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"Se houvesse uma única verdade,  
não seria possível pintar cem telas sobre o mesmo tema." 

 

Pablo Picasso 
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RESUMO 

A questão da recuperação tem sido abordado por diversos autores, 

refletindo a atual tomada de consciência para a importância do património. 

O objetivo, deste trabalho, é sistematizar conceitos e criar diretrizes de 

aplicação para a recuperação do património. 

Assim, esta dissertação visa dar resposta a problemática da atitude de 

recuperação em arquitetura face a pré-existências, tendo em conta o 

enquadramento legislativo e metodologias de intervenção arquitetónicas. 

O trabalho inicia-se com uma pequena introdução ao conceito 

património e a importância da recuperação, seguindo-se de uma resenha 

histórica sobre a evolução das teorias do restauro (recuperação) e o seu 

enquadramento normativo internacional e legislativo nacional. 

Expondo-se as distintas intervenções no património arquitetónico, 

sintetizando os seus valores e significados e definindo as categorias de 

intervenção. Bem como, estudar a problemática do arquiteto face a pré-

existências e a sua aplicação em três casos de estudo. 

No sentido de empregar os conceitos estudados, abordamos um caso de 

intervenção no património, no qual tentamos implementar os critérios 

apropriados e adquiridos no decorrer desta exposição teórica, de recuperação 

do edificado. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Património, Recuperação, Reabilitação 
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ABSTRACT 

The question of recovery has been adressed by several authors, reflecting 

the current awareness of the importance of the patrimony. 

The objective of this work is to systematize concepts and create guidelines for 

the recovery of the patrimony.  

This dissertation aims to answer the problematic of the attitude of recovery 

in architecture facing pre-existences, taking into account the legislative  

framework and architectural intervention methodologies. 

The work begins with a brief introdution to the patrimony concept and the 

importance of recovery, followed by a historical review on the evolution of 

restoration(recovery)  theories and its normative international and national 

legislative framework. 

By exposing the different interventions in the architectural heritage, 

synthesizing their values and meanings and defining the categories of 

intervention. As well as, to study the architect's problem in relation to pre-

existences and their application in three case studies. 

In order to use the concepts studied, we approach a case of intervention 

in the patrimony, in which we try to implement the appropriate criteria and 

acquired during this theoretical exposition, of recovery of the building. 

 

 

 

KEYWORDS 

Patrimony, Recovery, Rehabilitation  

  



  XV 
 

LISTA ABREVIATURAS e ACRONIMOS 

CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna

DGEMIN – Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

PDM – Plano Diretor Municipal 

ICCROM – Centro Internacional para o Estudo da Preservação e do Restauro do 

Património Cultural 

ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios

INE – Instituto Nacional de Estatística 

IPPAR – Conselho Português do Património Arquitetónico 

IPPC – Instituto Português do Património Cultural 

ONU – Organização das Nações Unidas 

RGEU – Regulamento Geral de Edificações Urbanas 

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

  



  XVI 
 

 

 

  



  17 
 

INTRODUÇÃO 

O tema desta dissertação enquadra-se na recuperação do Património 

edificado, surge no sentido de melhor perceber as diferentes atitudes de 

recuperação do arquiteto face a pré-existências com valor passado e/ou 

presente. 

Ao longo dos anos, tem-se verificado uma crescente consciencialização 

para a importância, preservação e recuperação do Património, que em alguns 

casos tem sofrido uma degradação e esquecimento, levando por vezes ao seu 

abandono e consequente ruína. 

Os objetivos consistem em descrever uma diversidade de conceitos e 

temas para a intervenção no património, resumidamente, por forma, a criar um 

resumo de possíveis operações de recuperação, com maior ou menor grau de 

intervenção no edificado. 

Pretende-se estudar a recuperação desses espaços, por forma a manter o 

testemunho histórico para as gerações futuras, e os diversos processos de 

intervenção, que podemos escolher perante um determinado edifício (pré-

existência). 

Anseia-se, com esta dissertação dar resposta à questão: Qual a atitude de 

recuperação em arquitetura face a pré-existências? 

A metodologia de trabalho passou pela pesquisa, em bibliotecas e 

internet, de diversos conceitos e teorias de autores internacionais, de como 

recuperar o património. São muitos os teóricos que se debruçaram sobre esta 

temática, destacando o Viollet-Le-Duc, Raffaele Stern, John Ruskin, Camilo 

Boito, Luca Beltrami, Aloís Riegl, Gustavo Giovanni e Cesare Brandi. 

Ao mesmo tempo investigou-se a evolução das normas internacionais e 

nacionais, das quais destacamos a: Carta de Atenas (1931); Carta de Veneza 

(1964); Carta de Cracóvia (2000) e a Lei nº107/2001 de 8 de Setembro (Bases de 

politica e regime de proteção do Património cultural). Fazendo para tal, uma 

investigação e seleção dos diversos assuntos, tendo em conta o seu 

enquadramento histórico e a sua evolução. 
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Estruturalmente, a dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, 

trata-se de um enquadramento teórico, sobre a evolução do conceito de 

património ao longo dos tempos e a importância da recuperação, fazendo 

uma pequena reflexão sobre os diversos conceitos e teorias de restauro 

(recuperação) dos inúmeros autores, mencionados anteriormente, passando 

pela contextualização da recuperação com base em cartas internacionais e 

aplicações nacionais legislativas, onde sintetizamos a sua evolução e principais 

normas. 

O segundo capítulo refere-se a intervenção no património arquitetónico, 

onde classificamos os valores e significados a ele associados, bem como as 

distintas categorias de intervenção. Abordamos também a problemática da 

pré-existência e qual o papel do arquiteto face a essa existência. Identificando 

por fim as várias metodologias de intervenção onde são analisadas, e tratados 

alguns casos de análise, que contribuirão a vários níveis para a nossa 

intervenção. 

Quanto ao terceiro capítulo foi reservado ao nosso caso de estudo de 

intervenção no património, na recuperação da igreja de Ermelo e da casa 

senhorial adjacente, localizados na freguesia de Ancede, concelho de Baião. 

Onde serão aplicados os conceitos e legislação pertinentes para a sua 

recuperação, tendo em conta o seu valor patrimonial, descrevendo as opções 

tomadas, absorvendo os princípios anteriores. 

Para rematar, o último ponto é uma síntese e resumo dos conceitos 

essênciais que estruturam a nossa investigação à recuperação do património 

face a pré-existências. 
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CAPITULO I 

ESTADO DA ARTE 

1.1 PATRIMÓNIO E A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO 

 

Figura 1 - A torre e entrada da Barra de Belém, Dirk Sttop, 1662 

PATRIMÓNIO 

O conceito de Património tem-se alterado ao longo dos tempos. Sendo, 

um “bem, ou conjunto de bens, de natureza material ou imaterial, de 

reconhecido interesse (cultural, histórico, ambiental, etc.) para determinada 

região, país, etc.”. (Dicionário Porto Editora, 2015: s.i.) 

Para Françoise Choay, “Esta bela e muito antiga palavra estava, na 

origem, ligada às estruturas familiares, económicas e jurídicas de uma 

sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo”. (Choay,2016:11) 

Património diz respeito a uma herança física e/ou cultural que foi criada 

por gerações passadas, estabelecendo, uma identidade que deve ser deixada 

e preservada para as gerações futuras.  

Já em 1972, na convenção de Paris para a proteção do Património 

Cultural e Natural, no artigo 1, são definidos como “Património Cultural”: Os 

Monumentos, “obras arquitetónicas, de escultura ou pintura monumentais, 
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elementos ou estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e conjuntos 

de elementos, que têm valor universal excecional do ponto de vista histórico, 

artístico ou científico”; Os Conjuntos, “grupos de construções isoladas ou 

reunidas, que, devido à sua arquitetura, à sua unidade, ou à sua integração na 

paisagem, possuem um valor universal excecional do ponto de vista histórico, 

artístico ou científico”; e os Sítios ,“obras humanas ou obras conjuntas do homem 

e da natureza, assim como as zonas incluindo os locais arqueológicos que têm 

um valor universal excecional do ponto de vista histórico, estético, etnológico 

ou antropológico”. (Convenção para a proteção do património mundial 

cultural e natural, 1972: 2) 

 

PA
TR

IM
Ó

N
IO

 C
U

LT
U

RA
L 

PATRIMÓNIO MATERIAL 

 Património Imóvel Monumentos 

 Conjuntos 

 Sítios 

 

 Património Móvel 

Espécies artísticas, etnográficas/técnicas, arqueológicas,

arquivísticas, audiovisuais, bibliográficas, fotográficas e

fonográficas 

 

PATRIMÓNIO IMATERIAL 

 Tradições e expressões orais, incluindo a língua como 

vetor do património cultural imaterial; 

 Expressões artísticas e manifestações de caracter 

performativo 

 Práticas sociais, rituais e eventos festivos; 

 Conhecimentos e práticas relacionadas com a 

natureza e o universo; 

 Competências no âmbito de processos e técnicas 

tradicionais.

 

Figura 2 - Património Cultural 

 

Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico 

da Europa do ano de 1985, o conceito de Património Arquitetónico, passa a 

formar: os monumentos e a sua envolvente, os conjuntos arquitetónicos e os 
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sítios. Incluindo desde então uma imagem, mais abrangente de Património 

Arquitetónico, muito próxima daquela que empregamos hoje. 

A definição de Património é descrita na Carta de Cracóvia de 2000, como: 

 “O conjunto das obras do homem nas quais a comunidade 

reconhece os seus valores específicos e particulares e com as quais 

se identifica. A identificação e a valorização destas obras como 

património é, assim, um processo que implica a seleção de valores”. 

(Carta de Cracóvia, 2000: 5) 

A carta internacional para o turismo cultural, define o conceito de 

património mencionando: “o património é um conceito vasto que reúne o 

património natural e cultural”. 

Sendo, “O património cultural (…) constituído por todos os bens 

materiais e imateriais que pelo seu reconhecido valor próprio, devam 

ser considerados como de interesse relevante para a permanência e 

identidade da cultura portuguesa através do tempo”, segundo o 

artigo1, da lei n.º12/85, de 6 de Julho.

Podemos concluir que, o Património é um conjunto com importância, na 

qual a sociedade reconhece valores alusivos a um determinado 

período/época da nossa história. Esses valores podem ser emocionais, culturais 

e/ou de uso, que lhe confere identidade e valor social, tópicos que 

abordaremos posteriormente. 

Porém, o Património Arquitetónico (esquecido) encontra-se em perigo. 

Está ameaçado pela ignorância, pela antiguidade, pela velhice, pela 

degradação sob todas as suas formas, pelo abandono, como referenciado no 

artigo 6 da carta europeia do património arquitetónico de 1975. 
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A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO 

 

Figura 3 - Gravura de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) 

 

A defesa e recuperação do Património Arquitetónico, tem sido discutido e 

abordado ao longo dos anos, evidenciando as preocupações pela 

salvaguarda de bens e cultura da humanidade.  

A tomada de consciência, sobre a importância da recuperação, tem 

fomentado a necessidade de preservar o valor da memória associada aos 

edifícios e lugares. 

 A recuperação  é um grau de intervenção na arquitetura para a 

conservação do património construído, é um conceito abrangente e 

recentemente bastante explorado, por diversos autores. 

Antes de intervir num edifício/sítio é essencial e importante uma boa 

planificação e organização da atuação na recuperação. O processo passa por 

uma análise/diagnóstico da composição, evolução e estado de conservação 

do edifício e de todos os seus componentes, por forma a tirar conclusões 

apropriadas á nossa intervenção.  
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1.2 REFLEXÕES SOBRE O CONCEITOS E TEORIAS DE RESTAURO (RECUPERAÇÃO) 

 

 

Figura 4 - Ruinas do Castelo de Pierrefonds, Viollet-le-duc 1857 

 

A defesa do Património já se pressentia na Antiguidade, porém, a intenção 

era o de preservar os edifícios onde habitavam, com o intuito de os conservar 

e/ou adaptar a novos usos. 

Após a revolução Francesa (1789/99) há uma tomada de consciência 

devido a destruição e perda de bens patrimoniais, relevantes testemunhos do 

passado. Que levam á criação de uma série de princípios e políticas de 

prevenção e proteção do património. 

Contudo, só no seculo XIX se começam a fundar teorias sobre a 

conservação e o restauro, com o intuito de salvaguardar o património 
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edificado. A preocupação com o Património e o interesse pela sua 

conservação é desde há muito uma inquietação das civilizações. (Coelho, 

2003: s.i.) 

Existiram diversas teorias, opiniões e ideais de intervenção no restauro, 

originando regras e modelos a aplicar na conservação e salvaguarda dos 

edifícios e sítios. 

Os princípios orientadores, predominantes, sobre as intervenções, nos 

monumentos, desde a segunda metade do século XIX até aos meados do 

século XX derivam das tendências de: Viollet-Le-Duc (Restauro Estilístico); 

Raffaele Stern (Restauro Arqueológico); John Ruskin (Restauro Romântico); 

Camilo Boito (Restauro Fisiológico); Luca Beltrami (Restauro Histórico); Aloís Riegl 

(Restauro Moderno);  

Com os acontecimentos da primeira metade de século XX, e tendo em 

conta a destruição provocada pelas duas grandes guerras mundiais, aparecem 

novos princípios e documentos para a proteção e valorização do monumento 

arquitetónico. Surgem também novas teorias de restauro, da qual 

destacaremos: Gustavo Giovanni (Restauro Científico); e Cesare Brandi 

(Restauro Crítico e Criativo). (Coelho, 2003: 4-6) 

 

 

Eugéne Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814 – 1879) formou-se em Arquitetura 

em Paris, foi um dos primeiros teóricos sobre o restauro e restaurador de 

monumentos francês do seculo XIX. Um exemplo da sua obra é o restauro do 

Castelo de Pierrefonds, situado em Compiegne, França. (Coelho, 2003: 5) 

 “Restaurar um edifício não significa conservá-lo, repará-lo ou refazê-

lo, mas sim repor na totalidade a sua forma antiga, mesmo que 

nunca tenha sido assim. (…)é necessário situarmo-nos no lugar do 

arquiteto primitivo e supor o que ele faria se voltasse ao mundo e 

tivesse diante de si o mesmo problema.” (Viollet-Le-Duc, s.i.) 

 Viollet-Le-Duc que defendia um restauro estilístico. Para ele, a mensagem 

primitiva devia ser conservada, destruindo todos os acrescentos de outras 

épocas e qualquer alteração provocada pela degradação do passar do 
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tempo ou pelo homem/natureza, buscava restabelecer a “situação original do 

monumento” e conduzir o monumento ao estado mais puro. 

Esta prática era justificada pelo conceito de autenticidade prevalecente 

desde o século XVIII.  

O seu modelo de restauro era de natureza projetual e não arqueológica, 

tinha como um dos principais objetivos a reutilização da função dos edifícios. 

 

 

O restauro arqueológico de Raffaele Stern (1774 – 1820), alude as 

intervenções utilizadas sobre esta tendência passavam pela “limpeza” do 

monumento, das quais eram retirados os acrescentos de fases da história que 

não faziam parte do projeto inicial, com base num estudo detalhado e 

pormenorizado da obra. (Infante, 1992: s.i.) 

Segundo Stern, a reconstituição deveria ser feita recorrendo a formas 

simplificadas e com materiais diferentes dos originais, permitindo que a 

intervenção ficasse distinguível do original. Desta forma, eram reconhecidas as 

partes adicionais, evitando um falso histórico. 

De referenciar, que nas várias intervenções com base nesta tendência 

fizeram desaparecer vários fragmentos importantes para a história dos edifícios 

e da arquitetura. 

 

 

John Ruskin (1819 – 1900), defendia o restauro românico, adota portanto 

uma orientação de não intervenção. Optando por uma metodologia de 

conservação do património ao longo do tempo no sentido da sua proteção em 

alternativa ao restauro. (Coelho, 2003: 5) 

Ruskin combate as ideias de Viollet-Le-Duc, entendendo a obra como algo 

que nasce, vive e morre. Para ele a arquitetura era o elo de ligação com o 

passado. 



  26 
 

Destacou-se pela sua admiração da passagem do tempo na obra de 

arquitetura, onde as marcas constituem parte da sua essência e atestam a 

identidade de um povo. 

Como já referenciado, para John Ruskin, a natureza e a arquitetura 

detinham elos comuns, pelo que os monumentos necessitariam ser conservados 

como seres vivos, assumindo-se com naturalidade o seu fim de vida e destruição 

natural. 

Anunciava o culto pela ruína, uma visão romântica do património (melhor 

preservar do que restaurar). Segundo Ruskin os monumentos deveriam ser alvo 

de constante manutenção para evitar futuros restauros. Admitindo uma possível 

intervenção, desde que visível, de forma a impedir a degradação dos 

monumentos. 

 

 

Camilo Boito (1835 – 1914), Arquiteto Italiano, foi o mais defensor e 

impulsionador do restauro filológico.  

Também referenciado como o percursor do restauro científico, baseado 

em princípios de conservação com base em diversos instrumentos técnicos e 

modernas tecnologias construtivas. 

A sua filosofia era baseada nas ideias de Ruskin, acolhendo o restauro em 

casos limites não prevendo a ruína da obra. Desenvolveu, para isso, processos 

técnicos e construtivos de restauro, na tentativa de o sistematizar. 

A proposta de uma intervenção tinha de ser mínima e as novas adições 

apenas como medida extrema de consolidação serem reversíveis e distinguíveis 

do antigo. (Coelho, 2003: 5) 

Defendia, todas as partes do monumento, uma vez que, segundo ele, as 

adições de épocas posteriores testemunham a história do monumento, as suas 

intervenções tinham em conta o modo de conservar o valor históricos e artísticos 

do monumento.  
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Boito defendia, a semelhança de Ruskin, a manutenção do edifício ao 

longo do tempo para evitar o restauro com acrescentos e renovações, para 

eles, as intervenções de restauro só deviam ser executadas quando necessárias. 

Camilo Boito enunciou oito princípios fundamentais a seguir no restauro de 

edifícios: “Ênfase no valor documental dos monumentos; Evitar acréscimos e 

renovações, porém, se necessário, ter caráter diverso do original sem destoar 

do conjunto; Utilizar material diferenciado do original para realizar 

complementos de partes deterioradas; Obras de consolidação deveriam 

limitar-se ao estritamente necessário; Respeitar as várias fases do monumento, 

sendo retirado algo novo somente se notório a inferioridade em relação ao 

conjunto; Registrar as obras tanto com fotografias, como documentalmente; 

Colocar uma lápide apontando a data e as obras de restauro que foram 

realizadas; Notoriedade.” (Pimenta, 2015:s.i.) 

 

 

O restauro histórico de Luca Beltrami (1854 – 1933) defendia a 

reconstituição e reconstrução, desde que fosse objetiva e rigorosa, baseada em 

desenhos, plantas e historiografia, de modo a se proceder ao restauro o mais 

verdadeiro possível.  

Este tipo de restauro baseava-se na análise profunda da obra a intervir, 

reivindicando a individualidade de cada intervenção contra a utilização de 

critérios gerais. (Coelho, 2003: 5) 

 

 

Aloís Riegl (1858 – 1905) concebeu uma doutrina do restauro que 

concretizou com a teoria dos Valores Patrimoniais o restauro moderno. (Coelho, 

2003: 5) 

 Na sua obra “o culto moderno dos monumentos” análise dos monumentos 

segundo dois tipos de valores: os valores “rememorativos”, ligados a 

antiguidade/história e à memória (passado) e os valores contemporâneos 

ligados ao presente e ao uso do edifício (presente) (Choay, 2016:170). Tema que 

abordaremos no próximo capítulo. 
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O restauro científico de Gustavo Giovanni (1873 – 1947), marcou o restauro 

científico, ou também denominado restauro moderno, que observava o 

restauro como um ato científico e defendia a necessidade de utilizar métodos 

científicos bem definidos e atuação mínima. (Coelho, 2003: 6) 

Seguidor do pensamento de Boito, defende a sistematização dos 

princípios do restauro científico, manifestando-se contra os acrescentos. 

As metodologias de intervenção de Gustavo Giovannoni baseiam-se em 

não anular as alterações causadas pelo avanço do tempo, tendo como 

principal preocupação a de manter e de respeitar a autenticidade do 

monumento. (Pimenta, 2015: s.i.) 

Enunciou cinco níveis de intervenções ou modelos de atuação; a 

consolidação; a recomposição (de peças originais); a liberação (a remoção de 

acrescentos ou partes não originais); o complemento; a renovação (forma de 

recuperar a imagem do monumento). (Coelho, 2003: 6) 

 

 

O restauro crítico e criativo de Cesare Brandi (1906 – 1988), é outra 

corrente teórica de maior relevo, durante o século XX, após a segunda guerra 

mundial (1939-1945) foi o restauro crítico de Cesare Brandi. (Coelho, 2003: 6) 

“O restauro constitui o 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, 

2006: s.i.) 

Entendia Cesare Brandi, que o restauro devia ser observado com uma 

sensibilidade crítica, sendo porém, cada caso um caso, não se podendo 

generalizar com regras e normas, constituindo um ato criativo e crítico. 

Cesare Brandi defendia, diversos princípios de restauro, entre os quais: que 

toda a intervenção deveria ser facilmente percetível, sem adulterar a própria 

imagem do monumento, devendo o restauro facilitar intervenções futuras. 
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Brandi, solidifica os seus princípios de pensamento na notória obra “Teoria 

del restauro” de 1963, sendo até hoje uma referência primária no exercício da 

conservação. 

 

 

Podemos então concluir, que dos oito teóricos do restauro, existem 

princípios comuns e critérios diferenciados que os distinguem na abordagem ao 

tema do restauro, que resumimos no quadro seguinte: 

 

Viollet-Le-Duc Restauro arqueológico: 

 Reutilização da função do edifício; 

 Repor a situação inicial do monumento; 

Raffaele Stern Restauro estilístico: 

 Retirar acrescentos das diferentes épocas; 

 Intervenções evidentes; 

Jonh Ruskin Restauro romântico: 

 Culto da ruína; 

 Constante manutenção da obra; 

Camilo Boito Restauro Filológico: 

 Intervenções mínimas e reversíveis; 

 Defende a preservação à restauração; 

Luca Beltrami Restauro Histórico: 

 Reivindica a individualidade de cada intervenção; 

 Reconstrução/Reconstituição rigorosa; 

Aloís Riegl Restauro Moderno: 

 Teoria de Valores Patrimoniais; 

Gustavo Giovanni Restauro Científico: 

 Identifica cinco níveis de restauro: consolidação, recomposição, 

libertação, complemento e renovação; 

 Autenticidade do monumento; 

Cesare Brandi Restauro Crítico e Criativo: 

 Teoria do Restauro; 

 Intervençãos como um ato histórico. 
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1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CARTAS INTERNACIONAIS 

 

 

Figura 5 - Desenho "A limpeza das pinturas na galeria nacional" de John Leech, 1847 

 

Desde o início do seculo XX que se redigiram inúmeras cartas e tratados 

referentes a problemática de se intervir no património histórico. 

Os principais organismos internacionais dedicados à proteção os bens 

culturais imóveis (entre os quais o património arquitetónico) são: a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, desde 

1945); a ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, desde 1965); 

o Conselho da Europa (desde 1979). 

Estes organismos internacionais são responsáveis pela divulgação 

conceitos e princípios, para a conservação e restauro do património, sob as 

formas de cartas, convenções e recomendações, cujos objetivos são os 

seguintes: 

“As Cartas definem princípios e conceitos sobre determinada matéria 

por forma a orientar a ação prática dos intervenientes. (…) 

As Convenções são documentos jurídicos que comprometem os 

Estados aderentes. (…) 

As Recomendações definem princípios capazes de orientar as 

políticas de cada Estado.” (Lopes, 2014: s.i.) 
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Os conceitos e normas sobre o Património têm evoluído muito ao longo 

deste último seculo, como podemos verificar nas cartas e convenções 

internacionais sobre património arquitetónico: 

 

1931 
Carta de Atenas – Escritório Internacional dos Museus/Sociedade das 

Nações 

1962 
Recomendação Relativa à Proteção da Beleza e do Carácter da 

Paisagem e Sítios – UNESCO 

1964 
Carta de Veneza – II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de 

Monumentos Históricos 

1967 Carta de Quito 

1968 
Recomendação Sobre a Preservação do Património Cultural Ameaçado 

por Trabalhos Públicos ou Privados – UNESCO 

1968 
Recomendação Sobre a Preservação do Património Cultural Ameaçado 

por Trabalhos Públicos ou Privados – UNESCO 

1972 
Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural – 

UNESCO 

1972 Carta do Restauro – Ministério de Instrução Pública, Governo da Itália 

1975 
Carta Europeia do Património Arquitetónico/Carta de Amesterdão – 

Conselho da Europa 

1976 
Carta de Nairobi – Recomendação sobre a Salvaguarda dos Conjuntos 

Históricos e da sua Função na Vida Contemporânea – UNESCO 

1976 Carta de Turismo Cultural – ICOMOS 

1979 Carta de Burra - Austrália 

1981 Carta de Florença sobre a Salvaguarda de Jardins Históricos – ICOMOS 

1985 
Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, 

Carta de Granada – Conselho da Europa 

1987 
Carta de Washington – Carta Internacional para a Salvaguarda das 

Cidades Históricas – ICOMOS 

1989 
Recomendação Relativa à Proteção e Valorização do Património 

Arquitetónico Rural – Conselho da Europa 

1990 
Carta de Lausanne – Carta Internacional sobre a Proteção e a Gestão do 

Património Arqueológico – ICOMOS 
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1990 
Recomendação Relativa à Proteção e Conservação do Património 

Técnico, Industrial e das Obras de Arte na Europa – Conselho da Europa 

1991 
Recomendação nº R (91) 13 sobre a Proteção do Património Arquitetónico 

do Século XX – Conselho da Europa 

1992 
Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico – 

Conselho da Europa 

1994 

Carta de Villa Vigoni sobre a Proteção dos Bens Culturais da Igreja – 

Secretariado da Conferência Episcopal Alemã e Comissão Pontifícia para 

os Bens Culturais da Igreja 

1994 Convenção de Nara Sobre Autenticidade – UNESCO, ICOMOS… 

1995 
Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada – 1º Encontro 

Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana 

1995 
Recomendação relativa à Conservação dos Sítios Culturais Integrada nas 

Políticas de Paisagem – Conselho da Europa 

1997 
Convenção Europeia Para a Proteção do Património Arqueológico – 

Convenção de Malta 

1999 Carta de Burra, Para Lugares de Significado Cultural, Austrália – ICOMOS 

1999 Carta Internacional sobre o Turismo Cultural – ICOMOS 

1999 Carta sobre o Património Construído Vernáculo – ICOMOS 

2000 
Carta de Cracóvia sobre os Princípios para a Conservação e o Restauro 

do Património Construído – Conferência Internacional sobre Conservação 

2000 Convenção Europeia da Paisagem – Conselho da Europa 

2001 
Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático – 

UNESCO 

2002 Declaração de Budapeste sobre o Património Mundial – UNESCO 

2005 Convenção de Faro – Conselho da Europa 

2005 
Declaração de Xi’An Sobre a Conservação do Contexto das Construções, 

Sítios e Sectores Patrimoniais – ICOMOS 

2008 
Declaração de Québec Sobre a Preservação do Espírito do Lugar – 

ICOMOS 

2009 Declaração de Viena 

2009 Carta de Bruxelas 

2010 Orientações Técnicas para Aplicação no Património Mundial 

2011 
Princípios de Dublin Para a Conservação de Património Industrial, 

Estruturas, Áreas e Paisagens – ICOMOS 
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2011 
Princípios de Dublin Para a Conservação de Património Industrial, 

Estruturas, Áreas e Paisagens – ICOMOS 

2012 
Republicação com a tradução para português da Convenção para a 

Proteção do Património Cultural Subaquático – UNESCO 

 

(elaborado com base: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/cartas-e-convencoes-
internacionais-sobre-patrimonio/ 
http://www.culturanorte.pt/pt/documentos-e-multimedia/cartas-e-convencoes/ 
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/333/242) 

 

O grande número de documentos publicados desde os meados do século 

XX resulta da rápida metamorfose cultural das cidades e consequente 

mudança de mentalidades. Criando medidas orientadoras para a preservação 

da arquitetura e das tradições de cada época. 

Dos documentos normativos de maior destaque e com princípios de 

intervenção no património destacamos: a Carta de Atenas; a Carta de Veneza; 

as Normas de Quito; a Declaração de Amesterdão; a Carta de Nara; a Carta 

de Cracóvia.  

Não tendo carácter normativo, são documentos com diretrizes 

importantes para o restauro, que devem ser reinterpretadas para as realidades 

locais, destes, exploraremos resumidamente, a carta de Atenas, a Carta de 

Veneza e a Carta de Cracóvia. 

 

A carta de Atenas (1931) defendia a manutenção e preservação de 

edifícios com especial preocupação sobre a problemática do restauro. Trata-

se de um documento pioneiro, realizado durante o I Congresso Internacional de 

Arquitetos e Técnicos em Monumentos, realizado em 1931 em Atenas. 

Objetivo “proteger os monumentos de interesse histórico, artístico ou 

cientifico pertencentes às diferentes nações”. (Carta de Atenas, 1931: 1) 

Recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se 

assegure a continuidade da sua vida, consagrando o respeito pela obra 

histórica e artística, sem banir o estilo da época. (Carta de Atenas, 1931: 1) 
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Serviu ainda de base para a legislação patrimonial de diversos países e 

para a elaboração de outros documentos internacionais. 
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 Os restauros, quando inevitáveis, devem respeitar a obra histórica e 

artística do passado, sem excluir estilos de qualquer época; 

 Defende-se a gestão do interesse público sobre o privado; 

 A utilização funcional dos monumentos deve respeitar o seu caracter 

histórico ou artístico; 

 O emprego de materiais modernos na conservação de ruínas deve ser 

sempre passível de reconhecimento, no sentido de evitar mimetismos; 

 É aceite o emprego de técnicas e materiais modernos (como betão) para 

consolidação de edifícios antigos. 

 É necessário a colaboração de especialistas: físicos, químicos e biológicos 

para combater a ameaça dos agentes atmosféricos; 

 O carácter e a fisionomia das cidades devem ser respeitados, sobretudo 

nas proximidades dos monumentos. 

 

 

A Carta de Veneza, redigida em 1964, durante o II Congresso Internacional 

de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, estabelece princípios ainda 

hoje assumidos pela maioria dos técnicos de restauro. 

Com o objetivo de “ salvaguardar tanto a obra de arte como as respetivas 

evidências históricas” (Carta de Veneza, 1964: 2). 

Recomenda “a preservação dos valores estéticos e históricos do 

monumento, devendo ser baseado no respeito pelos materiais originais e pela 

documentação autêntica. (Carta de Veneza, 1964: 2)

Apresenta um novo conceito de monumento, bem mais alargado, 

“engloba, não só as criações arquitetónicas isoladamente, mas também os 

sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de uma 

civilização particular (…) ou algum acontecimento histórico. Este conceito é 

aplicável, quer às grandes criações, quer às realizações mais modestas que 

tenham adquirido significado cultural com o passar do tempo.” (Carta de 

Veneza, 1964: 1)
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 O restauro destina-se a conservar e a revelar os valores estéticos e 

históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelos materiais originais 

e por documentos autênticos; 

 O restauro deverá ser sempre precedido e acompanhado e um estudo 

arqueológico e histórico do monumento; 

 Admite-se o recurso a outras técnicas modernas de conservação e de 

construção, desde que a sua eficácia tenha sido comprovada por dados 

científicos e garantida pela experiência; 

 Devem ser respeitados os contributos válidos das diferentes épocas de 

construção e a unidade de estilo não deve ser um objetivo; 

 Os elementos destinados a substituir as partes inexistentes de uma 

edificação devem integrar-se harmoniosamente no conjunto, distinguindo-

se sempre das partes originais; 

 Na reutilização funcional, opte-se por adequar o programa ao 

monumento e não o contrário; realça-se a manutenção para a 

conservação dos monumentos. 

 

 

 

A Carta de Cracóvia, escrita em 2000 disposta na Conferência 

Internacional sobre Conservação aborda “o Património Cultural como 

fundamento do desenvolvimento da civilização” e o seu conteúdo constitui um 

conjunto de recomendações sobre a conservação e restauro do património 

construído. 

Criada com o objetivo de atualizar a Carta de Veneza, introduziu novas 

abordagens sobre as intervenções não só nos edifícios mas também nas 

cidades históricas e paisagens. 

Reconhece a diversidade cultural da Europa e apela a que cada 

comunidade encontre o seu próprio caminho de identificação e gestão do seu 

património. (Carta de Cracóvia, 2000: 1) 
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 A conservação pode ser realizada mediante diferentes tipos de 

intervenção, tais como o controlo do meio ambiental, a manutenção, a 

reparação, o restauro, a renovação e a reabilitação; 

 A conservação do património construído é executada de acordo com o 

projeto de restauro, que se inscreve numa estratégia para a sua 

conservação a longo prazo; 

 Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício, 

baseadas no que os responsáveis julgam ser o seu “verdadeiro estilo”; 

 Qualquer intervenção que afete o património arqueológico deve estar 

estritamente relacionada coma sua envolvente: o território e a paisagem; 

 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; 

 A decoração, as esculturas e os elementos artísticos, que fazem parte do 

património construído, devem ser preservados; 

 As cidades e as aldeias históricas, no seu contexto territorial, representam 

uma parte essencial do património universal; 

 As paisagens reconhecidas como património cultural são o resultado da 

intervenção das diferentes sociedades; 

 As técnicas de conservação devem estar intimamente ligadas à 

investigação pluridisciplinar dos materiais e tecnologias da construção, 

reparação e restauro do património edificado; 

 A pluralidade de valores do património e a diversidade de interesses 

requerem uma estrutura de comunicação que permita uma participação 

efetiva dos cidadãos. Para além dos especialistas e dos gestores culturais. 

 

Estas cartas, convenções e recomendações contribuem para a 

fundamentação jurídica da legislação Nacional, que abordaremos de seguida. 
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1.4 A RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓMIO EM PORTUGAL 

 

Figura 6 - Ruínas do castelo de Miranda do Douro, Desenho de Nogueira da Silva, segundo um 
esboço de Freire Pimentel 

 

Em Portugal podemos recuar à Idade Média, onde já se demonstrava 

preocupações com a recuperação. Embora, a primeira legislação sobre a 

intervenção, no Património Edificado, surge no século XVIII, referenciando a 

responsabilidade da Academia Real da História Portuguesa. 

Com o Estado Novo (1933-1974), as intervenções foram feitas, 

praticamente, nos edifícios de valor histórico, com o intuito de repor a “traça 

original”1. 

                                                 
1 Destruir modificações/construções arquitetónicas de épocas passadas, que não faziam parte 
do projeto inicial 
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A intenção era desfazer as intervenções desastrosas cometidas no século 

XVII e XVIII, ideologia defendida por António Oliveira Salazar, mas eliminaram 

marcas históricas irrecuperáveis.  

O património construído em Portugal obedece a normas precisas para a 

sua classificação e proteção, definidas pela Direção Geral do Património 

Cultural (ex-Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico), 

especialmente na ótica histórica, cultural, estética, social, técnica e científica. 

Tendo em consideração o seu valor, os imóveis podem adquirir uma das 

três classificações: Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel 

de Interesse Municipal. 

Nos últimos séculos temos observado, em Portugal, a um crescente 

interesse pela identificação, preservação e divulgação do nosso património 

arquitetónico. 

Comprovação disso são os inúmeros Programas e Legislação sobre o 

Conservação do Património e Reabilitação Urbana em Portugal: 

 

1901 
Decreto de 30 de Dezembro – Bases para a Classificação dos imóveis que 

devem ser considerados Monumentos Nacionais 

1906 
Decreto de 27 de Setembro – Classificação do primeiro imóvel a 

Monumento Nacional 

1910 
Decreto de 23 de Junho – Classifica dos Monumentos Nacionais por 

categorias 

1910 Implantação da República 

1924 
Lei nº 1700, de 18 de Dezembro – Normas a cumprir pelo Conselho Superior 

de Belas Artes e Conselho de Arte e Arqueologia 

1929 Criada a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

1932 
Decreto nº 20.985 de 7 de Março – Competências das Comissões 

Municipais de Artes e Arqueologia 

1945 
Criam-se as “zonas de proteção aos monumentos” (desde 1932 existia o 

“raio de 50m”) (Aguiar, 2008: s.i.) 

1974 Revolução dos Cravos – 25 de Abril 

1976 Criação do PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados 
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1980 
Decreto – Lei nº245/80 de 22 de Julho – Instituto Português do Património 

Cultural – Conservação e Restauro 

1980 
Criado o Instituto Português de Património Cultural (DL nº34/80 de 2 de 

Agosto) 

1985 Lei 13/85 de 6 de Junho – Lei do Património Cultural 

1988 
Criação do Programa RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imóveis Arrendados 

1992 Criado o Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico 

1997 
Decreto-Lei nº 120/97, de 6 de Maio – Aprova a orgânica do Instituto 

Português do Património Arquitetónico (IPPAR) 

1997 Decreto-Lei nº 164/97, de 27 de Junho – Património cultural subaquático 

2001 
Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro – Bases política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural 

2007 
Criação Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

(IGESPAR) – Decreto-Lei nº 96/2007 de 29 de Março 

2009 
Decreto-Lei nº 138/2009 de 15 de Junho – Fundo de Salvaguarda do 

Património Cultural 

2009 
Decreto-Lei nº139/2009 de 15 de Junho – Regime jurídico de salvaguarda 

do património cultural imaterial 

2009 
Decreto-Lei nº140/2009 de 15 de Junho - Regime jurídico dos estudos, 

projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais… 

2009 
Decreto-Lei nº 309/2009 de 23 de Outubro - Procedimento de classificação 

dos bens imóveis de interesse cultural… 

2009 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2009 – Programa de 

Recuperação do Património Classificado (PRPC) 

2010 Portaria nº 196/2010 de 9 de Abril – Inventário do Património Cultural 

2015 
Decreto-Lei nº 148/2015 de 4 de Agosto - Regime da classificação e da 

inventariação dos bens móveis de interesse cultural… 

2015 
Decreto-Lei nº149/2015 de 4 de Agosto – Regime jurídico de salvaguarda 

do património cultural imaterial 

É essencial destacar a nossa Lei nº107/2001, de 8 de Setembro, que 

“estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

Património Cultural” publicada no seguimento da carta de Cracóvia de 2000. 
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Para além de outros princípios enumerados nesta lei, o artigo 6 enuncia 

diversos pontos a ter em consideração: 

 

Le
i n
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 d
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 INVENTARIAÇÃO – levantamento sistemático, atualizado e exaustivo dos 

bens culturais existentes com vista à respetiva identificação; 

 PLANEAMENTO – adequada planificação e programação, consequência 

de medidas, instrumentos e recursos adequados; 

 COORDENAÇÃO – articulando e compatibilizando o património cultural 

com interesses públicos e privados, e as restantes políticas de ordenamento; 

 EFICIÊNCIA – garantindo padrões adequados de cumprimento das 

imposições vigentes e dos objetivos previstos e estabelecidos; 

 INSPECÇÃO/PREVENÇÃO – impedindo a desfiguração, degradação ou a 

perda de elementos integrantes do património cultural; 

 INFORMAÇÃO – recolha sistemática de dados, facultando o respetivo 

acesso tanto aos cidadãos como a organismos interessados; 

 EQUIDADE – assegurar a justa repartição dos encargos, ónus e benefícios 

decorrentes da aplicação do regime de proteção e valorização do 

património cultural; 

 RESPONSABILIDADE – garantir prévia e sistemática ponderação das 

intervenções e dos atos suscetíveis de afetar a integridade ou circulação 

lícita de elementos integrantes do património cultural;  

 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – dever de colaboração, informação e 

assistência internacional. 

 

Como introdução ao próximo capítulo podemos destacar da lei 

nº107/2001 de 8 de Setembro que “toda a intervenção implica uma atitude de 

interpretação e tradução do passado”.  
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          CAPITULO II 

INTERVENÇÕES NO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO  

 

Figura 7 - Gravura do Palácio do Freixo e do edifício da Companhia de Moagens Harmonia, 1930 

 

 Os edifícios são construídos de acordo com as necessidades distintas de 

cada época. Por isso, os edifícios antigos, devem ser observados e estudados 

com o respeito pelo valor histórico e cultural que carregam. 

Hoje, face ao património construído é necessário analisar caso a caso, 

com o devido respeito, para que a recuperação seja consciente e adequada, 

exigindo para isso um estudo detalhado antes da intervenção. 

Antes de uma dada intervenção no edificado, o arquiteto tem de ter umas 

noções fundamentais, de acordo com as cartas abordadas anteriormente: 
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  Toda a reabilitação não deverá afetar, ou afetar o mínimo possível, 

o existente. Deverá afetar o mínimo possível a estrutura do edifício, 

do lugar, do ambiente e do uso original; 

 A remoção ou a alteração de material histórico ou de elementos 

particularmente notáveis da arquitetura deverão ser evitadas. Não 

deverão ser destruídas características únicas do edifício, da estrutura 

ou do lugar e do ambiente; 

 Todas as alterações que decorram ao longo do tempo, devem ser 

respeitadas e reconhecidas pelo seu valor intrínseco; 

 Os elementos arquitetónicos deteriorados deverão ser reparados 

em vez de substituídos. Se tal não for possível, o novo material terá 

de se inserir o mais harmoniosamente possível no edifício existente; 

 A arquitetura contemporânea não deverá ser desencorajada, 

quando essas intervenções ou ampliações não destruam 

testemunhos históricos, arquitetónicos ou culturais significativos; 

 Todas as intervenções terão de ter um caracter reversível. 

 

 

Dos diversos autores estudados, anteriormente, embora com posições 

diferenciadas, referenciam a necessidade de identificar e classificar as 

intervenções no edificado construído de acordo com os graus e os princípios de 

intervenção, e os valores e significados do património, temas que abordaremos 

posteriormente. 

 

2.1. VALORES E SIGNIFICADOS DO PATRIMÓNIO 

Os valores associados ao património suscitaram diversas considerações ao 

longo dos anos e ajudaram a identificar qual a intervenção mais adequada na 

conservação do edifício. Desta forma, o valor de uma estrutura é elementar 

para se tomar decisões no projeto. 

 “Os monumentos de um povo, portadores de uma mensagem do 

passado, são um testemunho vivo das suas tradições seculares. A 

humanidade tem vindo progressivamente a tomar maior consciência 
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da unidade dos valores humanos e a considerar os monumentos 

antigos como uma herança comum, assumindo coletivamente a 

responsabilidade da sua salvaguarda para as gerações futuras e 

aspirando a transmiti-los com toda a sua riqueza e autenticidade.” 

(Carta de Veneza, 1964: 1) 

Autores como Alois Riegl referem a importância, da classificação de 

valores para uma melhor conservação do património e definição da 

intensidade de intervenção. 

O Património identifica-se num variado conjunto de valores, que o 

distingue e diferencia. Esses valores podem ser: Valores Emocionais (valor de 

Identidade, valor Simbólico ou espiritual, etc.); Valores Culturais (de documento, 

valor histórico, valor arqueológico ou temporal, estético ou arquitetónico, 

valores ambientais ou ecológicos, valores tecnológicos, valor cientifico, etc.); 

Valores de Uso (valor funcional, valor económico, valor social, etc.). (Pimenta, 

2015:41-48) 

Conforme consta na Carta de Cracóvia (2000), o 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”. (Carta de Cracóvia, 2000: 5) 

Segundo Aloís Riegl, a conservação assenta na gestão dos valores de 

memória (valor de antiguidade e valor histórico); valores de atualidade (valor 

de uso e valor de novidade (aspetos artísticos)). (Riegl, 2013: s.i.) 

De seguida faremos uma breve síntese as ideias e ideais de valores 

descritos no livro “O Culto Moderno dos Monumentos”: 

 

VALORES de MEMÓRIA (valores de passado) 

 

“A memória é sentida, sem que necessite em si de qualquer informação 

histórica, formação cultural ou desenvolvimento intelectual”. (Riegl, 2013:5) 
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 “…O valor de Antiguidade se revela ao espectador 

imediatamente, por meio da mais superficial perceção sensível 

(ótica) e, por isso, consegue falar diretamente ao coração.” 

(Riegl, 2013:33) 
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“…O valor histórico que assenta numa base cientifica, sendo 

que esta só é adquirida indiretamente através de uma reflexão 

intelectual…” 

“O valor histórico de um monumento assenta no facto de 

representar um grau determinado… da evolução de uma dada 

área da criação humana… é tanto mais elevado quanto mais 

claro for o grau em que se revela o estado coeso, original, que 

o monumento possuía imediatamente ao ser produzido.” (Riegl, 

2013:34) 

 

VALORES de ATUALIDADE (valores de presente) 

 

“Os valores dos monumentos dividem-se, portanto, (…) consoante as 

necessidades que satisfazem. Sejam estas sensíveis, físicas, e trata-se um valor 

de uso; sejam elas espirituais, e trata-se de um valor artístico.” (Riegl, 2013:7) 
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“Quando um objeto possui valor de uso, dizemos que este 

satisfaz uma necessidade humana, independentemente de 

ser natural ou produto do trabalho humano.” (Araújo, 2012:s.i.) 
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e “… Toda a obra nova possui já, só em função desta novidade, 

um valor artístico que se pode designar como … valor de 

novidade”. (Araújo, 2012:s.i.) 
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2.2. CATEGORIAS DE INTERVENÇÃO  

As intervenções no Património visam preservar para o futuro, salvaguardar 

valores históricos, culturais e estéticos, havendo para isso diferentes 

categorias/graus de intervenção no edifício e/ou sítio, que serve para classificar 

o impacto que o arquiteto quer ter quando intervém no edificado. 

Grande parte das categorias/conceitos de intervenção que iremos 

referenciar com mais ou menos profundidade são: a Recuperação; a 

Conservação; a Preservação; a Manutenção; o Restauro; a Reabilitação. 

 

 

 

 

A recuperação, consiste num conjunto de operações feitas no edifício de 

maneira a recuperá-lo e aproveitá-lo para um uso, sem que no entanto esse 

conjunto de operações assuma as características de um restauro.  

RECUPERAÇÃO 
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A recuperação é, de forma sucinta, é o ato de reaver o que se perdeu, e 

a melhoria em relação a uma situação anterior. 

 

A conservação é o ato de conservar, de manter intacto ou não deixar 

deteriorar, consiste em preservar e exige, antes de tudo, manutenção 

permanente. 

A conservação corresponde a ações de salvaguarda, ou de preservação, 

é um planeamento ou um objetivo e não um processo técnico de intervenção 

no edificado. 

Inclui vários tipos de tratamento que visam salvaguardar edifícios, locais ou 

cidades históricas, cuja finalidade, é prolongar o seu tempo de “vida”. 

 “O objetivo da conservação é preservar a significação cultural de 

um bem; ele deve implicar medidas de segurança e manutenção, 

assim como disposições que prevejam sua futura destinação.” (Carta 

de Burra, 1980: 3) 

“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.” (Carta de Cracóvia, 2000: 2) 

Podemos pois dizer que inclui a manutenção, a reparação, a 

consolidação, o reforço… 

A 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”. 

(Carta de Cracóvia, 2000: 2)

A conservação funciona como um processo de manutenção permanente 

de modo a que o espaço não se danifique a ponto de precisar de intervenções 

mais preponderantes, engloba todo o conjunto de ações destinadas a 

prolongar o tempo de vida de uma dada edificação, tendo por objetivo 

salvaguardar tanto o edifício, como o seu testemunho histórico. 
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A preservação “é o ato ou efeito de preservar”, uma “ação que visa 

garantir a continuidade ou sobrevivência de algo; proteção”. 

“A preservação será a manutenção no estado da substância e um 

bem e a desaceleração do processo pelo qual se degrada.” (Carta 

de Burra, 1980: 2)

De forma sucinta, podemos referir, que a preservação significa manter 

algo como é, sem alterar qualquer forma, estado, uso, etc., evitando alterações 

ao longo do tempo, pois desenvolve um conjunto das ações sobre o edifício 

prevenindo a sua degeneração. 

 “A preservação limita-se à proteção, à manutenção e à eventual 

estabilização da substância existente. Não podendo ser admitidas 

técnicas de estabilização que destruam a significação cultural do 

bem.” (Carta de Burra, 1980: 5)

 

A manutenção refere-se ao trabalho de rotina necessário, que visa 

minimizar os ritmos de deterioração na vida de um edifício e deve igualmente 

desenvolver ações preventivas em relação a potenciais danos. 

A manutenção é o ato ou efeito de manter e conservar, é sem duvida um 

fator importante para manter a integridade do edifício e evitar intervenções 

dispendiosas e possíveis perdas, tanto materiais como culturais. 

 

O restauro “é uma intervenção dirigida sobre um bem patrimonial, cujo 

objetivo é a conservação, da sua autenticidade e a sua posterior apropriação 

pela comunidade”. (Carta de Cracóvia, 2000: 2) 

O restauro é o ato ou efeito de restaurar e a restauração é o “trabalho de 

recuperação de obras danificadas ou desgastadas”. 
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O restauro “é um tipo de operação altamente especializada. O seu 

objetivo é a preservação dos valores estéticos e históricos do monumento…”. 

(Carta de Veneza, 1964: 2) 

Refere-se a um conjunto de ações num edifício, ou parte deste, que está 

degradado, em ruína ou que se considera que foi inapropriadamente reparado 

no passado, desenvolvidas de modo a recuperar a imagem, a conceção 

original ou o momento “áureo na história de um edifício”. 

 

O termo “reabilitação” designa toda uma série de atitudes e atuações 

tendo em vista a recuperação e o melhoramento de um edifício, tornando-o 

apto para o seu uso atual.  

O seu objetivo fundamental consiste em resolver anomalias físicas ou 

funcionais que são necessárias, de modo a proporcionar uma utilização 

adequada e um melhoramento e atualização das instalações e desempenho 

funcional do edifício.  

Reabilitação é sinónimo de renovação, está ligado ao processo de 

adaptação do edifício a um novo uso ou função, incluindo todas as ações 

necessárias para a recuperação e beneficiação do objeto, como já referido. 

A diferença deste relativamente ao conceito anterior assenta na função: 

enquanto na Recuperação a grande importância é dada aos materiais e à 

forma, a Reabilitação foca-se no uso e funcionalidade do espaço. 

 

 

Como podemos verificar nas descrições e definições anteriores as 

categorias de intervenção referem-se a diferentes graus. Que podem interferir 

com maior ou menor amplitude na pré-existência.  

Podemos concluir que todos os conceitos selecionados rodam em torno 

da recuperação do património.   
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2.3. PRÉ-EXISTÊNCIA: PROBLEMA OU OPORTUNIDADE 

 

Figura 8 - Criar Oportunidade 

 

Todo o edifício ao longo da história desempenhou uma determinada 

função, para o qual foi construído, mas que ao longo do tempo se foi alterando 

e sofrendo diversas transformações, resultantes da evolução e exigências da 

sociedade.  

Estas sucessivas alterações e necessárias adaptações do edificado, 

levantam questões sobre a atitude face à pré-existência e qual a atitude mais 

correta e consequentes modificações. 

 “A unidade de estilo não deve constituir um objetivo a alcançar no 

decurso de um restauro. Pelo contrário devem ser respeitados os 

contributos validos das diferentes épocas de construção.” (Carta de 

Atenas, 1931: 2)

Existe, na verdade, diferentes formas de olhar e valorizar o património 

edificado. Sendo fundamental, para intervir no “edificado classificado” o 

arquiteto analisa-lo intrinsecamente por forma a conciliar o existente com a 

conceção e intervenção nova. 

Desta forma, o papel do arquiteto face à pré-existência passa por encarar 

o passado como parte integrante do edificado e inevitável percurso da história, 

como problema ou oportunidade.  



  50 
 

2.3.1. O PAPEL DO ARQUITETO FACE A PRÉ-EXISTÊNCIAS E SUAS METODOLOGIAS 

“…O arquiteto está sempre no tempo da transição, da diacronia. Isto 

porque a arquitetura é sempre de algum modo uma transformação, 

ou seja, o projeto pega numa pré-existência, que tanto pode ser o 

Museu Nacional Machado de Castro com dois mil anos de história, 

como pode ser um troço no deserto; e essa leitura temporal da pré-

existência é processada mediante o questionar do que fazer com 

ela. E isso é normalmente veiculado através de um programa, o que 

é complicado à partida porque os programas violentam, muitas 

vezes, a transformação ainda antes da fase de projeto.” (Gonçalo 

Bryne, 2007: s.i.) 

Logo, projetar sobre pré-existências é envolver-se com a realidade 

arquitetónica como base e ponto de partida projetual, é lidar com a memória 

e com a história e procurar que estas continuem presentes e que perdurem no 

tempo. Projetar sobre edifícios com passado que carregam em si um enorme 

valor patrimonial, cultural e social, é intervir num edifício que transporta 

memórias para as gerações futuras. 

“Qualquer intervenção implica decisões, escolhas e 

responsabilidades relacionadas 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.” (Carta 

de Cracóvia, 2000: 2) 

Desta forma, o papel do arquiteto, é essencial de modo a fazê-los 

prolongar no tempo e evitar o seu desaparecimento, através de uma 

intervenção consciente, com preocupações sociais, culturais e histórica, como 

já referido anteriormente. 

“Compreende-se que toda ação de conservação é modelada pela 

atribuição de valor, num dado contexto social, com determinados 

recursos disponíveis, prioridades, escolhas, etc.” (Araújo, 2012: s.i.) 

As intervenções no Património têm sempre, como objetivo assegurar a 

sobrevivência dos Monumentos. 
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Portanto, é primordial compreender cada tipo de atuação que o arquiteto 

pode adotar sobre as pré-existências: a conservação, a preservação, a 

manutenção, o restauro, a recuperação, a reabilitação, entre outros, de modo 

a se perceber as delimitações e a função que queremos atribuir a cada edifício, 

que desenvolveremos á frente. 

Estes princípios orientadores são a base das intervenções e justificam as 

atitudes que o arquiteto pode ter sobre um dado edifício. Porém, o papel do 

arquiteto face á pré-existência, passa primeiro pela análise dos valores do bem 

arquitetónico para limitar os critérios e grau de intervenção necessários a 

empregar. 

Desta forma, a pré-existência é muito mais que um limite estrutural para a 

intervenção, dado que, a pré-existência criará dinâmicas e levantará questões 

sobre a nova forma, onde irá influenciar e ser influenciado. 

“Neste diálogo constante entre o passado e o presente o objetivo a 

alcançar é o equilíbrio. Neste processo podemos observar vários tipos de 

abordagem: o contraste entre a arquitetura pré-existente e a nova 

arquitetura adicionada, que se pode traduzir tanto na diferença de 

materiais e consequentes técnicas de construção, como em aspetos 

formais da composição, forma e dimensão da adição; a adaptação 

entre a arquitetura pré-existente e a nova arquitetura, a qual se pode 

traduzir na integração ou na tentativa de fundir o novo com a pré-

existência, transparecendo-se numa certa continuidade visual; e a 

reinterpretação entre a arquitetura pré-existente e a nova arquitetura 

adicionada, em cuja abordagem o novo prevalece e assegura a sua 

identidade, afirmando-se, em face da pré-existência, como uma 

unidade única e independente.” (Rodrigues, 2015:25)

Podemos concluir, que a intervenção sobre à pré-existência, como 

referido por Távora, deverá criar “um equilíbrio sábio entre a visão pessoal e a 

circunstância que o envolve... e da circunstância deverá ele contrariar os 

aspetos negativos e valorizar os aspetos positivos…” (Távora, 2006:74) 
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Para a conservação do Património construído é necessário seguir 

determinados princípios orientadores e metodologias de intervenção. Por forma 

a justificar o conjunto de ações tomadas no decorrer da intervenção, é 

necessária uma consciência crítica e histórica, para identificar, compreender e 

interpretar o “edifício” em estudo, bem como, uma adequada documentação, 

fundamentação e planeamento dos objetivos da intervenção. 

As intervenções sobre o património arquitetónico, originam questões sobre 

a metodologia e procedimento a adaptar, pois estes alteram em função dos 

critérios, interpretações e diferenciação das pré-existências e qual a relação 

que queremos que estas tenham com a “estrutura” nova. 

“ Uma das metodologias de intervenção mais correntes, tende a 

admitir a natural continuidade dos estratos do objeto de restauro, 

aceitando a presença de novos elementos – novos materiais ou 

compartimentações – como uma evolução necessária à 

manutenção do património. Oposta a esta metodologia, surgem 

critérios algo fundamentalistas de intervenção, que recusam 

qualquer transformação de natureza contemporânea – incompatível 

com quaisquer novas funções atribuíveis ao imóvel restaurado – na 

tentativa de preservar o valor documental do espaço construído, 

sem recurso a artificialidades. A natureza de cada projeto deverá ter 

em consideração ambas as metodologias, devendo aceitar-se no 

entanto, o inevitável processo de modificação operado pelo tempo, 

que só uma intervenção concreta e equilibrada poderá travar.” 

(Dias, 2008:34) 

De diversas intervenções no Património Arquitetónico, nacionais e 

internacionais, escolhemos para referenciar e observar sucintamente apenas 

três projetos, por estes se adequarem mais com o estudo e linguagem que 

utilizaremos na nossa intervenção subsequente. Os Projetos de referência são: o 

Museu de História Natural, em Londres, do Arquiteto Norman Foster and Partners; 

a Casa do Sequeiro, em Amares, do Arquiteto Jean Pierre Porcher; e o Museu 

Abade Pedrosa, em Santo Tirso, dos Arquitetos Siza Vieira e Souto Moura. 
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2.3.2. PROJETOS DE REFERÊNCIA 

Museu Britânico – Arq. Norman Foster and Partners 

 

 

Figura 9 - Cobertura do Museu Britânico - Arq. Norman Foster and Partners 

CONTEXTO EXISTENTE (ENQUADRAMENTO)  

(elaborado com base: http://www.fosterandpartners.com) 
 
 

O Museu de História Natural de Londres é um edifício histórico, com 

características neoclássicas e modernas. 

Fundado em 1753 a sua primeira sede foi uma mansão do século 17 

localizada no mesmo terreno do atual museu. 

Em 1823, Robert Smirke, foi convidado para redesenhar o projeto para o 

novo edifício do museu, que só foi concluído em 1850, com inspirações gregas. 

Criando um edifício em torno de um grande pátio central. Que foi concebido 

para ser um jardim, que só existiu originalmente, e por um breve período entre 

1847 e 1854.  
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Concebido para se tornar um dos maiores museus do mundo. Sofreu várias 

intervenções ao longo dos anos, devido aos atentados que padeceu, mesmo 

durante a II Guerra Mundial. 

 

Figura 10 - Planta Museu Britânico de Londres 

 

O pátio foi negligenciado por longos anos, este projeto é sobre sua 

reinvenção. 

O Projeto foi realizado no âmbito de um concurso de arquitetura, lançado 

para re-projetar o espaço do pátio. Acolheram 130 trabalhos e foi eleito o de 

Norman Foster. 

A competição passava por três objetivos o de revelar espaços ocultos, a 

revisão de espaços antigos e criação de novos espaços. 

"Fazer uma intervenção dentro de um edifício na escala do 

Museu Britânico - que cresceu e evoluiu ao longo de um período de 

150 anos - é como olhar para uma cidade em miniatura: seu tecido 

é o produto de muitos períodos e estilos." (FOSTER, 2000: s.i.) 
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METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO (PROGRAMA) 

 

 

Figura 11 - Planta Museu Britânico de Londres, 2000 

 

A mais recente intervenção arquitetónica do Museu Britânico, têm 

desenho do Arquiteto Norman Foster e foi inaugurado em 2000. O Projeto é 

composto por um espaço aberto, com a instalação de uma cobertura que 

permite uma total transparência e luminosidade. Embora sendo uma barreira 

física, no local a sensação é de que continuamos no exterior do edifício, não 

prejudicando em nada a perceção que temos do edifício como um todo. 

A rainha Elizabeth II Great Court, é a maior praça coberta na Europa, e foi 

projetada como já referido pelos arquitetos Foster and Partners e os engenheiros 

Buro Happold. 

O telhado é uma construção de vidro e aço, composta por 1.656 pares de 

painéis de vidro que compõem 6.100 m² de vidros, Cada um com uma forma 

única devido a forma ondulada da cobertura. 
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Recapturar a praça, como novo centro do museu, era um objetivo da 

proposta. Formando uma nova relação com as galerias circundantes. Para 

complementar esta artéria, o átrio do Museu foi restaurada para formar um 

novo espaço cívico junto ao Great Court. 

 

 

Figura 12 - Projeto para o Pátio do Museu de Londres - Norman Foster and Partners 

 

A “Great Court” foi remodelada, tornando-se ao mesmo tempo 

organizador e catalisador para a revitalização do Museu. É composto por um 

centro de informações, uma livraria e um café. Rodeados por uma escadaria 

larga, numa combinação de arquitetura antiga misturada com o novo, que nos 

encaminha para a galeria de exposições temporárias e para um terraço 

restaurante. 

Um aspeto fundamental do projeto era que a cada passo, na Great Court, 

a vista mudou-se e permitiu-se ao visitante uma nova visão sobre seus arredores, 

criando um jogo de luzes e sombras, feitas pelo sol, estão em constante 

mudança ao longo do pátio e do dia… 

Criando uma arquitetura com base em ideias inovadoras e tecnológicas 

que “ao longo da sua história, Foster + Partners tem sistematicamente seguido 

os temas universais, como "tradição e futuro" e "o homem e o meio ambiente...” 

(Foster, s.i.) numa relação harmoniosa com a pré-existência histórica. 
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Casa em Sequeiro – Arq. Jean Pierre Porcher 

 

Figura 13 - Casa em Sequeiro - Arq. Jean Pierre Porcher 

 

CONTEXTO EXISTENTE (ENQUADRAMENTO) 

(elaborado com base: http://www.archdaily.com/183267/house-in-sequeiros-topos-atelier-de-
arquitectura/) 
 

Numa envolvente rural, o arquiteto Jean Pierre Porcher fez uma 

intervenção numa arquitetura vernacular, que ao longo do tempo foi-se 

adaptando e crescendo de acordo às necessidades dos moradores.  

“O conjunto de uma forma singular, relembra o conjunto de 

casa tradicional rural, composto pela casa da eira, o espigueiro e a 

quinta, e também um texto de Alberto campo Baeza sobre «Caixas, 

Caixinhas e caixotes»”. (Porcher, s.i.) 

Uma habitação de cariz rural, com uma área de 288 metros quadrados. 

Onde, em 2008, o gabinete Topos Atelier reabilitou a Casa em Sequeiros, Braga, 

uma “obra que resulta da junção de uma habitação térrea com uma nova 

estrutura cúbica.” 
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METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO (PROGRAMA) 

 

Figura 14 - Relação entre pré-existência e novo volume 

 

“Para adaptar esta antiga casa de caseiro a casa de 

habitação, apenas foi necessário, para a zona social, efectuar 

algumas demolições interiores, aproveitar toda a volumetria existente 

e colocar uma “caixinha” revestida a madeira para resguardar a 

cozinha; para a zona dos quartos, criou-se uma “caixa”, solta do 

chão, uniformemente revestida de perfilados em aço corten.” 

(Porcher, s.i.) 

A casa do Sequeiro, serve como referência harmoniosa entre dois 

elementos aparentemente antagónicos na sua relação, mas que em tudo se 

complementam não entrando em conflito um com o outro, deixando espaço 

visual para que ambos possam coexistir espacialmente. 

 

Figura 15 - Pormenor da Casa do Sequeiro  
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Museu Abade Pedrosa – Arq. Siza Vieira e Arq. Souto Moura 

 

Figura 16 - Relação entre a Pré-existência e o Novo módulo 

 

CONTEXTO EXISTENTE (ENQUADRAMENTO) 

(elaborado com base: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1666112&page=4) 
 

O edifício localiza-se em Santo Tirso, sendo um conjunto patrimonial 

classificado como Monumento Nacional. 

O Museu Municipal Abade Pedrosa está localizado na antiga hospedaria 

do Mosteiro de São Bento, um edifício que acolheu esta conversão em meados 

do século 19. A sua construção remonta ao século 8, mas grande parte da 

arquitetura atual foi construída no século 17. 

 

METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO (PROGRAMA) 

A intervenção é da autoria dos arquitetos Álvaro Siza Vieira e Eduardo 

Souto de Moura, que passa por renovar e reabilitar o mosteiro convertendo o 

em museu e adicionar um novo volume que vai abrigar o Museu internacional 

de escultura contemporânea. 
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Projetado em 2006 têm por objetivos respeitar a história do edifício pré-

existentes e a sua relação com a evolvente, desta forma, Siza e Souto de Moura 

optaram por manter as suas adições o mais simples possível. 

Os antigos e novos edifícios convergem para criar uma entrada comum 

esta ligação, entre os dois edifícios é pontual e apesar de os ligar 

funcionalmente, permite mantê-los independentes na forma e linguagem. 

Ambos os edifícios dispõem de uma cobertura de telhas de barro, uma 

característica tradicional na arquitetura Portuguesa, embora o novo volume, 

um edifício longo fino com uma fachada branca tenha o seu telhado plano, 

como podemos verificar na imagem abaixo. 

 

 

Figura 17 - Pormenor da ligação entre o velho e 
novo edifício 

 

O Mosteiro de S. Bento definiu desde o início as premissas da volumetria do 

novo Museu. A partir deste princípio, o novo edifício desenvolve-se 

paralelamente ao muro existente a Norte.  

A sua organização passa por não perturbar ou a sobrepor-se ao edifício 

histórico, com o qual estabelece uma relação física de continuidade. Esta 

conexão é feita através de um "braço" que começa no volume principal e que 

dá ao conjunto uma uniformidade visual. 
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           CAPITULO III 

IGREJA DO ERMELO BAIÃO         

CASO DE ESTUDO 

3.1 ENQUADRAMENTO URBANO 

 

Figura 18 - Localização do Concelho de Baião 

O Município de Baião é uma vila portuguesa que se localiza no Distrito do 

Porto, confrontando a Norte com o concelho de Amarante e a Este com Santa 

Marta de Penaguião, Peso da Régua e Mesão Frio, a Oeste com Marco de 

Canaveses e a Sul com os Concelhos de Resende e Cinfães. 

Era composto por 20 freguesias totalizando no seu conjunto com uma área 

de 17452,2 km². Desde 2013 é composta unicamente por 14 freguesias, das quais 

iremos destacar Ancede. 

Com base nos dados estatísticos, a freguesia de Ancede, no concelho de 

Baião, ocupa uma área de cerca de 12 Km² e contem 2 527 habitantes, aos 

quais somaremos os 309 Ribadouro, a qual pertence com a junção das 

freguesias, segundo informações do INE. 

Em Portugal, temos assistido a um despovoamento do interior do país, que 

se tem acentuado ao longo dos anos. Isto deve-se, sobretudo à falta de serviços 

e equipamentos, para a ocupação das populações que estão a enfraquecer 

com o passar dos tempos.   



  62 
 

3.2 CONTEXTO GEOGRAFICO, HISTÓRICO E CULTURAL DE BAIÃO 

 

 

Figura 19 - Património Cultural, Arqueológico e Arquitetónico de Baião 

 

EVOLUÇÃO E HISTÓRIA DE BAIÃO  

O povoamento do território de Baião remonta à pré-história. O qual nos, 

oferece uma paisagem deslumbrante do rio Douro, das grandes serras e vales 

de beleza naturais, onde se localizam pequenas aldeias tradicionais. 

As origens culturais deste concelho devem-se à passagem e fixação das 

vagas migratórias ao longo dos anos. A história de Ancede remonta aos tempos 

em que os romanos ocuparam os espaços anteriormente dominados pelos 

Castros da paisagem do Vale do Ovil. Estes testemunhos foram-se aglomerando 

e operando mudanças no modo de vida das populações locais ou para aqui 

deslocadas. 

Existem referências a Baião do século XI. Obteve foral em 1513 concedido 

por D. Manuel I. 
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O Rio Douro teve grande importância para esta população, que se 

dedicam à agricultura e vinicultura, como forma de subsistência das famílias. 

Outro testemunho, de maior relevância na história desta freguesia deve-se 

a passagem de duas vias, pela qual se fazia a ligação a Santiago de 

Compostela. 

Mas a história de Baião conta-se pelo seu património, que é inúmero e 

riquíssimo, e que nos conta a sua passagem pela idade do Bronze, e do Ferro 

ate à idade Média. 

Da época da pré-história existem inúmeros vestígios arqueológicos 

descobertos na Serra da Aboboreira, como são exemplo os castros, menires e 

mamoas. 

Já da era medieval existem diversos elementos arquitetónicos como o 

Mosteiro de Ancede, as ruínas do Castelo de Matos e várias igrejas e as aldeias 

de Outoreça e Matos, os quais abordaremos nos próximos pontos, incluindo as 

casas senhoriais seculares de um período mais tardio. 

O Município de Baião destaca-se pelo seu amplo património cultural, 

arqueológico e arquitetónico como já mencionado. 

Do Património com Valores Patrimoniais temos: a Anta da Aboboreira 

classificada como Monumento Nacional; a Casa de Penalva, a igreja de 

Ermelo, o Pelourinho da Rua e a Casa de Arcouce classificados como Imóveis 

de Interesse Público… 

 

Do seu património cultural podemos destacar o artesanato com trabalhos 

em cantaria, a arte de esculpir a pedra, as bengalas de Gestaçô e o folclore. 

Estas criativas e artesanais bengalas surgiram na freguesia de Gestaçô, nos 

finais do seculo XIX e daí advém o seu nome, bengalas de Gestaçô. 

 O Folclore é uma demonstração da cultura popular que é transmitida de 

gerações em gerações. As suas danças regionais e canções populares, bem 

como, o artesanato dos seus fatos contam-nos histórias vinculadas as tradições 

das populações. 
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O património arqueológico é assente como um conjunto de atributos 

materiais das sociedades que nos antecedem, sejam eles móveis (objetos, 

utensílios, armas, destinados a ser manuseados e transportados que nos revelam 

estilos de vida e gestos do quotidiano passado) ou imóveis (correspondem a 

construções ou intervenções humanas, com caracter duradouro e fixo). 

Dos vestigios mais antigos da ocupação humana, destaca-se, a 

quantidade de Castros, os caminhos romanos, o marco miliário, as epígrafes, as 

necrópoles, as aras dedicadas a Júpiter, as mamoas, antas e dólmens são 

exemplos da riqueza do patrimonial arqueológico do concelho. 

Do diversificado espólio do património arqueológico iremos destacar o 

dólmen de chã de parada, ou também designado de Anta de Chã de Parada, 

localizado na Serra da Aboboreira, na freguesia de S. João de Ovil. 

Este monumento fúnebre, classificado como monumento Nacional foi 

construído durante a primeira metade do III milénio a. C., o qual faz parte de um 

conjunto de quatro exemplares referentes à denominada Necrópole megalítica 

da Serra da Aboboreira.  

Possuí uma mamoa parcialmente destruída, com um diâmetro entre 24/25 

metros. De planta poligonal, é constituída por diversos esteios laterais em 

granito, e por uma laje de cobertura de grandes dimensões. Uma das 

singularidades desta mamoa deve-se a presença de um conjunto de pinturas 

no seu esteio da cabeça, de cor vermelha, mas que atualmente estão quase 

impercetíveis. 

  

Do património arquitetónico, podemos destacar uma série de elementos, 

pois, o espólio é bastíssimo e vai desde os coretos a pelourinhos, de conventos 

a igrejas, de fontes a casas seculares riquíssimas.  

Deste leque patrimonial, vamos numerar apenas os da freguesia de 

Ancede, por se tratar da nossa área de intervenção. 

São exemplo disso, as numerosas casas senhoriais de grande tradição: a 

Casa de Penalva/Solar dos Azeredos Pinto; a Casa de Esmoriz; a Casa da 
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Lavadeira; a Casa de Mosteirô; as Casas de Sequeiros; a Casa de Samodães; a 

Casa de Vale de Cunha; a Casa do Outeiro; a Casa da Barroca; a Casa da 

Costa; a Casa do Murtal; e a Casa da Boavista.  

A casa de Penalva ou Solar dos Azeredos Pinto, do lugar de Penalva, 

constitui um bom exemplo das sucessivas alterações arquitetónicas a que 

muitos edifícios foram sujeitos, ao longo dos anos. As zonas mais antigas da casa 

remontam ao século XVII. Sofreu uma ampliação em 1738, que compões a atual 

fachada da casa. Em 1870 é edificada a nova capela no interior da habitação, 

configurando-lhe a forma de um L, em planta. 

Outros testemunhos do basto património: a Ponte de Esmoriz; a Ponte Nova 

sobre o Ovil; a Fábrica de Fiação; o Conjunto da Presa das Choças no rio Ovil 

(Barragem); o Moinhos do Pinguel no rio Ovil; a Levada de água do Mosteiro 

para Penalva; o Caminho do Mosteiro para Porto Manso; e o Viaduto de Aregos 

sobre a Ribeira de Trancoso. 

Do Património arquitetónico religioso desta freguesia, fazem parte: o 

Mosteiro de Santo André de Ancede; a Capela da Nossa Senhora das Boas 

Novas; a Capela de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz; a Capela de São 

Domingos; a Capela de Santo António; as Alminhas no lugar da Costa; as 

Alminhas do Cemitério de Ancede; as Alminhas da Cruz; as Alminhas da Ranha; 

e a Igreja de Ermêlo. 

O Mosteiro de Santo André de Ancede ou Convento de Ancede remonta 

ao século XII, foi primeiro da Ordem de Santo Agostinho e, mais tarde, da dos 

Dominicanos. Todavia, em meados do século XVI, o mosteiro já se encontrava, 

com dependências degradadas.  

O conjunto arquitetónico sofreu obras, com o objetivo de o recuperar, e a 

igreja foi reedificada. Com irrefutável valor arquitetónico, a igreja matriz (de 

1689), é composta, por “três naves separadas por arcaria de volta perfeita, com 

um teto de madeira. Um amplo arco triunfal, com dois altares colaterais, articula 

este espaço com o da capela-mor, onde ganha especial importância o 

retábulo-mor, em talha dourada com tribuna de grandes dimensões.” 

O convento de Ancede, situava-se nesta freguesia, no lugar de Ermelo, 

deste permanece a igreja de Ermelo. Esta está flanqueada pelas casas 



  66 
 

solarengas que se foram construindo na sua proximidade, encontra-se em 

estado de ruína. Do templo, permanecem unicamente os muros. 

Julgamos, que face ao exposto, o concelho de Baião apresenta 

potencialidades inegáveis do ponto de vista do património cultural, 

arqueológico e arquitetónico, existindo porem património que necessita de ser 

recuperado. 

Assim a nossa proposta passará pela intervenção e recuperação do 

conjunto da Igreja de Ermelo e da casa senhorial confinante, que abordaremos 

com mais detalhe nos próximos pontos. 

 

 

3.3 CASO DE ESTUDO 

 

Figura 20 - Imagem aérea da zona envolvente à Igreja de Ermelo 

 

A proposta incidirá sobre a Igreja de Ermelo, património de Ancede, 

freguesia do concelho de Baião. É um dos muitos edifícios com interesse 

Área de Intervenção 
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histórico e arquitetónico que neste momento se encontra completamente 

abandonado e descuidado. A Igreja ainda existe, mas só permanecem 

praticamente as fachadas, classificado como imóvel de interesse público. 

Este conjunto arquitetónico, a recuperar, contém ainda uma casa 

senhorial e uma área envolvente, que fazem parte do processo de intervenção. 

 

ENQUADRAMENTO 

O edifício tem duas designações, igreja/convento de Ermelo de acordo 

com as pesquisa realizada não se consegue confirmar que funções tinham 

inicialmente este conjunto edificado. Porém é um belo exemplar da arquitetura 

religiosa do período de transição entre o Românico, como já mencionado. 

Dada a existência de um edifício classificado como Imóvel de Interesse 

Público no local, é de salientar alguns aspetos legais onde este tipo de edifícios 

se inserem, nomeadamente no plano de ordenamento e condicionantes do 

território de Baião, sem nunca deixar de ter em referência toda a legislação e 

critérios já abordados sobre a intervenção no património. 

A nossa área de intervenção, onde se localiza a Igreja de Ermelo, 

encontra-se como podemos verificar, no plano de condicionantes, na zona 

terrestre de proteção da albufeira, esta contida na área de reserva agrícola 

nacional, e encontra-se na zona de proteção e zona especial de proteção do 

imóvel de interesse público. 

Esta também condicionada pelo regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Baião, que no artigo 64º, o ponto 3 nos diz que “Os núcleos de valor 

patrimonial devem ser objeto de plano de pormenor de salvaguarda 

adotando-se, na ausência deste, os seguintes princípios cautelares: a) Qualquer 

intervenção no edificado implica preservação e conservação dos aspeto 

dominantes da sua imagem incluindo a estrutura, forma de agregação, 

tipologia, materiais e cores, bem como a forma, dimensão e funcionamento dos 

vãos; b) Admite-se obras de alteração e ou de reconstrução, desde que tal não 

implique aumento da altura da fachada.” 
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“Os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15º da 

presente lei, ou em vias de classificação como tal, beneficiarão 

automaticamente de uma zona geral de protecção de 50 m, 

contados a partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado por 

lei.” (Lei nº107/2001 de 8 de Setembro, artigo 43º, ponto 1) 

 

 

Figura 21 - Plano de Condicionantes do Município de Baião 
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Figura 22 - Plano de ordenamento do Município de Baião 

 

A área de intervenção, segundo o plano de ordenamento de território, 

esta classificado como Espaço cultural e encontra-se delimitado por um 

Perímetro de Proteção de património cultural. 

 

3.3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA/INTERVENÇÕES NO EDIFÍCIO 

 

Podemos então contextualizar historicamente este edifício como 

pertencente ao período do românico tardio. Porém, mesmo o seu estilo sendo 
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românico, tem elementos pertencentes ao período gótico, como por exemplo 

uma janela, que descreveremos posteriormente. 

 

 Séc. X  

Surgimento do Românico em 

Portugal 
Séc. XI  

 1107 Fundado o convento de Ermelo  

 Séc. XII  

Surgimento do Gótico (na 

segunda metade do séc. XIII) 

Séc. XIII 
Construção da igreja de Ermelo (séc. 

XIII- XIV) 
Séc. XIV 

 Séc. XV  

 Séc. XVI  

 

1539 

A igreja passa a fazer parte de uma 

Casa Senhorial (da família Azevedo 

Vasconcelos), denominando-se 

Quinta de Ermelo 

 Séc. XVII  

 Séc. XVIII  

 Séc. XIX  

 
Séc. XX 

A igreja é utilizada como 

dependência agrícola (celeiro) 

 
1932 

A Quinta de Ermelo é vendida ao 

senhor da Casa de Sequeiros 

 
1955 

A igreja é classificada como imóvel de 

interesse público 

 Séc. XXI  

 
2015 

O conjunto encontra-se em 

abandono 

 

Figura 23 - Cronograma da evolução da Igreja de Ermelo 
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IGREJA DE ERMELO 

Anterior a igreja de Ermelo, existiu o Convento de Santa Maria de Ermelo, 

construído em 1107, do qual restam apenas os muros. Ao longo dos tempos, 

pertenceu a diversas ordens religiosas. 

A construção da igreja de Ermelo inicia-se no século XIII e é concluída já 

no século XIV. O edifício é de estilo românico, mas possui algumas 

características góticas. 

 Podemos descrever a igreja como um edifício longitudinal de três naves, 

com três arcos formeiros, e ausência de transepto diferenciado. 

 

  

Figura 24 – Plantas da Igreja de Ermelo (1953) 

 

A capela-mor retangular, voltada a poente, com arco de triunfo 

duplamente decorado. Vestígios de ter tido capelas absidais retangulares. 

A cobertura, onde outrora existiu um telhado de duas águas, 

desapareceu, encontrando-se o edifício completamente descoberto. 

A fachada a sul tem dois cachorros decorados, num deles contem um 

lagarto, já no alçado da nave encontram-se cachorros lisos, tardios. Na capela-

mor encontram-se cachorros na proa.  
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 Figura 25 - Retábulo desprovido de motivos decorativos (1993) 

  

A igreja contém ainda uma janela gótica, já mencionada anteriormente.  

Porém existem ainda pormenores interessantes e representativos da 

época, bem como, decorativos. 

 

Figura 26 - Elemento decorativo dum arco da igreja 
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Elementos, que têm vencido o estado de abandono em que se encontra 

o edifício como também a sua invasão pela vegetação. 

 

  

 

Figura 27 - Pormenor do Alçado da Igreja 

 

Como já mencionado no cronograma, este edifício encontra-se ao 

abandono desde 1539, tendo sido integrado na quinta de Ermelo.  

Apesar de estar classificado como imóvel de interesse público desde 20 

de Outubro de 1955, a sua degradação é visível e vai-se tornar total se não sofrer 

uma intervenção atempada. 
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CASA SENHORIAL 

As casas adjacentes, propriedade da casa senhorial de sequeiros, é um 

edifício de construção posterior à Igreja do Ermelo, do séc. XV. Esta casa foi 

sendo construída em diferentes períodos e isso denotasse na sua composição, 

uma serie de acrescentos.  

A distinta diferença observa-se na composição das paredes, onde se 

veem diversas configurações da pedra. Bem como, de outros elementos que 

compõem as suas fachadas.  

  

Figura 28 - Casa Senhorial adjacente a Igreja de Ermelo 

 

A habitação é composta como podemos verificar, no levantamento 

(plantas) por diversos e pequenos compartimentos. Sendo um edifício de 

grande envergadura e implantação, que em conjunto com o edifício da igreja, 

irão compor e distribuir todo o nosso programa de intervenção.  
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3.3.2 DIAGNÓSTICO E AÇÕES 

A investigação do edifício da igreja e da casa adjacente, começa na sua 

localização, sendo esta isolada, e com acessos limitados. 

Tendo em conta o estado devoluto em que se encontra o conjunto 

edificado, podemos referir algumas particularidades sobre o seu estado de 

conservação, que serão complementadas com imagens e/ou desenhos. 

 

Figura 29 - Interior da nave da igreja 1 

 

O interior das naves, da igreja, estão totalmente invadidos por denso 

silvado, e apenas a capela-mor se encontra coberta com abóbada de pedra. 

Tendo no seu interior uma sepultura, parcialmente destruída, do séc. XVII. 

As paredes da Igreja estão consideravelmente num estado razoável. A 

fachada principal, da entrada apresenta-se com os elementos em pedra ainda 

em estado de possível recuperação, mantendo o seu aspeto original. 
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Figura 30 - Interior da nave da igreja 2 

 

Tendo em conta o estado de conservação iremos classificar como se 

verifica nos alçados, que se seguem, de mau (a vermelho), de razoável (a 

castanho) e de bom estado (a verde).  

 

Figura 31 - Estado de conservação da igreja e casa senhorial (Alçado Norte e Nascente) 
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Figura 32 - Estado de conservação da igreja e casa senhorial (Alçado Sul e Poente) 

 

Tendo em conta o seu estado de conservação, foi realizado um 

levantamento detalhado de toda a estrutura e dos problemas a ela adjacentes, 

classificando-os numericamente de 1 a 8. Sendo: 

1. Corrosão da estrutura de ferro; 

2. Oxidação de elementos metálicos; 

3. Ocorrência de esmagamento em paredes de compartimentação; 

4. Fendilhação do aparelho de pedra; 

5. Desagregação e Fendilhação do aparelho de pedra causada pela 

ação da vegetação; 

6. Desagregação de entaipamento; 

7. Desagregação dos elementos em pedra que constituem a cornija; 

8. Ação de fungos e musgo por parte de infiltrações. 

 

 

Figura 33 - Estado de conservação da igreja e casa senhorial (Corte 1) 
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Figura 34 - Estado de conservação da igreja e casa senhorial (Cortes 2) 

 

Assim, como dos materiais que constituem o conjunto edificado. Onde 

temos a pedra de granito como principal elemento, complementada com 

casos pontuais de ferro forjado. Como podemos atestar nos desenhos que se 

seguem, onde o cinzento predominante representa a pedra de granito, o tijolo 

está representado a vermelho, o ferro forjado a laranja e a verde temos o 

reboco. 

 

Figura 35 - Materiais da igreja e casa senhorial (Alçado Poente e Sul) 
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Figura 36 - Materiais da igreja e casa senhorial (Cortes) 

 

 

Figura 37 - Relação dos materiais da Casa senhorial 

 

A recuperação deste conjunto edificado passa também pela sua 

dinamização, integrando-o no turismo de Portugal.  
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3.3.3 INTERVENÇÃO ALARGADA 

A intervenção alargada passa por um plano maior espacialmente, de 

intervenção no terreno.  

 

Figura 38 - Planta de intervenção (existente) 



  81 
 

Onde é considerada uma área mais abrangente de consolidação da 

envolvente a igreja e a casa senhorial, como também, de edifícios em ruína que 

se encontram na área pertencente a propriedade, que tem 23.940 m² e que a 

delimitação, podemos observar na imagem que se segue. 

A oferta turística em Baião é relativamente baixa, embora o turismo 

continue a ser a atividade que mais beneficia a população local, de acordo 

com os dados já mencionados. 

Com características de uma sociedade assente em valores económicos, 

a crescente procura por locais de lazer e contacto com a natureza tem 

crescido ao longo dos anos, talvez como que uma fuga ás grandes cidades e 

ao quotidiano de vida mais preenchido e com mais stress. 

Desta forma e de acordo com os dados disponíveis, o turismo continua a 

ser a atividade que mais beneficia a população local económica e como 

consequência, em termos arquitetónicos o investimento também aumenta. Há 

uma procura por locais em Portugal que juntem pelo menos três aspetos 

fundamentais, a saber: Cultura, Gastronomia, Alojamento.  

Relativamente ao lugar/espaço, a intenção é que toda a zona possa 

beneficiar da recuperação e reabilitação dos edifícios principais, e que na sua 

envolvente sejam criados elementos de lazer que contribuam para tirar partido 

da relação com a natureza e proximidade com o rio.  

Nesse sentido os acessos para o terreno deverão ser devidamente 

controlados para fluxo de automóveis até ao início da propriedade.  

Na entrada da propriedade, localizar-se-á um local reservado ao 

estacionamento. O acesso à zona do edificado é pedonal, ou com meios de 

transporte ecológicos da responsabilidade da administração do espaço.  

Logo desde o início o espaço passa a ser apreendido de forma direta, 

relacionando-se com a natureza e com o ambiente criado. Todo o trajeto faz 

parte da perceção do local e da interação com o mesmo, embora o edificado 

contenha uma componente mais contemporânea, na construção anexa á 

Igreja do Ermelo, estará sempre presente o princípio de respeito pelo local, pelo 

patrimônio, pelos materiais. 
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Figura 39 - Planta de intervenção (proposta) 

 

Todo o arranjo envolvente será tratado com o mínimo de intervenção 

possível, tendo em conta valores culturais e naturais, em que esta inserido. 
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3.3.4 INTERVENÇÃO RESTRITA  

A intervenção começa de uma área mais basta e foca-se numa área mas 

restrita. Esta área de intervenção restrita diz respeito a recuperação do edifício 

da igreja e da casa senhorial confinante. Como podemos verificar nas imagens 

anteriores, bem como, da sua área envolvente próxima, demarcação de 

entradas, pátios ou zonas de estar. Esta área de intervenção restrita contempla 

2.490 m², tendo os edifícios uma área de implantação de 680 m², como se pode 

verificar nos desenhos. 

 

Figura 40 - Planta Piso 0 (existente) 

 

Tendo estes dados em mente a proposta incidirá na recuperação do edificado, 

tendo em conta evidentemente, a sua marca na história, o seu valor 

Igreja 

Casa 
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patrimonial, mas também a aplicação de novos elementos que, não entrando 

em conflito com a sua Autenticidade, possam no entanto marcar a época 

atual, como que uma união entre o Antigo e o Contemporâneo.  

Espero que como programa e elemento Arquitetónico sirvam de 

referência para outros projetos similares, e que se torne um Ponto de Referência 

nos roteiros, elevando a proposta para um momento de obrigatoriedade a 

passagem por lá. 

De um ponto de vista sociocultural, ao longo dos tempos a função do 

edifício tem variado, como que se adaptando às necessidades humanas da 

época, assim sendo existirá sempre associado ao elemento, uma certa 

personificação do mesmo, como que o próprio edifício se relaciona com o 

momento e se adapta às necessidades que melhor possam servir quem lá está 

e usufrui.  

É com este interesse Estético, Histórico e Sociocultural que se poderá tirar 

partido da propriedade, a recuperação do espaço da Igreja com as suas 

características relevantes, e o restante edifício, estabelecer uma relação 

cuidada mas alterada mais uma vez á necessidade do programa, o espaço 

mais preservado seria o da Igreja, adquirindo uma nova função de espaço de 

exposição, reflexão e contemplação. 

Poderá com estes componentes estar formada uma possibilidade de 

integrar o espaço numa atividade económica que possibilite tirar partido a nível 

particular da propriedade e ao mesmo tempo, estabelecer uma ligação mais 

forte á comunidade de Ancede com benefícios diretos da existência de um 

espaço com características do Património local, e consequências Económicas 

por via das atividades e aumento do fluxo turístico da região. 

A intervenção recairá, principalmente, sobre os edifícios existentes, 

considerando de grande importância e relevância o elemento principal, a 

Igreja, com a sua entrada principal, os arcos interiores e todo o espaço em si.  

Quando entramos, mesmo com o estado avançado de degradação em 

que se apresenta, conseguimos sentir a vibração do espaço, as marcações 

geométricas, a amplitude devido ao pé direito alto, respiramos a história e tudo 

o que eventualmente se poderá ter passado por lá.  
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Figura 41 - Planta Piso 1 (existente) 

 

A intenção é que se deve recuperar o que está, com o mínimo de 

alteração da fachada do edifício, ou seja, que se complete, se possível, com 

algumas pedras do local que possam ter caído, mas que não se vá além da 

recuperação.  

O valor que nós atribuímos ao edifício enquanto património e enquanto 

sentimento para com o objeto material, neste caso, será perdido se optarmos 

por numa tentativa de repor tudo como era anteriormente, deixando de ser 

uma recuperação, passava a ser uma reconstrução, ou réplica.  

É neste ponto essencial que se revela fundamental a predisposição e 

perceção do espaço da parte de quem projeta, e para o qual tentamos 

Igreja 

Casa 
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responder, tendo em conta a pré existência. Pois a questão que se coloca é se 

o que devolve dignidade ao edifício é a reconstrução do mesmo tal e qual 

como se imagina que fosse, ou se o que existe pode ser recuperado com 

intervenção mínima, e contextualizado com complementos atuais que não 

prejudiquem a leitura e valor do edifício. Que até mesmo interfiram no equilíbrio 

da pré-existência, e assim por contraste seja enaltecida para uma posição de 

destaque como se de um fragmento histórico se tratasse. 

 

Figura 42 - Planta Piso 2 (existente) 

 

O objetivo é que a restruturação e recuperação, faça retornar a 

dignidade do património arquitetónico e histórico mantendo a sua essência 

Igreja 

Casa 
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inicial, mas acrescentando mais valor á cidade de Baião e á freguesia de 

Ancede.  

 

Figura 43 - Cortes longitudinais da igreja (existente) 

 

Para tal, o programa proposto está assente em duas premissas específicas, 

a saber: Contacto com o património histórico, incidindo sobre a essência do 

edificado não alterando a sua génese; e simultaneamente, a criação de um 

polo atrativo de turismo e laser, com uma vertente amplamente cultural e 

pedagógica. 

É nesta última afirmação que assenta a proposta, intervir no edifício da 

Igreja com especial atenção a todos os elementos que possam ser 

recuperados, e outros elementos novos com caracter claramente mais atuais, 

interligados entre si, continuando a história para as gerações vindouras. 
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O programa tem que se desenvolver e adaptar a pré-existência, e esta é 

de grande valor patrimonial, porem condicionante na organização e 

estruturação de toda a nossa intervenção. 

A proposta de intervenção tem como objetivo a recuperação e 

reabilitação de todo o edifício, bem como, de toda a sua área envolvente, de 

forma a preservar o seu valor e importância histórico.  

 

 

Figura 44 - Planta Piso 0 (programa) 

 

GALERIA 

190.10m² 

COZINHA 

33.90m² 

RECEPÇÃO 

48.50m² 

ESPAÇO 
VERDE 

INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS 

ADMINISTRAÇÃO 

33.64m² 
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Assim, o edifício da Igreja acolhe um espaço de exposição, de lazer, 

relaxamento e contemplação, de índole pública, de acesso não só aos 

utilizadores do espaço, como a todos os que desejam ter contacto com o 

Património Classificado. Entrando em contacto, ao mesmo tempo com as 

exposições que lá se encontrem, podendo tirar partido de uma pequena 

biblioteca ou simplesmente relaxar e contemplar a paisagem. 

 

 

Figura 45 - Planta Piso 1 (programa) 

 

O edifício adjacente, a casa senhorial, conterá todas as infraestruturas 

necessárias ao funcionamento do restaurante e do alojamento. 

ESPLANADA 

11.35m² 

LOUNGE 

45.20m² 

BAR 

22.90m² 

RESTAURANTE 

81.56m² 
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Figura 46 - Planta Piso 2 (programa) 

 

 

Figura 47 - Alçado Nascente (programa)  

ALOJAMENTO 

106.50m² 

ALOJAMENTO…      

RESTAURANTE……. 

INS. TÉCNICAS……. 

GALERIA 
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Figura 48 - Planta Piso 0 (proposta) 

 

No piso 0 do edifico anexo, ficará toda a parte técnica e administrativa de 

apoio ao Restaurante e ao edifício, as instalações sanitárias ao público e a 

receção, o acesso vertical esta assegurado por escadas e elevador. 
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Figura 49 – Perspetiva Quarto e Instalações Sanitárias 

 

Os materiais pretendem-se atuais, mas devendo nas partes estruturais 

desse edifício utilizar técnicas de construção elementares no que diz respeito a 

laje e cobertura, a saber laje estruturada em madeira maciça e soalho em 

madeira maciça. Embora materiais e cores atuais, e não necessariamente 
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idênticas ao que outrora se utilizou, o espaço deve apelar ao sentido prático e 

digno da recuperação. Os materiais atuais deverão incidir no cumprimento de 

normas sobre eficiência energética e sustentabilidade. 

 

Figura 50 – Planta Piso 1 (proposta) 

 

No piso 1, ficará o restaurante, zona Lounge e acesso á esplanada, bem 

como zona de bar e de serviço.  
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Figura 51 - Perspetiva da esplanada do Restaurante e Bar 

 

Figura 52 - Perspetiva Pormenor Janela 
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O 2º piso, está reservado ao alojamento, beneficiando de uma vista 

singular sobre a totalidade da propriedade e sobre o rio. 

 

Figura 53 - Planta Piso 2 (proposta) 

 

A proposta para a cobertura da Igreja do Ermelo tem como referência o 

Projeto de Museu de História Natural, já descrito anteriormente, pois a nível 

formal e funcional o objetivo é comparável e adequado.  
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Figura 54 - Planta Cobertura (proposta) 

 

Cumpre a função de cobertura sem alterar a perceção do edifício em si, 

mantendo a interpretação do que resta da Igreja não acrescentando 

elementos que possam prejudicar a sua leitura ou ser incorretos na sua 

conjugação.  
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Figura 55 - Pormenor cobertura 

 

Assim conseguimos manter intacta a história da igreja de Ermelo e ao 

mesmo tempo apelando para uma consciência espiritual. 

 

Figura 56 - Perspetiva Pormenor Laje de Madeira 

 

Em resumo o objetivo é que todos os elementos funcionem em conjunto, 

mas também em separado, a galeria e espaço de estar sejam de acesso ao 

público geral, bem como o restaurante, tendo o alojamento acesso 

“condicionado”, que lhe confere o estado mais privado e reservado. 
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Figura 57 - Cortes (Proposta) 

 

O propósito é que a igreja permaneça em pedra, e que o edifício 

adjacente também permaneça com a mesma linguagem exterior existente, 

com as necessárias recuperações.  
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Figura 58 - Perspetiva Pormenor Porta  
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Figura 59 - Perspetiva Conjunto (Alçado Norte) 

 

Mas também será revestido por uma epiderme em Aço Corten com um 

plano vertical que promova um equilíbrio entre as diferentes partes desse 

edificado, entre o novo e a pré-existência, tornando o homogéneo. 

 

 

Figura 60 - Perspetiva Conjunto (Alçado Nascente) 
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Figura 61 - Alçados (proposta) 

 

Assim conseguimos ter dois espaços assumidamente distintos pela sua 

demarcação, com o uso de diferentes materiais. Mas, apreciáveis em separado 

sem que sejam concorrentes na sua vertente visual, mas sim, complementares 

no seu conjunto. 
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Figura 62 - Perspetiva Conjunto (Alçado Sul) 

 

Figura 63 - Perspetiva Pormenor Ripado em tubular Aço Corten  

Os perfis verticais serão fixos de forma a não danificar o edifício pois como 

intervenção, a qualquer altura pode ser revertida sem prejuízo da pré existência. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho desenvolveu-se no sentido de estudar a recuperação no 

património, ou como nos referência o título desta dissertação “ a atitude de 

recuperação em arquitetura face à pré-existência”, sintetizando conceitos e 

legislações aplicáveis, as diversas intervenções. 

Foram referenciados e abordados diversos temas, com o objetivo de 

referenciar e indicar, o quanto de complexo tem a intervenção no património 

edificado, por forma, a criar um conjunto de bases essenciais para intervir e 

também dissertar sobre este objeto de estudo. 

O património (aqui referenciado como pré-existência) é essencialmente 

arquitetónico, uma herança cultural, económica, histórica e social de um bem 

imóvel, que adquiriu valor de passado e/ou presente. 

Procuramos demonstrar a importância da reabilitação e recuperação do 

património ao longo dos anos, no sentido de preservar e salvaguardar o seu 

valor. 

Estas questões relacionadas com a recuperação do património, foram 

alvo de diversas reflexões e teorias. Com esta dissertação pretendemos 

demonstrar os diferentes pontos de vista de distintos autores, sintetizando 

opiniões e ideias de intervenção na recuperação, reabilitação, conservação e 

salvaguarda do património. 

Para explorar adequadamente este tema era essencial referenciar, 

explorar e sistematizar a evolução da legislação, bem como, a legislação 

aplicável atualmente no contexto português, onde os inúmeros artigos, 

demonstram a evolução de conceitos e da consciência social para o assunto. 

Foram abordados diversos conceitos aplicados a intervenção no 

património, por forma a verificar, qual o que melhor se destinava ou adaptava 

ao comportamento que pretendíamos abordar face a pré-existência. 

Assim, partindo destas bases teóricas e legislativas abraçamos a aplicação 

pática de outros arquitetos face à sua pré-existência, e há semelhança de 
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diversos autores, concluímos que cada caso é um caso e que cada caso tem 

diversas soluções para cada problema. Pois cada intervenção não depende só 

da pré-existência, legislação aplicável ou o meio envolvente, mas também, a 

interpretação do arquiteto, as suas vivências, o modo como se relaciona com 

o passado e o presente. Podendo um mesmo arquiteto ter diferentes atitudes 

face ao conceito que pretende aplicar e os resultados, solução que deseje 

atingir com a sua intervenção. 

Podemos, constatar como Pablo Picasso, que não existe “uma única 

verdade”, uma única atitude face a uma determinada realidade, pois desta 

forma não seria possível ter uma diversidade de soluções, “não seria possível 

pintar cem telas com o mesmo tema”. 

Partimos para o caso prático, da igreja de Ermelo, com a ideia e ideais de 

intervenção, que foram sendo regulados e balizados, tendo em conta todo o 

estudo demonstrado. 

Intervir num Edifício com este valor histórico, é intervir no património, na 

história e na memória da população de Baião. A nossa abordagem ao conjunto 

da Igreja de Ermelo, passou por ter em conta uma intervenção reversível, uma 

permanência da história do edifício, uma continuação da vida do património. 

Podemos desta forma concluir, que é possível intervir no património 

edificado, tendo em conta todas normas a ele associados e prolongar a sua 

construção no tempo, recuperando-o. 
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