (elementos de valor paisagístico). 

Figura 81 – Desenho da proposta do espaço público para realização de eventos públicos, ou de cariz 
artístico/lúdico, e do espaço de lazer circundante de utilização pública. 

Figura 82 – Desenho da proposta da área de intervenção alargada, onde se localizava um anexo pré-fabricado, 

de apoio ao antigo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e que foi demolido. 
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3.2.3. Intervenção restrita 

Na sequência do caso de estudo, a estratégia restrita restringe-se ao edifício no qual 

funcionou o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge no Quarteirão de Santa Clara 

na cidade do Porto, neste desenvolve-se um projeto de acordo com os princípios da 

conservação e restauro dos monumentos e sítios mencionados anteriormente, tendo em 

valor de conta ao mesmo tempo a legislação em vigor e normas intrínsecas aos centros 

históricos das cidades, de forma a evidenciar e valorizar o edifício na qual incide a 

intervenção, mantendo e preservando todos os seus valores inerentes, que testemunham 

o seu passado. 

Será abordada sobre a forma de reconversão (conforme já mencionado em capítulos 

anteriores), na qual se adapta o edifício a um novo uso, vocacionado essencialmente para 

a caridade e prestação de serviço social, no entanto inclui outra valências, ajustando-se o 

programa às necessidades de uma instituição social que terá como principal missão a 

integração e ajuda aos mais desfavorecidos, contribuindo para uma maior e melhor 

formação a nível educacional, social e pessoal, proporcionando também a oferta de 

ações de formação e workshops, oferece também a prestação de serviços sociais e 

administrativos relacionados com a população em geral e respetivos utilizadores. 

Pretende-se que o programa inclua ainda uma vertente relacionada com o turismo, 

permitindo um maior desenvolvimento a nível económico, social e turístico 

nomeadamente na expansão e divulgação da cidade como polo de atração pelas suas 

mais-valias, para tal a Muralha Fernandina assume determinada relevância pelo seu cariz 

histórico, mas também pela inclusão nos roteiros turísticos pela cidade que a tornam como 

ponto de passagem e paragem para admiração paisagística sobre a mesma, e nesse 

sentido surgem os espaços de exposição no piso superior do edifício central, e as galerias 

de lojas e comercio local que fomentarão o desenvolvimento económico da zona, outras 

das vertentes da proposta de intervenção restrita. 

Figura 83 - Foto de enquadramento da área de intervenção restrita e identificação dos edifícios a intervir. 
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Situação existente 

Figura 84 - Planta Piso -1 – (informação técnica, ver pág. CXXIX). 
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Situação proposta 

Figura 85 - Planta Piso -1 – (informação técnica, ver pág. CXXX). 
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Situação existente 

Figura 86 - Planta Piso 0 – (informação técnica, ver pág. CXXIX). 
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Situação proposta 

Figura 87 - Planta Piso 0 – (informação técnica, ver pág. CXXX). 
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Situação existente 

Figura 88 - Planta Piso 1 – (informação técnica, ver pág. CXXIX). 
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Situação proposta  

Figura 89 - Planta Piso 1 – (informação técnica, ver pág. CXXX). 



102 

Situação existente 

Figura 90 - Planta Piso 2 – (informação técnica, ver pág. CXXIX). 
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Situação proposta  

Figura 91 - Planta Piso 2 – (informação técnica, ver pág. CXXX). 
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Situação existente 

Figura 92 - Planta Coberturas. 
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Situação proposta  

Figura 93 - Planta Coberturas. 
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Considerações pontuais da intervenção alargada 

A proposta apresentada assenta nos princípios da conservação e restauro arquitetónico, 

assim como nas doutrinas defendidas e mencionadas pelos vários autores anteriormente 

abordados, preservam-se todos os elementos de valor histórico e artístico de forma manter 

a sua autenticidade e originalidade, no entanto, o programa apresentado assenta nos 

pressupostos de uma reconversão (caraterísticas mencionadas anteriormente), tendo sido 

necessário efetuarem-se ligeiras alterações ao nível da organização espacial de forma a 

este se adequando-se ao programa apresentado para o edifício. 

Relativamente ao edifício de maior escala da intervenção (Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge), que acolhe um programa de cariz social, apresenta uma série de soluções 

que visam o seu melhoramento e adaptação ao novo uso proposto, assim sendo a nível 

estrutural, não se verificam grandes alterações relativamente a originalidade do edifício, 

este apresenta um sistema construtivo em alvenaria de pedra rebocado e pintado, com 

uma imponente estrutura, que se optou por salvaguardar e preservar, acrescentando 

elementos pontuais de caráter reversível e diferenciado dos materiais e técnicas 

construtivas originais, existindo uma clara distinção entre o passado e o presente. 

A nova configuração interior do espaço proposto confere uma linguagem mais 

organizada e geometrizada, valorizando por isso a construção a nível da organização 

espacial que se encontra num estado precário com a construção de paredes divisórias em 

materiais pré-fabricados e sem robustez de qualquer valor, fruto da adaptação que o 

edifício foi sendo alvo, valorizando-se  por isso a proposta apresentada ao nível da 

integração e valor imobiliário, contribuindo sobretudo para uma melhoria a nível geral do 

seu estado de conservação e utilização. 

Os panos de alvenaria interiores serão redefinidos através de sistema de tijolo cerâmico 

revestidos a gesso acartonado com isolamento térmico e acústico no interior para um 

melhor desempenho térmico e acústico, salvo os de grande porte e estruturais, bem como 

os que contém elementos escultóricos e de interesse patrimonial, que valorizaram o 

edificado, mantendo-se para isso todos esses elementos com cariz histórico e artístico à 

vista e evidenciados. 

O sistema de caixilharias em madeira com vidro simples, serão alteradas para um sistema 

em alumínio com vidro duplo e caixa-de-ar com corte térmico, mantendo o mesmo 

desenho estético para que o aspeto exterior não se altere, prevalecendo a sua 

originalidade e autenticidade em função da estética mais contemporânea e moderna, 

valorizando por isso a questão energética do edifício. 
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Todos os espaços interiores serão dotados de infraestruturas e materiais reversíveis e 

diferenciados dos originais, para que caso haja necessidade de repor o edifício no seu 

estado original, isso seja possível, conservando todo o seu legado histórico que este 

transporta. 

A nível de coberturas, preserva-se o sistema construtivo existente mantendo a telha 

cerâmica com o objetivo de preservar o seu carater original, no entanto, incluem-se 

sistemas fotovoltaicos incorporados e painéis solares, com o intuito de melhorar o seu 

desempenho energético, tornando o edifício o mais sustentável possível. 

Evita-se sobretudo descaraterizar o estado físico do edifício, prevalecendo o seu cariz 

histórico, no entanto as alterações propostas serão no sentido de contribuir para a 

valorização do mesmo, tornando-o mais apelativo em termos estéticos e funcional 

contribuindo para um maior e melhor desenvolvimento da zona, integrando-o na malha 

urbana da cidade tornando-se útil para os seus utilizadores. 

Os restantes edifícios, regem-se pelos mesmos princípios da conservação e restauro, 

seguindo os mesmos princípios interventivos de forma adequarem-se às suas novas funções 

e usos, mas ao mesmo tempo preservar a sua autenticidade e valor patrimonial. 

O edifício dos serviços administrativos, funcionará como um espaço de organização e 

regência de todos os seus apêndices, no qual se exacerba a vista panorâmica que este 

confere sobre a paisagem da área de intervenção e da cidade, vocacionando os 

espaços de maior enfâse, organizados para esses pontos específicos, este segue os 

princípios interventivos adotados no edifício de maior dimensão, respeitando a sua 

organização espacial e adaptando-lhe um novo uso e função. 

O edifício com a função comercial e de organização de eventos de cariz público e (ou) 

privados, será dotado de sistemas de ventilação e iluminação natural, com o intuito de o 

tornar mais eficiente energeticamente, à semelhança dos restantes, no entanto a nível do 

espaço interior é o que sofre a intervenção mais “violenta”, da qual se preservam apenas 

as paredes de alvenaria estruturais e se adequam as restantes à sua nova função, 

podendo cada espaço ser auto suficiente e autónomo, este é um espaço que se encontra 

em desuso em visivelmente degradado, sem qualquer tipo de função ou como espécie 

de arrecadação dos extintos serviços do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

optando-se por lhe devolver uma função, integrando-o e tornando-o “ativo” para a 

sociedade. 

A intervenção apresentada, respeita assim na máxima dimensão todos os pressupostos e 

princípios preconizados pelas teorias de conservação e restauro, assim como as doutrinas 

defendidas pelos diversos teóricos que tiveram influência na evolução da forma de 

abordar as intervenções no património edificado e sítios com valor histórico e artístico. 
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Conclusão 

Pela necessidade visível que os centros históricos requerem, tendo como intuito principal a 

devolução da atratividade e competitividade de outros tempos, fomentando com isso o 

seu desenvolvimento social, económico, populacional, cultural, entre outros, é essencial 

para a sua revitalização e regeneração, que os processos de conservação, restauro e sal-

vaguarda do património se evidenciem e sejam pertinentes, mediante a peculiaridade de 

cada espaço ou edifício em concreto. No entanto, cabe ao arquiteto um papel funda-

mental neste processo, que passa pela sensibilização física e metodológica sob a forma 

de intervir no mesmo, tendo em conta uma arquitetura de integração e valorização cultu-

ral e/ou patrimonial, devolvendo lhe um uso adequado e pertinente. 

Neste sentido, ao longo da presente dissertação abordam-se temáticas que visam o as-

sunto e se assumem de relevada pertinência para o seu desenvolvimento, tendo em linha 

de conta as consecutivas experiências e metodologias desenvolvidas ao longo dos séculos 

até á atualidade, revelando-se sempre pertinentes, evolutivas, de ampliação de conheci-

mentos e sensibilização em torno da conservação, restauro, e salvaguarda do património. 

Neste contexto, as diferentes teorias e períodos estilísticos são abordados e mencionadas, 

percebendo-se claramente a defesa e oposição entre ambas, que preconizavam, ora a 

conservação sob a forma de transmitir e fazer perdurar ao longo dos tempos a autentici-

dade intrínseca ao património, através da qual revela as suas origens, por outro lado, de-

fendia-se que a utilização do património deverá ser de acordo com as necessidades tem-

porais, utilizando-o da forma mais conveniente, sem ter em linha de conta os aspetos his-

tóricos, culturais, artísticos, entre outros, destruindo-lhe parte das vezes todo o seu valor pa-

trimonial, perdendo o seu interesse histórico. A junção de ambas as formas de intervir no 

património, também considerada ao longo da presente dissertação, sob forma de ajustar 

e adequar o edifício e/ou sitio às necessidades sem ter de destruir ou apagar o seu valor 

histórico, cultural e artístico, conservando-os, preservando-os e adequando-os de forma 

visível e diferenciada do seu estado original, será a mais consensual e significativa, identifi-

cando as diferentes realidades através das quais os edifícios transitam, no entanto, pode 

dizer-se que as diferentes formas de abordar o património mencionadas são aplicáveis, aí 

o papel que o arquiteto assume é relevante e pertinente, tendo consciência da dificul-

dade acrescida de devolver a vitalidade e uso adequado aos edifícios, abordando nor-

malmente estas situações através do processo das reconversões, que genericamente de-

volvem um uso adequado as necessidades que estes apresentam e contribuem para a 

sua integração urbana, consequentemente para a sua regeneração e revitalização dos 

centros históricos, locais onde genericamente se encontram desativados. 
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Na sequência deste processo apresentam-se soluções para a área de intervenção alar-

gada nas páginas 81 a 93 e para a área de intervenção restrita nas páginas 94 a 106 , 

baseado nos princípios anteriormente mencionados, auxiliadas em referências arquitetóni-

cas, que relatam experiências semelhantes, no que ao seu contexto e condicionantes físi-

cas e espaciais dizem respeito, contribuindo para a adoção de uma tomada interventiva, 

é executado uma caraterização e diagnóstico da área percebendo-se qual a situação 

encontrada, ressalvando que a sua integração e devolução de uso ajustada as necessi-

dades da área de intervenção. 

Objetivamente definem-se os contornos do processo, exaltando sobretudo as condições 

físicas do edificado e o seu espaço público, assim como o estado de degradação em que 

se encontram, a este são acopladas todas as condicionantes e diretrizes de ação, tor-

nando-se pertinente reabilitar e conservar as infraestruturas dos edifícios e dos espaços pú-

blicos, devolvendo-lhe um uso de cariz social adequando e reconvertendo os edifícios 

para a sua nova função, optando-se pela metodologia da conservação e restauro, na 

qual se identifica a diferenciação técnica, construtiva e materialista da intervenção que 

resulta na reconversão de um espaço desativo e que de certa forma se integrará na malha 

urbana da cidade, potenciando o seu valor. 

A esta forma de intervir, exacerba-se ainda o espaço público e as potencialidades que 

este assume, assim como as locais, sobretudo de valor patrimonial, casos do trecho da 

Muralha Fernandina, do Rio Douro, da Serra do Pilar e da cidade em si, pretendem-se ofe-

recer espaços de lazer, convívio, verdes e de utilização para eventos de cariz social, for-

mativo ou lúdico, remetendo para a vertente turística que assume elevada preponderân-

cia no desenvolvimento dos centros históricos, daí a pertinência em conservar, restaurar, e 

salvaguardar o património histórico e artístico, potencializando o turismo. 

Todo o processo ideológico e conceptual adotado aponta para uma arquitetura de inte-

gração, baseado nos princípios da conservação, restauro e salvaguarda do património, 

focando as reconversões pela assumida importância no contexto dos centros históricos, 

pretendendo-se sobretudo que a realização da presente dissertação, contribua para o 

desenvolvimento em torno do tema. 
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Apêndice I – Ficha de inquérito geral do edificado 

QUARTEIRÃO:                                                                                                           Nº 

 

HABITAÇÃO Unifamiliar   Multifamiliar  

 

COMÉRCIO 

 

Diário  Ocasional  

Pequena Indústria-Artesanato  HO.RE.CA  

 

EQUIPAMENTOS 

Religiosos  Saúde e Assistência  

Cultura e Ensino  Desportivo  

Serviços Público  
Serviços Privados  

(escritórios) 

 

 
NÚMERO DE PISOS 1/2  3/4  +4  

 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Bom (bom estado de conservação e utilização)   

Razoável (necessidade de obras de manutenção)  

Mau (degradação: infraestruturas, cobertura e alvenaria)  

Devoluto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 – Ficha de inquérito geral do edificado. 
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Apêndice II – Níveis de intervenção 

A intervenção ligeira aplica-se a edifícios cujo seu estado de conservação seja razoável 

ao nível dos seus sistemas construtivos e estruturas, não sendo visível anomalias de grande 

visibilidade, salvo raras exceções, serão efetuadas reparações de pequena dimensão não 

sendo necessário o alojamento dos habitantes ou paragem dos serviços prestados para 

serem efetuadas as intervenções. 

Neste cenário de reabilitação, admite-se não ser possível assegurar o respeito de todo o 

enquadramento regulamentar e normativo, principalmente o surgido após a data original 

de construção. 

Na intervenção moderada, incluem além dos aspetos mencionados na intervenção ligeira 

as seguintes operações: 

 A reparação ou substituição das carpintarias e caixilharias; 

 A reparação ou eventual reforço de alguns elementos estruturais, 

fundamentalmente pavimentos; 

 A reparação generalizada dos revestimentos exteriores e interiores, da cobertura e 

paredes interiores e exteriores; 

 A substituição das instalações elétricas e hidráulicas e a beneficiação das partes 

comuns; 

 A melhoria das condições funcionais, ambientais e formais dos espaços, 

particularmente cozinha e casas de banho, onde se incluem sistemas de 

ventilação, abastecimento / escoamento de águas e equipamentos procurando 

o cumprimento da legislação em vigor. 

 

A intervenção profunda, para além de todos os aspetos mencionados nas anteriores 

intervenções, pressupõe alterações de cariz estrutural e sistema construtivo, no qual repara 

ou substitui todos os elementos em estado de visível degradação, bem como a redefinição 

da organização espacial do edifício, podendo ser alterado o seu uso/função bem como 

a tipologia do edifício. 

Intervenções com esta profundidade podem obrigar à desocupação temporária dos 

edifícios por parte dos seus moradores, sendo neste cenário de reabilitação em geral, 

possível assegurar o respeito de todo o enquadramento regulamentar e normativo vigente. 
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Apêndice III – Análise funcional e dados técnicos (quadros áreas e designações) 

Planta de pisos 

  

 1 ou 2 Pisos    3 ou 4 Pisos                         Mais de 4 Pisos 

 

 

 

 

Figura 95 – Análise funcional - Planta de pisos. 
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Analisando o número de pisos, percebe-se que 29% são edifícios com 1 ou 2 pisos o que 

corresponde a 4810m2 de área bruta construída, 45% são edifícios de 3 ou 4 pisos o que 

corresponde a 7450m2 de área bruta construída, e 26% são os edifícios com 5 ou mais pisos 

o que corresponde a 4290m2 de área bruta construída. 
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Planta de habitação 

 

Habitação Unifamiliar    Habitação Multifamiliar   Devoluto44 

 

 

 

 

                                                           
44 Considera-se devoluto qualquer edifício que esteja desocupado relativamente à função em análise.  

Figura 96 – Análise funcional - Planta de habitação. 
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Analisando a tipologia de habitação cerca de 55% do edificado existente na área de 

intervenção corresponde ao tipo habitacional, sendo 17,4% unifamiliar que corresponde a 

2870 m2 de área bruta construída, e 36,2% multifamiliar correspondendo a 5950 m2 de área 

bruta construída, os restantes 46,4% surgem como tipologias ocupacionais de serviços 

públicos e/ou administrativos incluindo-se equipamentos como Delegação de Saúde, 

P.S.P.; Convento de Santa Clara, Instituo Ricardo Jorge, HO.RE.CA.(s), comércio local, entre 

outros. 

As estratégias adotadas serviram para requalificar as tipologias de habitação com visíveis 

necessidades de intervenção ao nível da qualidade arquitetónica e salubridade das 

mesmas, bem como melhorias significativas ao nível da oferta de serviços públicos e/ou 

ofertas turísticas e de lazer. 

 

 

Tipologias de Habitação

Habitação Unifamiliar

Habitação Multifamiliar 

Outros
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Planta de comércio 

 

 Comércio Diário45                       HO.RE.CA (Hotéis, cafés e restaurantes)                    Devoluto 

 Comércio Ocasional46                              Pequena Indústria-Artesanato  

 

                                                           
45 Atividades terciárias com localização fixa, nas quais a generalidade dos consumidores satisfaz as necessidades 

imediatas do dia-a-dia, em especial as de alimentação (ex.: cafés, padarias, mercearias, etc.). 
46 Generalidade do consumo normal individual ou familiar com procura mais espaçada (ex.: livrarias e papelarias, 

farmácias, floristas, cinema, etc.).  

Figura 97 – Análise funcional - Planta de comércio. 
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Analisando a tipologia de comércio, cerca de 24,1% é o comércio diário que representa 

cerca de 3990 m2 de área bruta contruída, 3,92% é a pequena indústria – artesanato que 

representa cerca de 650 m2 de área bruta construída, 5,5% são os HO.RE.CA. que 

representa cerca de 910 m2 de área bruta construída, 0,6 % é o comércio ocasional que 

representa cerca de 100 m2 de área bruta construída e os restantes 62,25% são as restantes 

tipologias de ocupação. 

Pretende-se qualificar o espaço público e melhorar a oferta turística tentando cativar mais 

pessoas para a zona, podendo assim aumentar, melhorando e diversificando a oferta 

deste tipo de ocupação, privilegiando sempre os locais como forma de identidade. 
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Planta dos estados de conservação 

  

 Bom47                    Razoável48              Mau49 

 
 

                                                           
47 Edifícios sem necessidade de qualquer tipo de intervenção.  
48 Edifícios com necessidades de obras de manutenção, nomeadamente pinturas, pequenas reparações e/ou 

limpeza de fachada, empenas e coberturas. 
49 Edifícios com sinais de degradação evidentes ao nível das infraestruturas, alvenarias e coberturas. 

Figura 98 – Análise funcional - Planta dos estados de conservação. 
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Analisando o estado de conservação do edificado constata-se que 40,3% encontra-se em 

bom estado de conservação, representando 6670 m2 de área bruta construída, 24,95 

encontra-se em estado razoável de conservação, representando 4130 m2 de área bruta 

construída, e 34,74% encontra-se em mau estado de conservação, representando 5750 m2 

de área bruta de construção. 

Todo o edificado existente ná área de intervenção será reabilitado de acordo com o seu 

grau de debilidade e adequado aos usos mais pertinentes definidos nas estratégias de 

intervenção, sendo os que se encontram em mau estado de conservação podem sofrer 

alterações de maiores dimensões, podendo ser alterada a sua função original. 

 

 

Estados de Conservação

Bom

Razoável

Mau
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Planta de equipamentos 

 

 Religioso                  Serviços Privados                  Saúde e Assistência  

 Cultura e Ensino                         Serviços Públicos   Devoluto 

 

1. OTOC (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas); 2. Centro de Saúde da Batalha; 3. PSP – Comando 

Metropolitano do Porto; 4. Igreja de Santa Clara; 5. Associação de Apoio à Criança; 6. Antigo Instituto Nacional 

de Saúde Dr. Ricardo Jorge; 7. Centro de Dia; 8. Igreja da Nossa Senhora do Patrocínio (Recolhimento do Ferro); 

9. Jardim de Infância Centro Social da Sé Catedral do Porto; 10. Capela das Verdades; 11. Museu da Fundação 

Maria Isabel Junqueiro e Luís de Mesquita Carvalho. 13. OASRN (Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte).  
 

Figura 99 – Análise funcional - Planta de equipamentos. 
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Analisando o tipo de equipamentos, cerca de 5,8% são do tipo religioso, correspondendo 

a 960 m2 de área bruta construída, 5,5% são de cultura e ensino, correspondendo a 910 

m2 de área bruta construída, 9,9% são de saúde, correspondendo a 1640 m2 de área bruta 

construída, 6,5% são de serviços privados, correspondendo a 1080 m2 de área bruta 

construída, 4,1% são de serviços públicos, correspondendo a 680 m2 de área bruta 

construída, os restantes 67,85% são as restantes tipologias ocupacionais que correspondem 

a 11230 m2 de área bruta construída. 

Relativamente as tipologias de equipamentos, são as que ocupam uma menor dimensão 

em termos de área bruta construída, no entanto são de primordia, no sentido de serem 

importantes na prestação de serviços e educação da população ativa residente, sendo 

de salvaguardar a sua melhoria em termos funcionais e físicos para um melhor 

desenvolvimento da zona em questão. 

 

 

Tipologias de Equipamentos

Religioso

Cultura e Ensino

Saúde e Assistência

Serviços Privados

Serviços Públicos
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Planta de rede viária 

 

 Rede Pedonal             Rede Rodoviária 1ª                  Edificado  

 Rede Ferroviária                           Rede Rodoviária 2ª 

 

 

 

 

Figura 100 – Análise funcional - Planta de rede viária. 
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Dados quantificáveis da intervenção alargada 

 

Situação Existente 

- Área do Terreno: 8800m2 

- Área de Implantação dos Edifícios: 3300m2 

- Área total de Construção (implantação*Nº Pisos): 12800m2 

 

Índices Urbanísticos 

- Índice de Ocupação (Implantação/Área Total do Terreno): 

3300/8800= 0,37 

- Índice de Construção (Área Total de Construção/Área Total do Terreno): 

12800/8800= 1,45 

- Índice de Impermeabilização (Área de Impermeabilização/Área Total do Terreno): 

2500/8800= 0,28 

 

Situação Proposta 

- Área do Terreno: 8800m2 

- Área de Implantação dos Edifícios: 2800m2 

- Área total de Construção (implantação*Nº Pisos): 12300m2 

 

Índices Urbanísticos 

- Índice de Ocupação (Implantação/Área Total do Terreno): 

2800/8800= 0,31 

- Índice de Construção (Área Total de Construção/Área Total do Terreno): 

12300/8800= 1,38 

- Índice de Impermeabilização (Área de Impermeabilização/Área Total do Terreno): 

2100/8800= 0,23 
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 Situação 

Existente 

Situação 

Proposta 

Área do Terreno 8800m2 8800m2 

Área de Implantação dos Edifícios 3300m2 2800m2 

Área total de Construção 12800m2 12300m2 

Área de Impermeabilização 2500m2 2100m2 

Índice de Ocupação (Implantação/Área Total do 
Terreno) 

0,37 0,31 

Índice de Construção (Área Total de Construção/Área 

Total do Terreno) 

1,45 1,38 

Índice de Impermeabilização (Área de 

Impermeabilização/Área Total do Terreno) 

0,28 0,23 

 Figura 101 - Dados quantificáveis relativos à intervenção alargada, antes e após a proposta. 
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Figura 102 - Quadro de áreas do levantamento dos edifícios da área de intervenção restrita. 
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 Figura 103 - Quadro de áreas da proposta dos edifícios da área de intervenção restrita. 
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Anexo I - Carta de Atenas (1931) 

Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos 

Serviço Internacional de Museus, Atenas, 21 a 30 de outubro de 1931. 

I - Doutrinas. Princípios Gerais 

A Conferência ouviu a exposição dos princípios gerais e doutrinas relativas à proteção de 

monumentos. 

Qualquer que seja a diversidade dos casos específicos, em que cada um possa comportar 

uma solução, constatou que, nos diversos Estados representados, predomina uma tendên-

cia geral para abandonar as reconstituições integrais e evitar os seus riscos, pela instituição 

de uma manutenção regular e permanente, adequada a assegurar a conservação dos 

edifícios. 

Na situação em que um restauro surja como indispensável, como consequência de degra-

dação ou de destruição, recomenda o respeito pela obra histórica e artística do passado 

sem banir o estilo de nenhuma época. 

A Conferência recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se asse-

gure a continuidade da sua vida consagrando-os, contudo a utilizações que respeitem o 

seu carácter histórico ou artístico. 

II - Administração e Legislação dos Monumentos Históricos 

A Conferência ouviu a exposição sobre as legislações cujo objetivo é o de proteger os 

monumentos de interesse histórico, artístico ou científico pertencentes às diferentes na-

ções. 

Aprovou unanimemente a tendência geral que consagra nesta matéria um certo direito 

da coletividade perante a propriedade privada. 

Constatou que as diferenças entre estas legislações provinham das dificuldades de conci-

liar o direito publico e o direito dos particulares. 

Em consequência, ao aprovar-se a tendência geral destas legislações, estima-se que elas 

devem ser apropriadas às circunstâncias locais e ao estado da opinião publica, de forma 

a encontrar o mínimo de oposição possível, tendo em conta, em relação aos proprietários, 

os sacrifícios que eles são chamados a assumir no interesse geral. 

Faz votos para que em cada Estado a autoridade pública esteja investida do poder, em 

caso de urgência, de tomar as medidas de conservação. 
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Deseja vivamente que o Conselho Internacional de Museus publique uma recolha e um 

quadro comparativo das legislações em vigor nos diferentes Estados e a mantenha atuali-

zada. 

III - A valorização dos monumentos 

A Conferência recomenda o respeito, na construção dos edifícios, pelo carácter e a fisio-

nomia das cidades, sobretudo na vizinhança de monumentos antigos cuja envolvente 

deve ser objeto de cuidados particulares. Também alguns conjuntos e certas perspetivas 

particularmente pitorescas, devem ser preservadas. 

Há também necessidade de estudar as plantas e ornamentações vegetais adequadas a 

certos monumentos ou conjuntos de monumentos para lhes conservar o seu carácter an-

tigo. 

Recomenda sobretudo a supressão de toda a publicidade, de toda a presença abusiva 

de postes ou fios telefónicos, de toda a indústria ruidosa, incluindo as chaminés altas, na 

vizinhança dos monumentos artísticos ou históricos. 

IV - Os materiais do restauro 

Os peritos ouviram diversas comunicações relativas ao emprego dos materiais modernos 

para a consolidação dos edifícios antigos. 

Aprovam o emprego sensato de todos os recursos da técnica moderna e muito especial-

mente do betão armado. 

Especificam que os elementos resistentes devem ser dissimulados, salvo impossibilidade to-

tal, a fim de não alterar o aspeto e o carácter do edifício a restaurar. 

Recomendam-nos, muito especialmente, nos casos onde se considere conveniente evitar 

os riscos de desmontagem e remontagem dos elementos a conservar. 

 

V - As degradações dos monumentos 

A Conferência constata que, nas condições de vida moderna, os monumentos do mundo 

inteiro se encontram cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosféricos. 

Para além das precauções habituais e das soluções felizes obtidas na conservação da es-

tatuária monumental pelos métodos correntes, não se saberia, tendo em consideração a 

complexidade dos casos e o estado atual dos conhecimentos, formular regras gerais, para 

lá das precauções habituais e das soluções bem-sucedidas que se verificaram na estatu-

ária monumental pelos métodos correntes. 
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A Conferência recomenda: 

1º- A colaboração, em cada país, dos conservadores de monumentos e dos arquitetos 

com os representantes das ciências físicas, químicas e naturais, para conseguir alcançar 

métodos aplicáveis aos diferentes casos. 

2º- Ao Conselho Internacional de Museus que se mantenha ao corrente dos trabalhos em-

preendidos em cada país sobre estas matérias e que lhes dê lugar nas suas publicações. 

A Conferência, no que respeita à conservação da escultura monumental, considera que 

a deslocação das obras do enquadramento para o qual elas tinham sido criadas é em 

principio indesejável. Recomenda, a título de precaução, a preservação dos modelos ori-

ginais, e, na sua falta, a execução de moldes. 

VI - A técnica de conservação 

A Conferência constata com satisfação que os princípios e as técnicas expostas nas diver-

sas comunicações de pormenor se inspiram numa tendência comum, a saber: 

Quando se trata de ruínas impõe-se uma conservação escrupulosa, recolocando no seu 

lugar os elementos originais encontrados (anastilose) sempre que o caso o permita; os ma-

teriais novos necessários a este efeito deverão ser sempre identificáveis. Quando a conser-

vação de ruinas, trazidas à luz do dia no decurso de uma escavação for reconhecida 

como impossível, é aconselhado enterrá-las de novo, depois de, bem entendido, terem 

sido feitos levantamentos rigorosos. 

Deve dizer-se que a técnica e a conservação de uma escavação impõem a colaboração 

estreita do arqueólogo e do arquiteto. 

Quanto aos outros monumentos, os peritos estiveram unanimemente de acordo em acon-

selhar, antes de qualquer consolidação ou restauro parcial, a análise escrupulosa das pa-

tologias desses monumentos. Eles reconheceram, com efeito, que cada caso constituía 

um caso especifico. 

VII - A conservação dos monumentos e a colaboração internacional 

a) Cooperação técnica e moral 

A Conferência, convencida de que a conservação do património artístico e arqueológico 

da humanidade interessa à comunidade dos Estados, guardiões da civilização; 

Deseja que os Estados, agindo de acordo com o espírito do Pacto da Sociedade das Na-

ções, se prestem a uma colaboração sempre mais vasta e mais concreta, com o objetivo 

de favorecer a conservação dos monumentos artísticos e históricos; 
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Estima ser altamente desejável que as instituições e agrupamentos qualificados possam, 

sem prejuízo do direito público internacional, manifestar o seu interesse pela salvaguarda 

das obras primas nas quais a civilização se exprimiu ao mais alto nível e que pareçam ame-

açadas; 

Faz votos para que os pedidos submetidos com este fim ao organismo da cooperação 

intelectual da Sociedade das Nações, possam ser confiados à benevolente atenção dos 

Estados. 

Caberia à Comissão Internacional de Cooperação Intelectual, após informação do Con-

selho Internacional de Museus e após ter recolhido toda a informação útil, especialmente 

junto da Comissão Nacional de Cooperação Intelectual interessada, pronunciar-se sobre 

a oportunidade das diligências a empreender e sobre o procedimento seguir em cada 

caso particular. 

Os membros da Conferência após terem visitado, no decurso dos trabalhos e do intercâm-

bio de estudos que fizeram nessa ocasião, diversos campos de arqueológicos e monumen-

tos antigos da Grécia, foram unânimes em render homenagem ao Governo Grego que, 

durante longos anos, ao mesmo tempo que assegurava ele próprio, trabalhos considerá-

veis, aceitou a colaboração de arqueólogos e especialistas de todos os países. Os referidos 

membros viram aí um exemplo que não pode senão contribuir para a realização dos obje-

tivos de cooperação intelectual e cuja necessidade lhes ocorreu no decurso dos trabalhos. 

b) O papel da educação no respeito pelos monumentos 

A Conferência está profundamente convicta de que a melhor garantia de conservação 

dos monumentos e obras artísticas vem do respeito e do empenhamento dos próprios po-

vos e, considerando que estes sentimentos podem ser grandemente favorecidos por uma 

ação apropriada dos poderes públicos, faz votos para que os educadores habituem a in-

fância e a juventude a abster-se de degradar os monumentos quaisquer que sejam, e lhes 

transmitam o interesse, de uma maneira geral, pela proteção dos testemunhos de todas 

as civilizações. 

c) Criar uma documentação internacional 

A Conferência faz votos para que: 

1º- Cada Estado, ou as instituições criadas ou reconhecidas competentes para esse fim, 

publiquem um inventário dos monumentos históricos nacionais acompanhado de fotogra-

fias e descrições; 
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2º- Cada Estado constitua arquivos onde sejam reunidos todos os documentos relativos aos 

seus monumentos históricos; 

3º - Cada Estado deposite no Conselho Internacional de Museus as suas publicações; 

4º- O Conselho consagre, nas suas publicações, artigos relativos aos processos e aos méto-

dos gerais de conservação de monumentos históricos; 

5º - O Conselho estude a melhor utilização das informações assim centralizadas. 
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Anexo II – Carta de Veneza 1964 

Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro dos Monumentos e dos Sítios 

Adotada pelo ICOMOS em 1965 

Tradução por António de Borja Araújo, Engenheiro Civil IST Janeiro de 2007 

 

Preâmbulo 

Impregnados com uma mensagem proveniente do passado, os monumentos históricos das 

muitas gerações de pessoas permanecem até à atualidade como testemunhas vivas das 

suas antigas tradições. As pessoas estão a ficar cada vez mais conscientes sobre a unidade 

dos valores humanos e encaram os monumentos antigos como um património comum. É 

reconhecida a responsabilidade comum de os salvaguardar para as gerações futuras. É 

nosso dever transmiti-los na totalidade da sua riqueza e da sua autenticidade. É essencial 

que sejam estabelecidos e consagrados numa base internacional os princípios orientado-

res da preservação e do restauro dos edifícios antigos, sendo cada país responsável pela 

aplicação do plano dentro do enquadramento da sua própria cultura e das suas próprias 

tradições. Ao definir estes princípios básicos pela primeira vez, a Carta de Atenas de 1931 

contribuiu para o desenvolvimento de um movimento internacional alargado que assumiu 

formas concretas em documentos nacionais, no trabalho do ICOM e da UNESCO, e no 

estabelecimento do International Centre for the Study of the Preservation and the Restora-

tion of Cultural Property, por esta última. A consciência crescente e o estudo crítico trouxe-

ram à discussão problemas que se têm tornado continuamente mais complexos e variados; 

chegou, agora, a hora de se examinar de fresco essa Carta para se fazer um estudo pro-

fundo dos princípios envolvidos e para se alargar o seu objetivo num novo documento. 

Assim sendo, o IIº Congresso Internacional dos Arquitetos e dos Técnicos de Monumentos 

Históricos, que reuniu em Veneza desde 25 até 31de maio de 1964, aprovou o seguinte 

texto: 

Definições 

Artigo 1. 

O conceito de monumento histórico abrange não só os trabalhos de simples arquitetura, 

mas também o enquadramento urbano ou rural onde se encontram as evidências de uma 

civilização em particular, um desenvolvimento significativo ou um acontecimento histórico. 

Isto aplica-se não só às grandes obras de arte, mas também a obras mais modestas do 

passado que adquiriram significado cultural com a passagem do tempo. 
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Artigo 2. 

A conservação e o restauro dos monumentos devem recorrer a todas as ciências e a todas 

as técnicas que possam contribuir para o estudo e para a salvaguarda do património ar-

quitetónico. 

Artigo 3. 

O objetivo de se conservarem e de se restaurarem os monumentos é salvaguardá-los não 

apenas como obras de arte, mas também como evidências históricas. 

Conservação 

Artigo 4. 

É essencial para a conservação dos monumentos que eles sejam mantidos numa base 

permanente. 

Artigo 5. 

A conservação dos monumentos antigos é sempre facilitada se os fizermos utilizáveis para 

qualquer finalidade socialmente útil. Tal utilização é, portanto, desejável, mas não deve 

alterar a disposição interna ou a decoração do edifício. É dentro destes limites que as mo-

dificações necessárias para a alteração de funções devem ser encaradas e podem ser 

permitidas. 

Artigo 6. 

A conservação de um monumento implica a preservação de um enquadramento que não 

esteja fora de escala. Sempre que o enquadramento tradicional exista, ele deve ser con-

servado. Não deve ser aprovada nenhuma construção nova, demolição ou modificação 

que vá alterar a relação de massas e de cores. 

Artigo 7. 

Um monumento é inseparável da sua história, da qual ele é testemunha, e do enquadra-

mento em que existe. Não pode ser permitida a movimentação de todo ou de partes de 

um monumento, exceto quando a salvaguarda desse monumento o exija, ou quando isso 

for justificado por interesses nacionais ou internacionais de importância excecional. 

Artigo 8. 

Os artigos de escultura, pintura ou decoração que formem parte integrante de um monu-

mento só podem ser removidos deste se isso for o único meio de se garantir a sua preser-

vação. 
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Restauro 

Artigo 9. 

O processo de restauro é uma operação altamente especializada. O seu objetivo é pre-

servar e revelar o valor estético e o valor histórico do monumento, e baseia-se no respeito 

pelo material original e por documentos autênticos. O restauro deve deter-se no ponto 

onde começarem as conjeturas, e ainda mais no caso de qualquer obra extra que seja 

indispensável executar, esta deve ser distinguível da composição arquitetónica e deve ar-

vorar uma marca da sua contemporaneidade. Em qualquer caso, o restauro deve ser pre-

cedido e acompanhado por um estudo arqueológico e histórico do monumento. 

Artigo 10. 

Quando as técnicas tradicionais demonstrarem serem inadequadas, a consolidação de 

um monumento pode ser conseguida pelo emprego de qualquer técnica moderna para 

a conservação e construção, cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos 

e comprovada pela experiência. 

Artigo 11. 

Devem ser respeitadas as contribuições válidas de todos os períodos feitas ao edifício ou 

monumento, uma vez que o objetivo do restauro não é a unidade de estilo. Quando um 

edifício inclui obras sobrepostas de diferentes períodos, a revelação do estado subjacente 

só pode ser justificada em circunstâncias excecionais e quando o que for removido tiver 

pouco interesse e o material que for posto a descoberto for de grande valor histórico, ar-

queológico ou estético, e o seu estado de preservação suficientemente bom para justificar 

esta ação. A avaliação da importância dos elementos envolvidos e a decisão sobre o que 

pode ser destruído não pode ser apenas da competência do indivíduo responsável pela 

obra. 

Artigo 12. 

As substituições de partes em falta devem-se integrar harmoniosamente no conjunto, mas, 

ao mesmo tempo, devem ser distinguíveis do original, para que o restauro não falsifique a 

evidência artística ou histórica. 

Artigo 13. 

Não podem ser autorizadas adições, exceto até ao ponto em que não desfigurem as par-

tes interessantes do edifício, a sua envolvente tradicional, o equilíbrio da sua composição 

e a sua relação com as suas proximidades. 
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Sítios Históricos 

Artigo 14. 

Os sítios dos monumentos devem ser objeto de especiais cuidados para se salvaguardar a 

sua integridade e para se garantir que eles são desobstruídos e apresentados de uma 

forma harmoniosa. 

As obras de conservação e restauro executadas em tais sítios devem ser inspiradas por 

princípios assentes nos artigos seguintes. 

Escavações 

Artigo 15. 

As escavações devem ser executadas de acordo com normas científicas e com as reco-

mendações que definem os princípios internacionais a serem aplicados no caso de esca-

vações arqueológicas, adotadas pela UNESCO em 1956. 

As ruínas devem ser mantidas e devem ser tomadas as medidas necessárias para a con-

servação e para a proteção permanente dos elementos arquitetónicos e dos objetos des-

cobertos. Além disso, devem ser adotados todos os meios que facilitem a compreensão do 

monumento e a sua revelação, sem nunca se distorcer o seu significado. 

No entanto, devem ser excluídos “a priori” todos os trabalhos de reconstrução. Só pode ser 

permitida a anastilose, ou seja, a remontagem de partes existentes, mas desmembradas. 

O material usado para a integração deve ser sempre reconhecível e o seu uso deve ser o 

mínimo que garanta a conservação do monumento e o restabelecimento da sua forma. 

Publicação 

Artigo 16. 

Em todos os trabalhos de preservação, restauro ou escavação, deve existir sempre docu-

mentação exata sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos e 

fotografias. Devem ser incluídas todas as fases dos trabalhos de limpeza, consolidação, 

arrumação e integração, assim como os elementos técnicos e formais identificados du-

rante o decurso dos trabalhos. Este registo deve ser guardado em arquivos, numa institui-

ção pública, e postos à disposição dos profissionais da investigação. Recomenda-se que 

o relatório seja publicado. 

 

Fizeram parte dos trabalhos do Comité para a redação da Carta Internacional para a 

Conservação e Restauro dos Monumentos as seguintes pessoas: 
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- Piero Gazzola (Itália), Presidente 

- Raymond Lemaire (Bélgica), Redactor 

- José Bassegoda-Nonell (Espanha) 

- Luís Benavente (Portugal) 

- Djurdje Boskovic (Jugoslávia) 

- Hiroshi Daifuku (UNESCO) 

- P.L. de Vrieze (Holanda) 

- Harald Langberg (Dinamarca) 

- Mario Matteucci (Itália) 

- Jean Merlet (França) 

- Carlos Flores Marini (México) 

- Roberto Pane (Itália) 

- S.C.J. Pavel (Checoslováquia) 

- Paul Philippot (ICCROM) 

- Victor Pimentel (Peru) 

- Harold Plenderleith (ICCROM) 

- Deoclecio Redig de Campos (Vaticano) 

- Jean Sonnier (França) 

- Francois Sorlin (França) 

- Eustathios Stikas (Grécia) 

- Gertrud Tripp (Austria) 

- Jan Zachwatovicz (Polónia) 

- Mustafa S. Zbiss (Tunísia) 
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Anexo III – Carta de Cracóvia 2000 

Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído 

Cracóvia (Polónia), 26 de outubro de 2000 

Reconhecendo o contributo dos indivíduos e das instituições que, ao longo de três anos, 

participaram na preparação da Conferência Internacional sobre Conservação “Cracóvia 

2000” e na sua Sessão Plenária com o título “o património cultural como fundamento do 

desenvolvimento da civilização”, os signatários, participantes na Conferência Internacional 

sobre Conservação “Cracóvia 2000”, conscientes dos profundos significados associados 

ao património cultural, submetem aos responsáveis pelo património os seguintes princípios 

como orientação dos seus esforços na salvaguarda desses bens culturais. 

Preâmbulo 

Atuando no espírito da Carta de Veneza (1964), tendo em conta as recomendações inter-

nacionais e motivados pelo processo da unificação europeia, na entrada do novo milénio, 

os signatários da presente Carta estão conscientes de viver um tempo no qual as identida-

des, num contexto cada vez mais amplo, se tomam mais distintas e singulares. A Europa 

atual caracteriza-se pela diversidade cultural e, assim, pela pluralidade de valores funda-

mentais associados ao património móvel, imóvel e intelectual, o que implica diferentes sig-

nificados que originam conflitos de interesse. Esta situação requer de todos os responsáveis 

pela salvaguarda do património cultural uma maior atenção aos problemas e às decisões 

a serem tomadas na prossecução dos seus objetivos. 

Cada comunidade, tendo em conta a sua memória coletiva e consciente do seu passado, 

é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu património. 

Os monumentos, considerados como elementos individuais desse património, possuem va-

lores que se alteram com o tempo. Esta alteração de valores, que podemos identificar em 

cada monumento é, afinal, uma das características do património, ao longo da História. 

Através deste processo de mudança de valores, cada comunidade desenvolve uma cons-

ciência e um conhecimento da necessidade de preservar os bens culturais construídos, 

pois eles são portadores dos seus próprios valores patrimoniais comuns. 

Este processo não pode ser objeto de uma definição redutora. Apenas se pode indicar o 

modo segundo o qual pode ser identificado. 

Os instrumentos e os métodos utilizados para uma correta preservação do património de-

vem adaptar-se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de con-

tínua mudança. 

O contexto particular de escolha destes valores requer a elaboração de um projeto de 

conservação e a tomada de uma série de decisões que constituem o projeto de restauro, 

de acordo com critérios técnicos e organizativos apropriados. 
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Conscientes dos profundos valores da Carta de Veneza, e trabalhando para os mesmos 

objetivos, propõem os seguintes princípios para a conservação e restauro do património 

construído. 

Objetivos e métodos 

1. O património arquitetónico, urbano ou paisagístico, assim como os elementos que o 

compõem resultam de uma dialética entre os diferentes momentos históricos e os respeti-

vos contextos socioculturais. A conservação deste património é o objetivo desta Carta. A 

conservação pode ser realizada mediante diferentes tipos de intervenções, tais como o 

controlo do meio ambiental, a manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a 

reabilitação. Qualquer intervenção implica decisões, escolhas e responsabilidades relaci-

onadas com o património, entendido no seu conjunto, incluindo os elementos que embora 

hoje possam não ter um significado específico, poderão, contudo, tê-lo no futuro. 

2. A manutenção e a reparação constituem uma parte fundamental do processo de con-

servação do património. Estas ações exigem diversos procedimentos, nomeadamente in-

vestigações prévias, testes, inspeções, controlos, acompanhamento dos trabalhos e do seu 

comportamento pós-realização. Os riscos de degradação do património devem ser pre-

vistos em relatórios apropriados para permitir a adoção de medidas preventivas. 

3. A conservação do património construído é executada de acordo com o projeto de res-

tauro, que se inscreve numa estratégia para a sua conservação a longo prazo. O “projeto 

de restauro” deverá basear-se num conjunto de opções técnicas apropriadas e ser elabo-

rado segundo um processo cognitivo que integra a recolha de informações e a compre-

ensão do edifício ou do sítio. Este processo pode incluir o estudo dos materiais tradicionais, 

ou novos, o estudo estrutural, análises gráficas e dimensionais e a identificação dos signifi-

cados histórico, artístico e sociocultural. No projeto de restauro devem participar todas as 

disciplinas pertinentes e a coordenação deve ser levada a cabo por uma pessoa qualifi-

cada na área da conservação e restauro. 

4. Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício, baseadas no 

que os responsáveis julgam ser o seu “verdadeiro estilo”, a reconstrução de partes muito 

limitadas, com um significado arquitetónico pode ser excecionalmente aceite, na condi-

ção de se fundamentar, em documentação precisa e irrefutável. Se for necessário para o 

uso adequado do edifício, podem-se incorporar elementos espaciais e funcionais, mas es-

tes devem exprimir a linguagem da arquitetura atual. A reconstrução total de um edifício, 

que tenha sido destruído por um conflito armado ou por uma catástrofe natural, só é acei-

tável se existirem motivos sociais ou culturais excecionais, que estejam relacionados com a 

própria identidade da comunidade local. 
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Diferentes tipos de património construído 

5. Qualquer intervenção que afete o património arqueológico, devido à sua vulnerabili-

dade, deve estar estritamente relacionada com a sua envolvente: o território e a paisa-

gem. Os aspetos destrutivos das escavações devem reduzir-se tanto quanto seja possível. 

Cada escavação deve ser acompanhada de documentação completa sobre os traba-

lhos arqueológicos. 

Tal como em qualquer intervenção patrimonial, os trabalhos de conservação de achados 

arqueológicos devem basear-se no princípio da intervenção mínima. Os trabalhos arque-

ológicos só podem ser realizados por profissionais e a metodologia e técnicas usadas de-

vem ser estritamente controladas. 

Para a proteção e apresentação pública de sítios arqueológicos deve encorajar-se: o re-

curso a técnicas modernas; a criação de bancos de dados; a utilização de sistemas de 

informação e a utilização de técnicas de apresentação virtual dos sítios. 

6. O objetivo da conservação dos monumentos e dos edifícios com valor histórico, que se 

localizem em meio urbano ou rural, é o de manter a sua autenticidade e integridade, in-

cluindo os espaços interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo com o seu aspeto 

original. Tal conservação requer um “projeto de restauro” apropriado, que defina os méto-

dos e os objetivos. Em muitos casos, requer-se ainda um uso apropriado para os monumen-

tos e edifícios com valor histórico, compatível com os seus espaços e o seu significado pa-

trimonial. As obras em edifícios com valor histórico devem analisar e respeitar todas as fases 

construtivas pertencentes a períodos históricos distintos. 

7. A decoração arquitetónica, as esculturas e os elementos artísticos, que fazem parte in-

tegrante do património construído, devem ser preservados mediante um projeto específico 

vinculado ao projeto geral de restauro. 

Esta metodologia pressupõe que o especialista em restauro do património construído pos-

sua os conhecimentos e a formação adequados, para além da capacidade cultural, téc-

nica e prática, para interpretar os diferentes ensaios e análises nas áreas artísticas específi-

cas. O “projeto de restauro” deve garantir uma relação correta com o conjunto envol-

vente, incluindo o ambiente, a decoração e a escultura e respeitando as técnicas tradici-

onais da construção e a sua necessária integração como uma parte substancial do patri-

mónio construído. 

8. As cidades e as aldeias históricas, no seu contexto territorial, representam uma parte 

essencial do nosso património universal. Cada um destes conjuntos patrimoniais deve ser 

considerado como um todo, com as suas estruturas, os seus espaços e as características 

socioeconómicas, em processo de contínua evolução e mudança. 
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Qualquer intervenção deve envolver todos os sectores da população e requer um pro-

cesso de planeamento integrado, cobrindo uma ampla gama de atividades. Em meio ur-

bano, a conservação tem por objetivo, quer os conjuntos edificados, quer os espaços livres. 

A sua área de intervenção tanto pode restringir-se a uma parcela de um grande aglome-

rado urbano, como englobar a totalidade de uma pequena cidade ou mesmo uma al-

deia, integrando sempre os respetivos valores imateriais, ou intangíveis. Neste contexto, a 

intervenção na cidade histórica deve ter presente a morfologia, as funções e as estruturas 

urbanas, na sua interligação com o território e a paisagem envolventes. Os edifícios que 

constituem as zonas históricas podendo não se destacar pelo seu valor arquitetónico es-

pecial, devem ser salvaguardados como elementos de continuidade urbana, devido às 

suas características dimensionais, técnicas, espaciais, decorativas e cromáticas, elementos 

de união insubstituíveis para a unidade orgânica da cidade. 

O “projeto de restauro” das cidades ou aldeias históricas deve, não só verificar a sustenta-

bilidade das opções estratégicas que assume, como prever o processo de gestão de futu-

ras alterações, ligando as questões da conservação do património aos aspetos económi-

cos e sociais. Para além do conhecimento das estruturas físicas, devem ser estudadas as 

influências que futuras alterações poderão provocar, bem como os necessários instrumen-

tos para gerir essas alterações. 

O “projeto de restauro” de cidades e aldeias históricas deve considerar que os imóveis do 

tecido urbano desempenham uma dupla função: 

a) são elementos definidores da forma urbana, mas também; 

b) possuem uma espacialidade interna, que constitui um dos seus valores essenciais. 

9. As paisagens reconhecidas como património cultural são o resultado e o reflexo da inte-

ração prolongada nas diferentes sociedades entre o homem, a natureza e o meio ambi-

ente físico. São testemunhos da relação evolutiva das comunidades e dos indivíduos com 

o seu meio ambiente. 

Neste contexto, a sua conservação, preservação e desenvolvimento centram-se nos as-

petos humanos e naturais, integrando valores materiais e intangíveis. É importante compre-

ender e respeitar o carácter das paisagens e aplicar leis e normas adequadas que harmo-

nizem os usos mais importantes do território com valores paisagísticos essenciais. 

Em muitas sociedades, as paisagens possuem uma relação histórica com o território e com 

as cidades. A integração da conservação da paisagem cultural com o desenvolvimento 

sustentado de regiões e localidades com atividades ecológicas, assim como com o meio 

ambiente natural requerem uma consciencialização e uma compreensão das suas rela-

ções ao longo do tempo, o que implica o estabelecimento de relações com o meio am-

biente construído, de regiões metropolitanas, cidades e núcleos históricos. 
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A conservação integrada de paisagens arqueológicas ou com interesse paleontológico, 

bem como o desenvolvimento de paisagens que apresentam alterações muito significati-

vas, envolvem a consideração de valores sociais, culturais e estéticos. 

10. As técnicas de conservação devem estar intimamente ligadas à investigação pluridis-

ciplinar sobre materiais e tecnologias usadas na construção, reparação e no restauro do 

património edificado. A intervenção escolhida deve respeitar a função original e assegurar 

a compatibilidade com os materiais, as estruturas e os valores arquitetónicos existentes. 

Quaisquer novos materiais ou tecnologias devem ser rigorosamente testados, 

comparados e experimentados antes da respetiva aplicação. 

Embora a aplicação “in situ” de novas tecnologias possa justificar-se para uma boa con-

servação dos materiais originais, estas devem ser constantemente controladas tendo em 

conta os resultados obtidos, o seu comportamento ao longo do tempo e a possibilidade 

da sua eventual reversibilidade. 

Deve estimular-se o conhecimento dos materiais e técnicas tradicionais de construção, 

bem como a sua apropriada manutenção no contexto da sociedade contemporânea, 

considerando-as como componentes importantes do património cultural. 

Gestão 

11. A gestão das cidades históricas e do património cultural em geral, tendo em conta os 

contínuos processos de mudança, transformação e desenvolvimento, consiste na adoção 

de regulamentos apropriados, na tomada de decisões, que implicam necessariamente es-

colhas, e no controlo dos resultados. Um aspeto essencial deste processo, é a necessidade 

de identificar os riscos, de antecipar os sistemas de prevenção apropriados e de criar pla-

nos de atuação de emergência. O turismo cultural, apesar dos seus aspetos positivos para 

a economia local, deve ser considerado como um risco. 

Deve prestar-se uma particular atenção à otimização dos custos envolvidos. 

A conservação do património cultural deve constituir uma parte integrante dos processos 

de planeamento económico e gestão das comunidades, pois pode contribuir para o de-

senvolvimento sustentável, qualitativo, económico e social dessas comunidades. 

12. A pluralidade de valores do património e a diversidade de interesses requerem uma 

estrutura de comunicação que permita uma participação efetiva dos cidadãos no pro-

cesso, para além dos especialistas e gestores culturais. Caberá às comunidades adotar os 

métodos e as formas apropriadas para assegurar uma verdadeira participação dos cida-

dãos e das instituições nos processos de decisão. 
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Formação e educação 

13. A formação e a educação em património cultural exigem a participação da socie-

dade e a integração da temática nos sistemas nacionais de educação a todos os níveis. 

A complexidade dos projetos de restauro, ou de quaisquer outras intervenções de conser-

vação, por envolverem aspetos históricos, técnicos, culturais e económicos, requerem a 

nomeação de responsáveis bem formados e competentes. 

A formação dos especialistas em conservação deve ser interdisciplinar e incluir o estudo 

da história da arquitetura, da teoria e das técnicas da conservação. Esta formação deve 

assegurar uma qualificação adequada, necessária à resolução de problemas de investi-

gação, bem como para resolver corretamente as intervenções de conservação e restauro 

de uma forma profissional e responsável. 

A formação de profissionais e técnicos nas disciplinas da conservação deve considerar a 

evolução das metodologias e do conhecimento técnico e participar no debate atual so-

bre as teorias e as políticas de conservação. 

A qualidade da mão-de-obra e o trabalho técnico durante os projetos de restauro devem 

também ser valorizados com uma melhor formação profissional. 

Medidas legais 

14. A proteção e conservação do património construído podem ser melhoradas através 

da adoção de medidas legais e administrativas. Estas medidas devem assegurar que os 

trabalhos de conservação sejam realizados por especialistas em conservação ou sob sua 

supervisão. 

As disposições legais também podem prever um período de estágios práticos, no 

contexto de programas estruturados. Deve conceder-se uma atenção especial aos re-

cém-formados especialistas em conservação do património cultural, nomeadamente no 

momento da graduação como profissionais independentes. Este grau deveria ser adqui-

rido sob supervisão de especialistas em conservação. 

Anexo - Definições 

O Comité de Redação da Carta de Cracóvia 2000 usou os seguintes conceitos e termino-

logia: 

a) Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece 

os seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a 

valorização destas obras como património é, assim, um processo que implica a seleção de 

valores. 
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b) Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um 

suporte da memória. Nele, a memória reconhece aspetos relevantes relacionados com 

atos e pensamentos humanos, associados ao curso da história e, 

todavia, acessíveis a todos. 

c) Autenticidade: é o somatório das características substanciais, historicamente provadas, 

desde o estado original até à situação atual, como resultado das várias transformações 

que ocorreram no tempo. 

d) Identidade: entende-se como a referência coletiva englobando, quer os valores atuais 

que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado. 

e) Conservação: é o conjunto das atitudes de uma comunidade que contribuem para 

perpetuar o património e os seus monumentos. A conservação do património construído é 

realizada, quer no respeito pelo significado da sua identidade, quer no reconhecimento 

dos valores que lhe estão associados. 

f) Restauro: é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo objetivo é a con-

servação, da sua autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunidade. 

g) Projeto de restauro: o projeto, resultante das opções de conservação, é o processo es-

pecífico através do qual a conservação do património construído e da paisagem são rea-

lizados com sucesso. 
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Anexo IV – ARU do Centro Histórico do Porto (CHP) 

NOTA: Informação retirada de documento da Porto Vivo SRU 
(proj_pre_delimitacao_arus_2010_10_14_ca (1)) 

 
Limites 
 

Norte: Rua Dr. António de Sousa Macedo; Campo dos Mártires da Pátria; Rua S. Filipe de 

Nery; Rua dos Clérigos; Praça da Liberdade; Rua 31 de Janeiro. 

Sul: Rio Douro. 

Nascente: Praça da Batalha; Rua Augusto Rosa; troço da Muralha Fernandina; Ponte Luís I. 

Poente: Escadas do Caminho Novo; troço da Muralha Fernandina; Passeio das Virtudes. 

Dados estatísticos 

 

Enquadramento no PDMP 

Está classificada como “Área Histórica” na Carta de Qualificação do Solo (PDM). 

Corresponde à área classificada como Património Mundial pela UNESCO, encontrando-se 

todo o território abrangido pelo Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto, Património 

Mundial. 

Breve descrição 

A classificação como Património Mundial, no concelho do Porto, advém de características 

históricas e valor patrimonial, sobejamente conhecidas e sistematizadas no processo de 

candidatura à UNESCO. 

Trata-se do assentamento humano mais antigo e compacto da Cidade, sujeito a sucessivas 

estratificações, desde períodos primitivos até à primeira metade do séc. XX. O CHP 

apresenta diferentes dinâmicas, umas induzidas por políticas urbanas específicas, caso da 

intervenção do Bairro da Sé, outras de carácter espontâneo, caso da ocupação 

habitacional da colina da Vitória. Transversal às diferentes áreas, assinale-se o crescente 

fenómeno turístico. Do ponto de vista territorial, com quase 50 hectares, inscreve-se na sua 

quase totalidade dentro de um círculo com 500m de raio. 
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Anexo V – Condicionantes 

PDM  

PDM – Aviso n.º 14332/2012 Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207 – 25 de outubro de 2012  

Alteração PDM – Aviso n.º 11352/2015 Diário da Republica, 2.ª série – N.º 194 – 5 de outubro 

de 2015 

Código regulamentar – Aviso n.º 10771/2013 Diário da República, 2.ª série – N.º 167 – 30 de 

agosto de 2013 

RERU 

Decreto – Lei n.º 53/2014 de 8 de abril 

Segurança contra Incêndio 

Decreto – Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro 

Acústico 

Decreto – Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro 

Decreto – Lei n.º 96/2008 de 9 de junho 

Portaria 113/2015 

Nota: em caso de enquadramento no RERU tem apenas de cumprir o artigo N. º11 e 12 do 

D.L.9/2007 de 17 de janeiro. 

Térmico 

Decreto – Lei n.º 194/2015 de 14 de setembro 

Organização de processos 

Portaria 113/2015 de 22 de abril 

Edificado 

RJUE – Decreto – Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro 

RGEU – Decreto – Lei n.º 50/2008 de 19 de março 

Acessibilidades 

Decreto – Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto 

 

 

 

 



CL 

Plano Diretor Municipal do Porto – (PDM) 

Extrato de ordenamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 - Classificação de solos. 

Figura 105 - Cotas de Cheia/Recursos Naturais. 
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- O PDM enquadra a zona de intervenção e envolvente em áreas históricas, caracterizado 

desde o artigo 9.º ao 13.º. 

Secção I – Áreas Históricas 

 Uso (artigo 10.º) 

O uso predominante é habitacional, embora seja uma zona mista prevendo-se usos 

complementares. 

 Edificabilidade (artigo 11.º) 

As intervenções a levar a efeito devem ter como regra a conservação dos edifícios, 

admitindo-se obras de reconstrução sempre que justificadas pela degradação construtiva. 

Só são permitidas novas construções quando se destinem a substituir os edifícios que 

constituem uma intrusão arquitetónica ou urbanística de má qualidade e que seja 

desqualificadora da imagem do conjunto urbano onde se insere. 

Sendo também permitidas novas construções que visem a ocupação de prédios urbanos 

não edificados ou ainda as obras de ampliação de edifícios existentes e desde que 

estabeleçam uma correta relação com os edifícios vizinhos, quanto á cércea, 

alinhamentos, contribuem para uma valorização do espaço público, da caracterização 

patrimonial da imagem urbana, conservação de elementos arquitetónicos e construtivos 

 Demolição (artigo 12.º) 

Só se admite demolições, totais ou parciais quando a recuperação dos mesmos é inviável 

e ponham em causa a segurança de pessoas e bens. Ou quando o edifício constitua uma 

intrusão arquitetónica ou urbanística de má qualidade e que seja desqualificadora da 

imagem do conjunto urbano onde se insere. 

 Logradouros e interiores dos quarteirões (artigo 13.º) 

A edificação nos logradouros e interiores dos quarteirões pode ser admitida desde que 

sejam levados em consideração os valores arquitetónicos, patrimoniais e ambientais 

existentes e a sua correta relação com a envolvente, nomeadamente em termos de 

volumetria e de enquadramento paisagístico, e ainda se houver redução de área 

impermeável legalmente constituída anterior à operação. 
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Secção VII – Áreas de equipamento 

 Âmbito e objetivos (artigo 32.º) 

1 – As áreas de equipamento correspondem às parcelas afetas ou a afetar à instalação 

de equipamentos ou infraestruturas de interesse público e com carácter estruturante no 

ordenamento e funcionalidade da cidade. 

2 – Consoante correspondem a equipamentos ou infraestruturas já instalados ou propostos 

pelo PDMP, consideram-se as seguintes subcategorias: 

a) Área de equipamento existente; 

b) Área de equipamento proposto. 

 Usos (artigo 33.º) 

1 – O uso dominante é o correspondente ao equipamento ou infraestrutura de interesse 

público, admitindo-se a coexistência de outros usos, nas seguintes condições: 

a). Quando associados funcionalmente aos equipamentos ou infraestrutura 

existente ou proposto nesse mesmo prédio; 

b). Quando constituam atividades complementares do equipamento ou 

infraestrutura existente e se desenvolvam no mesmo prédio. 

2 – Quando não se observar nenhuma das condições das alíneas do número 

anterior, só se admite a instalação de outros usos até ao máximo de 25% da área do prédio 

e para garantir a viabilidade de equipamento. 

 Edificabilidade (artigo 34.º) 

1 – Nos prédios localizados em Área de Equipamento Existente ou Proposto, 

admitem-se obras de edificação e demolição essenciais à viabilidade de equipamento, 

devendo ser assegurado o seguinte: 

a). Uma correta inserção urbana e paisagística da edificação, em especial uma 

correta articulação com o espaço público envolvente e com o edificado existente, 

nomeadamente no que respeita a cércea e alinhamentos; 

b) A área máxima de impermeabilização é estabelecida em função dos valores 

ambientais e urbanísticos presentes, não podendo ser superior a 75%; 

2 – Excetuam-se da alínea b) do número anterior os prédios localizados em Área de 

Equipamento Existente com área igual ou inferior a dois hectares e ainda, as obras de 

ampliação para a viabilidade das atividades instaladas nessas mesmas áreas. 
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3- Nos prédios localizados em área de equipamento integrado em estrutura 

ecológica, deve ser assegurado o seguinte: 

a) A área de impermeabilização não pode ser superior a 60%. 

b). Qualquer alteração à área de impermeabilização ou do coberto vegetal fica 

condicionada à prévia aprovação pela Câmara Municipal, a qual é precedida da 

apresentação de inventário e mapificação das espécies vegetais existentes no perímetro 

em causa e da proposta pormenorizada das alterações pretendidas. 

Secção IX – Áreas Verdes 

 Áreas verdes de utilização pública (artigo 38.º) 

1 – As áreas verdes de utilização pública correspondem a parques públicos ou de 

utilização pública e ainda a praças e jardins com carácter estruturante do verde urbano. 

2 – Admitem-se obras de construção de infraestruturas, edifícios ou estruturas de 

apoio à fruição destas áreas de lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor patrimonial e da 

sua identidade como espaço verde urbano, em que a área de impermeabilização não 

pode ser superior a 5% da área verde de utilização pública em que se localizam. 

3 – Admite-se a manutenção de edifícios existentes desde que as atividades neles 

instaladas sejam dinamizadoras do uso e fruição da área onde se inserem. 

4 – Para efeitos do cálculo da área de impermeabilização não se incluem as 

veredas nem os elementos decorativos públicos, nomeadamente, coretos, lagos, 

fontanários, estátuas e esculturas. 

 Áreas verdes de privadas a salvaguardar (artigo 40.º) 

1 – As áreas verdes privadas a salvaguardar correspondem a prédios ou a jardins, 

logradouros e quintas não afetos à utilização coletiva que, pela sua localização no tecido 

urbano, existência de áreas permeáveis, qualidade e tipo de massa vegetal ou 

composição florística, são considerados relevantes na imagem da cidade e promotores 

da qualidade ambiental urbana. 

2 – Qualquer alteração ao coberto vegetal ou à estrutura das situações acima 

referidas fica condicionada à prévia aprovação pela CMP, a qual é precedida da 

apresentação de um inventário e mapificação das espécies vegetais existentes no 

perímetro em causa e da proposta pormenorizada das alterações pretendidas. 

3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quer nas obras de ampliação 

de edifícios existentes quer nas que respeitem a novos edifícios, as condições de 

edificabilidade regem-se pelo seguinte: 
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a). Uma correta relação com os edifícios existentes na envolvente, nomeadamente 

no que respeita à cércea e alinhamentos, bem como a relação equilibrada com o espaço 

verde envolvente, respeitando o resultado do inventário e mapificação das espécies 

arbóreas existentes. 

b) A área máxima de impermeabilização é estabelecida em função dos valores 

ambientais e urbanísticos presentes e não pode ser superior a 40% da área total. 

Extrato das Condicionantes 

 

Figura 106 - Extrato de Condicionantes. 

Legenda 

 

Nota: Na planta de condicionantes existem condicionantes na zona de trabalho ao nível de linhas 

de água existente, e pertence ao sector 7 (raio de 15000m) do aeroporto Francisco Sá Carneiro e é 

uma área de jurisdição da A.P.D.L. 
Na envolvente temos a linha ferroviária (LCF Alfandega) a nascente, a sul temos uma zona de cheia 

e Área sujeita a consulta obrigatória da entidade competente pela proteção a recursos naturais. 
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Carta do Património 

 

Figura 107 - Áreas classificadas. 

 

Figura 108 - Áreas non aedificandi / zona de proteção (ZP). 

Legenda: 
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Sistema patrimonial 

 Áreas com interesse urbanístico e arquitetónico (artigo 44.º) 

1 – As áreas com interesse urbanístico e arquitetónico, identificadas na planta de 

ordenamento – carta de património, abrangem zonas significativas para a história da 

cidade que, sob o ponto de vista do urbanismo e da arquitetura, são representativas, 

contribuindo para a valorização da imagem urbana, pelo que devem ser protegidas e 

promovidas. 

2 – Qualquer operação urbanística a levar a efeito nestas áreas deve salvaguardar 

a qualidade urbanística e arquitetónica do conjunto, colhendo parecer prévio dos serviços 

competentes. 

 Imóveis de interesse patrimonial (artigo 45.º) 

1 — Os imóveis de interesse patrimonial, identificados na planta de ordenamento 

— carta do património e no Anexo I-A deste Regulamento, correspondem a imóveis que, 

pelo seu interesse histórico, arquitetónico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de 

proteção e valorização. 

2 — Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de 

alteração e ampliação, desde que devidamente justificadas e que não desvirtuem as 

características arquitetónicas e volumétricas do existente, devendo a operação colher 

parecer prévio dos serviços competentes. 

3 — A demolição total ou parcial de imóveis de interesse patrimonial é sujeita a 

parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por razões que ponham em 

causa a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em 

que a mesma tenha como objetivo a qualificação arquitetónica ou urbanística. 

 Áreas de potencial valor arqueológico (artigo 46.º) 

1 — As áreas de potencial valor arqueológico estão delimitadas na planta de 

ordenamento — carta do património e integram as seguintes unidades de proteção: 

a) Zonas especiais de proteção (ZEP), correspondendo aos perímetros legalmente 

definidos para imóveis classificados e que, para efeitos do presente Regulamento, 

compreendem ainda o perímetro de proteção da área classificada do centro histórico do 

Porto; 
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b) Zonas automáticas de proteção (ZAP), correspondendo aos perímetros das zonas 

de proteção de 50 m de imóveis classificados ou em vias de classificação para os quais 

não esteja estabelecida a ZEP; 

c) Perímetros especiais de proteção arqueológica (PEPA), compreendendo áreas não 

incluídas nas alíneas anteriores e definidas com base em intervenções arqueológicas ou 

achados devidamente localizados; 

d) Zonas de potencial arqueológico (ZOPA), compreendendo áreas não incluídas nas 

alíneas anteriores e definidas com base em referências documentais, toponímicas ou 

eventuais achados, cuja localização precisa se desconhece, e ainda todas as igrejas não 

classificadas e de construção anterior ao século XIX, com um perímetro envolvente de 50 

m; 

e). As áreas históricas, conforme são definidas no artigo 9.º do presente Regulamento. 

2 — Sempre que seja criada uma nova ZEP ou ZAP, ou a realização de intervenções 

arqueológicas e novos achados determinem a reformulação ou o estabelecimento de 

novos PEPA e ZOPA, proceder -se -á à atualização da carta do património e à sua 

publicação, de acordo com os procedimentos inerentes à alteração do PDMP. 

3 — São ainda consideradas áreas de potencial valor arqueológico, para efeitos do 

disposto no número seguinte: 

a). As áreas afetas a empreendimentos de grande magnitude que impliquem 

escavações e revolvimentos de terra ou alterações da topografia inicial, como túneis, 

parques de estacionamento subterrâneos, abertura de novas vias e grandes arranjos 

urbanísticos; 

b). Os prédios afetos a operações urbanísticas de significativa relevância, nos termos 

do artigo 89.º do presente Regulamento. 

4 — Nas áreas definidas nos n.ºs 1 e 3 do presente artigo, as intervenções que envolvam 

obras de edificação, obras de demolição, operações de loteamento, obras de 

urbanização e trabalhos de remodelação dos terrenos devem ser sujeitas a parecer prévio 

dos serviços competentes da CMP, que informarão da necessidade e condições de 

execução de eventuais intervenções arqueológicas de avaliação prévia, 

acompanhamento de obras ou outros trabalhos arqueológicos essenciais à aprovação e 

execução das intervenções pretendidas. 
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 Imóveis com interesse patrimonial (Anexo I-A) 

S2 – freguesia da Sé, Fontanário do Largo da Sé/Chafariz de S. Miguel-o-Anjo Sé (L. da) IP1; 

S8 – freguesia da Sé, Muralhas de D. Fernando e Miradouro (Troços dos Guindais e da Rua 

da Madeira). Madeira (R. da), Arnaldo Gama (Jardim), Codeçal (Escadas do). MN6; IP51 

S9 – freguesia da Sé, Igreja de Santa Clara, Primeiro de Dezembro (L.) MN13; IP51 

S12 – freguesia da Sé, Paço Episcopal Sé (Terreiro da) MN4; IP51 

S13 – freguesia da Sé, Sé Catedral do Porto Sé (Terreiro da) MN5; IP51 

Carta da hierarquia da rede rodoviária 

 

 

 

 

 

Figura 109 – Carta da hierarquia da rede rodoviária. 
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Rede rodoviária 

 Classificação hierárquica (artigo 52.º) 

A rede viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma 

estratégia de mobilidade que visa dotar os diversos modos de transporte alternativos de 

adequado espaço de funcionamento e, ainda, de acordo com as funções rodoviárias que 

se pretende ver facilitadas através de adequadas medidas de gestão, sendo subdividida 

em: 

a) Eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal, que têm como 

função principal estabelecer a ligação entre os principais sectores da cidade, e desses à 

rede nacional que estrutura o território metropolitano e regional, segundo uma lógica de 

concentração de fluxos e de grande eficácia de desempenho, com recurso a tecnologias 

avançadas de apoio à gestão do congestionamento; 

c) Eixos urbanos complementares ou estruturantes locais, que têm uma função de 

nível secundário ao ligarem entre si eixos estruturantes, destinando-se ainda à irrigação dos 

sectores urbanos definidos pela rede principal, segundo uma lógica de compatibilização 

entre tráfego local de atravessamento e o apoio às atividades implantadas, prevendo-se 

ainda que venham a desempenhar um papel decisivo na fatura reestruturação da rede 

urbana de autocarros; 

e) Ruas de provimento local, que têm como função principal o abastecimento dos 

usos nelas localizados, designadamente a habitação, o comércio e outras atividades, em 

detrimento do eventual tráfego automóvel de atravessamento que não respeite à zona 

em que se insere, pelo que o seu tratamento deve favorecer a circulação pedonal e de 

bicicletas, em compatibilização com o estacionamento tolerado e as cargas/descargas;  

RERU 

Estabelece um regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de 

frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em 

áreas de reabilitação urbana. 

 Âmbito da aplicação (artigo 2.º) 

1 — O presente decreto-lei aplica-se à reabilitação de edifícios ou de frações, 

concluídos há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre 

que se destinem a ser afetos total ou predominantemente (pelo menos 50%) ao uso 

habitacional e desde que a operação urbanística não origine desconformidades, nem 
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agrave as existentes, ou contribua para a melhoria das condições de segurança e 

salubridade do edifício ou fração. 

2 — Consideram-se operações de reabilitação, para efeitos do número anterior, as 

seguintes operações urbanísticas: 

a) Obras de conservação; 

b) Obras de alteração; 

c) Obras de reconstrução; 

d) Obras de construção ou de ampliação, na medida em que sejam 

condicionadas por circunstâncias preexistentes que impossibilitem o cumprimento da 

legislação técnica aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea 

superior das edificações confinantes mais elevadas e não agravem as condições de 

salubridade ou segurança de outras edificações; 

e) Alterações de utilização. 

 Dispensa de aplicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (artigo 3.º) 

1 — As operações urbanísticas identificadas no artigo anterior, são dispensadas da 

observância das normas constantes dos artigos 45.º a 52.º e 59.º a 70.º, do artigo 71.º sem 

prejuízo da existência de, pelo menos, um vão em cada compartimento de habitação, e 

dos artigos 72.º, 73.º, 75.º a 80.º, 84.º a 88.º e 97.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a alteração de parte de edifício 

ou de fração autónoma de uso habitacional para uso não habitacional, sem que se altere 

o uso predominante habitacional do edifício, pode efetuar-se mantendo-se o pé-direito 

preexistente. 

 Dispensa de aplicação do regime legal de acessibilidades (artigo 4.º) 

As operações urbanísticas objeto do presente decreto –lei estão dispensadas do 

cumprimento de normas técnicas sobre acessibilidades previstas no regime que define as 

condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, 

equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto. 

 Dispensa de aplicação de requisitos acústicos (artigo 5.º) 

As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas do 

cumprimento de requisitos acústicos, previstos no Regulamento dos Requisitos Acústicos 
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dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho, com exceção das que tenham por objeto partes 

de edifício ou frações autónomas destinados a usos não habitacionais. 

 Requisitos de eficiência energética e qualidade térmica (artigo 6.º) 

1 — As operações urbanísticas identificadas no n.º 2 do artigo 2.º estão dispensadas 

do cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética e qualidade térmica, nas 

situações em que existam incompatibilidades de ordem técnica, funcional ou de valor 

arquitetónico, desde que justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo 

técnico autor do projeto. 

2 — As operações urbanísticas referidas no número anterior estão dispensadas do 

cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade térmica quando existam 

incompatibilidades de viabilidade económica, desde que justificadas mediante termo de 

responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto. 

3 — As exigências legais de instalação de sistemas solares térmicos para 

aquecimento de água sanitária, assim como o recurso a formas alternativas e renováveis 

de energia, podem ser dispensadas quando existam incompatibilidades de ordem 

técnica, funcional, de viabilidade económica ou de valor arquitetónico, desde que 

justificadas mediante termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto. 

4 — O termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do projeto, nos 

termos dos números anteriores, deve: 

a). Indicar quais as normas legais ou regulamentares em vigor que o projeto não 

observa; e 

b). Fundamentar a não observância dessas normas. 

 

 Instalações de gás em edifícios (artigo 7.º) 

Não é obrigatória a instalação de redes de gás, nem a apresentação do respetivo 

projeto, relativamente aos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente 

decreto-lei, quando não esteja prevista a sua utilização e desde que esteja prevista outra 

fonte energética. 

 Infraestruturas de telecomunicações em edifícios (artigo 8.º) 

1 — Nos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente decreto-lei 

apenas é obrigatória a instalação das seguintes infraestruturas de telecomunicações: 
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a) Espaços para as tubagens da coluna montante do edifício; 

b). As redes de tubagem necessárias para a eventual instalação posterior de 

diversos equipamentos, cabos e outros dispositivos; 

c) Passagem aérea de topo e entrada de cabos subterrânea; 

d) Sistemas de cablagem em pares de cobre, cabo coaxial, para distribuição de 

sinais sonoros e televisivos do tipo A e em fibra ótica. 

2 — As tubagens referidas no número anterior devem garantir a ligação das redes 

e infraestruturas públicas de comunicações do exterior do edifício até ao interior do mesmo 

e, no caso das infraestruturas previstas nas alíneas b) e d), a uma das divisões secas de 

maior dimensão de cada fração. 

3 — O incumprimento do disposto no presente artigo configura a não instalação de 

infraestruturas obrigatórias, constituindo contraordenação muito grave sancionável nos 

termos da alínea a) do n.º 3 e nos N. os 10 a 14 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, 

de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, e pela Lei n.º 

47/2013, de 10 de julho. 

 Salvaguarda estrutural (artigo 9.º) 

As intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de 

segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do 

edifício. 

 


