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“La transmisión de generación en generación de los objetos 

arquitectónicos está condicionada por la caducidad de los materiales y 

sistemas constructivos que en ellos se emplearon y por la alteración de las 

necesidades que originaron su erección o pervivencia, o por la prescripción 

de los programas funcionales conforme a los que fueron concebidos o 

adaptados.” 

Citação do arquiteto Antoni González sobre o património 

arquitetónico, no seu livro “La restauratción objetiva”. 
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Resumo 

A casa brasileira do século XIX faz parte do património que está presente nas 

nossas cidades. Este tipo de edifícios contêm características particulares e devem ser 

protegidos. 

Atualmente, apesar de existirem muitos edifícios a serem reabilitados, assiste-se à 

degradação de muitos outros com valor, devido à negligência ou ao abandono por parte dos 

proprietários, e mesmo algumas das intervenções feitas levam à descaracterização e à 

perda dos valores dos edifícios. Por isso, é de grande importância analisar profundamente o 

edifício a intervir para que isto não aconteça e para que os seus valores arquitetónicos e 

construtivos sejam protegidos. 

Perante o cenário atual, a presente dissertação consiste no estudo da história, 

características e valores destas casas, e o contributo que a determinação de uma 

metodologia tem para se intervir corretamente neste património. A investigação tem o 

objetivo de analisar e transmitir a importância de resoluções bem fundamentadas para a 

salvaguarda dos materiais e técnicas construtivas tradicionais, e valores arquitetónicos 

deste património. 

De maneira a contextualizar e sustentar o tema e para a organização dos conteúdos, 

faz-se uma abordagem às origens, às características arquitetónicas e construtivas deste tipo 

de casas, bem como à metodologia de intervenção no património arquitetónico. De 

seguida, com a seleção dos projetos de referência procura-se recolher conhecimentos que 

sirvam de base para a proposta. Por fim, é apresentada a proposta de intervenção baseada 

nos princípios que foram abordados ao longo da dissertação. 
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Abstract 

The Brazilian house of the nineteenth century is part of the heritage present in our 

cities. This type of buildings contain particular characteristics and must be protected. 

Nowadays, there are a lot of buildings to be rehabilitated, but many others are 

degraded due to neglect or abandonment by the owners, even some of the interventions 

made lead to the decharacterization and loss of buildings values. Therefore, it is really 

important to deeply analyze the building to intervene in order to this does not happen and 

for its architectural and constructive values be protected. 

Against this background, this dissertation consists on the study of the history, 

characteristics and values of these houses, and the contribution that the determination of a 

methodology has to intervene correctly in this heritage. The purpose of the research is to 

analyze and convey the importance of well-founded resolutions for the safeguarding of 

traditional building materials and techniques and the architectural values of this heritage. 

In order to contextualize, sustain the theme and organize the contents, it is made an 

approach to the origins, architectural and constructive characteristics of this type of houses, 

as well as the methodology of intervention in the architectural heritage. Then, with the 

selection of the reference projects, it is sought to gather knowledge that will serve as a 

basis for the proposal. Finally, the proposal of intervention is based on the principles that 

were addressed throughout the dissertation. 
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Introdução 

 

A presente dissertação de mestrado integrado em Arquitetura aborda o tema da 

reabilitação de edifícios nomeadamente a Casa Brasileira do século XIX dos brasileiros 

“torna-viagem”. Estes edifícios contêm valores patrimoniais que os distinguem dos 

restantes e que devem ser preservados. Com o abandono e desuso de muitos destes 

edifícios, e a necessidade de intervenção, esta deve ser pensada e cuidada, para 

salvaguardar as suas características únicas e contribuir para a continuidade histórica do 

património arquitetónico, promovendo assim, a diversidade cultural. 

O tema da reabilitação é um tema que tem sido cada vez mais abordado, não só nas 

aulas, mas também em conferências e conversas com os Professores e colegas de curso. É 

também importante evidenciar as atuais questões de abandono e degradação de edifícios 

patrimoniais nos centros históricos, que desenvolveu o desejo de estudar metodologias de 

intervenção adequadas e a ação de reabilitação em edifícios patrimoniais, para aprofundar 

conhecimentos sobre esta temática e minimizar eventuais erros futuros em intervenções no 

património arquitetónico.  

É nesta temática que a dissertação é desenvolvida, de maneira a se conhecer as 

características destas casas e o que as distingue das restantes, como o tipo de arquitetura 

em que se insere, os elementos de valor que contêm e as técnicas construtivas tradicionais, 

que estão cada vez mais em desuso, conhecer quais as metodologias de intervenção 

adotadas atualmente e que melhor se enquadram neste tipo de edifícios com valores 

patrimoniais, e por fim, conhecer as diferentes ações a implementar e adotar a que melhor 

se adapte à salvaguarda deste património arquitetónico, e respeite os princípios 

anteriormente estudados. 

Tendo este tipo de edifícios valor patrimonial, contêm características específicas 

que se devem ter em conta e serem protegidas. É também de referir que a autenticidade 

destes edifícios tem de ser salvaguardada, mas também é necessário reconhecer que estes 

edifícios só conseguem ser mantidos se forem habitados, sendo necessário uma adaptação 

às necessidades contemporâneas. Reconhecendo-se o cenário atual, e que grande parte 

destes edifícios com valor patrimonial se encontram em mau estado e são negligenciados, é 

preciso reconhecer o valor arquitetónico (artístico, construtivo, funcional), histórico ou 
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documental, simbólico e identitário, e os métodos das práticas de intervenção atuais, para 

que se tome ações fundamentadas e não se cometam intervenções lesivas.  

Assim, com esta investigação tenciona-se conhecer as características deste tipo de 

edifícios, perceber a metodologia e as técnicas utilizadas no processo de intervenção e se é 

alcançada uma relação coerente entre a intervenção e o património arquitetónico, e se é 

visível o respeito pelo passado ligado às necessidades contemporâneas. 

Para um melhor conhecimento sobre a temática da reabilitação de edifícios 

patrimoniais e suporte para a dissertação, foi elaborada uma investigação com base na 

pesquisa de diversas obras que abordam o mesmo tema. Sendo a investigação elaborada 

através de uma ampla consulta bibliográfica, podemos fundamentar o desenvolvimento da 

investigação com diversos autores. Para o ajudar a esclarecer o que é a casa brasileira e as 

suas características temos autores como Miguel Monteiro, Alda Neto, Domingos Tavares e 

Filipa Fonseca; para a descrição do sistema construtivo da casa brasileira temos Mauro 

Gomes, Joaquim Almeida, F. Pereira da Costa e António Barbosa; para o esclarecimento 

do património temos Maria Aguiar e Helena Barranha; para estabelecer a metodologia de 

intervenção temos Anita Alves Pimenta, Joaquim Teixeira e Rui Fernandes Póvoas; para 

esclarecer as diferentes ações existentes e quais as adequadas a seguir temos Alice Tavares, 

Aníbal Costa e Humberto Varum; para clarificar o que é a reabilitação temos Joaquim 

Almeida e Mauro Gomes; e por fim, para os casos de referência temos Inês Pimentel, 

Tiago Vale, Francisco barata, José Luís Gomes e Nuno Valentim.   

A metodologia adotada para a elaboração da investigação foi realizada de acordo 

com a análise e a recolha de dados de várias investigações sobre o tema, como dissertações 

de mestrado, livros, monografias, artigos de publicações em séries eletrónicas, e à recolha 

de informação do caso prático.  

Para que a investigação tenha um enquadramento correto, inicialmente segue-se de 

uma pesquisa bibliográfica relacionada com o tema, para encontrar definições e conceitos, 

e que auxiliassem no conhecimento sobre a intervenção neste tipo de edifícios. 

Posteriormente, realiza-se a recolha de informação sobre os casos de referência, como 

memórias descritivas, dissertações de mestrado, fotografias do antes e depois da 

intervenção e os desenhos técnicos, para se perceber os passos dados na intervenção de 

cada um deles, de maneira a auxiliar a pesquisa inicial, assim como a sua utilização numa 

proposta prática. De maneira a analisar os casos de referência corretamente, os dados 
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recolhidos falam sobre este tipo de arquitetura, com as respetivas características, as 

diferentes intervenções e qual é a mais indicada para este caso de estudo.  

Assim, pretende-se conectar os elementos teóricos e as várias intervenções 

escolhidas com a proposta prática, para se perceber as ideias que seguiram e quais os 

princípios e as vantagens da intervenção justificada, de maneira a manter os valores 

patrimoniais deste tipo de edifícios.  

A dissertação está dividida em quatro capítulos dos quais o primeiro consiste na sua 

contextualização histórica e arquitetónica da casa brasileira, o segundo da reabilitação do 

património arquitetónico, o terceiro um conjunto dos projetos de referência que serviram 

de base ao projeto, e o quarto, o caso de estudo formalizado com base nos capítulos 

anteriores. 

O Capítulo I corresponde à recolha de informação histórica e arquitetónica sobre o 

tema, através de autores diferentes. Neste capítulo é abordada a analogia entre a Casa 

Brasileira do século XIX e a Casa Burguesa da mesma época, o estilo arquitetónico e os 

seus valores, a sua evolução histórica e o seu sistema construtivo.  

No Capítulo II é abordada a temática do património arquitetónico e a metodologia 

de intervenção no património. Termina com os diferentes conceitos de intervenção no 

património no qual se aborda mais concretamente a Reabilitação. Este capítulo funciona 

como fundamento teórico para toda a dissertação. 

No Capítulo III averigua-se a correspondência entre os fundamentos teóricos e os 

casos concretos de referência para se compreender e analisar a validade das metodologias 

anteriormente estudadas e o seu real contributo para a salvaguarda daquele património. 

Este capítulo contém três projetos de referência, nomeadamente uma habitação unifamiliar 

do século XX no Porto, o Chalé das Três Esquinas em Braga, e um edifício da autoria do 

Arquiteto Marques da Silva também situado no Porto. Estas referências destacam-se pelo 

estado em que se encontravam anteriormente, pelo programa e pela intervenção realizada. 

Todos estes exemplos seguem com peças escritas, com a descrição do projeto, análise dos 

valores que contêm e as atitudes que os arquitetos tomaram, sistema construtivo e 

fotografias da pré-existência e da intervenção, para ajudar a perceber a intervenção 

realizada. 
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No Capítulo IV é abordada a parte mais prática baseada nos capítulos anteriores, 

com a análise e a intervenção do caso de estudo. Neste capítulo realiza-se a análise e 

diagnóstico do edifício, assim como a proposta de intervenção justificada. Começa com o 

enquadramento do edifício e a sua funcionalidade, a descrição dos elementos de valor a 

serem preservados, o levantamento construtivo, a análise e diagnóstico do estado atual e as 

patologias e, por fim, a formalização da proposta de intervenção conjugando todos os 

elementos analisados anteriormente. Aqui é recolhida toda a informação possível para o 

reconhecimento pormenorizado do edifício, para se perceber as diferentes realidades a que 

foi submetido e assim, adotar uma solução de intervenção que melhor se relacione com o 

projeto.  

Por fim, pretende-se apresentar uma intervenção arquitetónica que salvaguarde os 

valores presentes no edifício, adaptando-o às necessidades de conforto atuais, e que 

impulsione a referência que o edifício era em outros tempos, não só nas ruas em que se 

insere, mas também na cidade. 
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Capítulo I- Estado da Arte 

Casa Brasileira do Século XIX 
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1. Capítulo I – Estado da Arte – Casa Brasileira do Século XIX 

1.1 O que é a Casa Brasileira 

O Brasil tornou-se o principal destino de emigração e “configurou uma outra 

identidade de Portugal, prolongando afetos, encantos, magias e memórias decorrentes do 

que foram as trocas materiais e imateriais feitas do trânsito das pessoas, mercadorias, 

objetos e discursos” (Monteiro, 2005: 100). 

Contudo, “foram as estratégias e os constrangimentos no acesso à herança e 

sucessão da propriedade que determinaram as lógicas da emigração portuguesa no século 

XIX, enquanto que a reprodução dos lugares sociais promoveu o retorno de muitos a 

Portugal, utilizando novas expressões simbólicas em tempo de mudança de regime” 

(Monteiro, 2005: 102). 

No fim do século XIX e no início do século XX, “é visível uma estreita relação 

entre a emigração, o retorno e as transformações arquitectónicas, sociais, económicas e 

culturais verificadas no Norte, não só pela diversidade dos protagonistas, das trajectórias 

pessoais e das transformações políticas, económicas como dos lugares de instalação em 

tempo de retorno” (Monteiro, 2005: 102). 

Pouco se manteve da personalidade do regressado ‘Brasileiro’, pois “formou 

fortuna, influenciou o meio em que se inseria e aí procurou implantar comportamentos, 

ideias, hábitos e valores forjados pela sociedade que o acolheu” (Fonseca, 2016: 25). 

Assim, “este passa a ser a figura caricaturada e satirizada pela ficção oitocentista, como 

aquele que não era o «brasileiro brasílico, nascido no Brasil - mas o português que 

emigrou para o Brasil e voltou rico»” (Queirós, citado por Fonseca, 2016: 25). 

Após uma grande aprendizagem e vivência no Brasil “ regressam à sua terra natal, 

onde mandam construir as suas habitações, edifícios de carácter religioso e civil” (Fonseca, 

2016: 25) e quanto às habitações unifamiliares conclui-se que, “atingindo o apetecido 

estatuto de burguês, investem em casas de família que alcançam um estatuto singular, 

muitas delas com recurso a uma arquitetura vanguardista, procurando a exibição pública 

das fortunas amealhadas, denotando-se assim um confronto com o quadro social da 

vizinhança onde se inserem” (Fonseca, 2016: 25). 
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Figura 1- Palacete anexo ao Centro de Emprego de Fafe. 

A região do Minho é evidenciada pelo retorno do ‘Brasileiro’ Torna-Viagem, sendo 

que as marcas mais visíveis foram principalmente nas paisagens arquitetónicas das cidades, 

e é no Século XIX em que “se verifica, por muitos lados, o retorno do emigrante português 

enriquecido no Brasil, que constitui um poderoso fator de difusão cultural, que não tem 

sido devidamente considerado; muitos elementos que se encontram simultaneamente em 

Portugal e no Brasil, não são possivelmente formas portuguesas que foram levadas para 

uma terra de povoação recente, mas pelo contrário, produtos elaborados nesse país de ricos 

contactos e relações de culturas, e trazidos para Portugal pelo veículo do emigrante de 

retorno, que no seu desejo de ostentação, repete na sua terra aquilo que aprendeu onde se 

fez grande” (Oliveira, 1986, citado por Monteiro, 2000: 1). 

Incorporando a paisagem minhota “surge a casa do ‘Brasileiro’, nos vales e nas 

inúmeras Vilas do Minho, sendo as primeiras construídas nos finais da década de cinquenta 

e as últimas na década de trinta, expressando-se também em modelos arquitetónicos 

distintos.” (Monteiro, 2000: 5). Estas casas (fig. 1) são o testemunho do emigrante vindo 

do Brasil, em que pretende exibir a sua evolução e a sua riqueza, daí conterem um grande 

número de decoração bastante visíveis. No seu regresso a Portugal traz consigo alguns 

modelos do Brasil e de outros países que passou e tenta aplica-los na habitação que 

pretende construir. 
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1.1.1 Principais características e valores arquitetónicos 

A Casa do ‘Brasileiro’ tem características muito particulares, e “entendem-se assim 

todas as construções que foram edificadas de raiz ou adquiridas e/ou transformadas para 

residência destes portugueses.” (Neto, 2011: 591). Assim, “o número de construções está 

diretamente associado ao retorno, com mais ou menos sucesso, dos portugueses que 

emigraram para o Brasil no século XIX.” (Neto, 2011: 591). Não existe um exemplo de 

modelo tipo destas habitações, “mas pelo contrário um conjunto de características comuns 

à maior parte das casas construídas pelos emigrantes” (Neto, 2011: 591). 

Com o estilo eclético presente, “a Casa do 'brasileiro' funciona como um símbolo 

por si só, sendo comum associá-la a uma representação espiritual” (Fonseca, 2016: 27) e 

raramente existe informação sobre o arquiteto, pois “este iria introduzir a sua dimensão 

cultural, anulando a pureza dos elementos conhecidos pelo emigrante nas viagens, 

publicações e estadia em terras de Santa Cruz, que se traduz numa grande mistura de 

estilos” (Fonseca, 2016: 27). 

A arquitetura das casas dos ‘Brasileiros’ contém características peculiares, para 

além da distribuição e funcionalidade dos espaços interiores e exteriores. Segundo Artur 

Coimbra, autor do livro “Fafe: A terra e a memória”, nestas casas e palacetes, podemos 

identificar características comuns, tais como: 

“- Fachadas amplas, rebocadas e caiadas ou revestidas de lindíssimos azulejos de várias 

cores;  

- Geralmente, as casas de rés-do-chão e andar nobre, de linhas horizontais;  

- Numerosas portas e janelas, de pé direito considerável;  

- Portas magnificamente almofadadas, entalhadas e pintadas a branco e ouro;  

- Portões com monogramas desenhados;  

- Em muitos casos, um “mezanino” ou andar adicional;  

- Paredes grossas de pedra;  

- Esquinas, soleiras e ombreiras de cantaria;  

- Varandas estreitas, normalmente a toda a largura do edifício, com guardas de ferro 

forjado ou fundido, magnificamente ornamentadas;  
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- Estatuária ou vasos, a rematar a habitação;  

- Beirais de faiança pintados na parte interior, geralmente de cor azul;  

- As clarabóias, símbolo desta arquitetura, fundamentais para a iluminação do edifício, 

eram normalmente colocadas no topo de telhados a iluminar as escadas interiores;  

- Átrios interiores de pedra lavrada;  

- Escadarias de madeiras preciosas;  

- Interiormente, grandes salas e aposentos, com esplêndidas decorações;  

- Tetos de estuque, de graciosos recortes, com desenhos alusivos às funções dos aposentos;  

- Belos móveis e porcelanas;  

- Lustres de cristal.” 

(Coimbra, 1997, citado por Fonseca, 2016: 28). 

 

Figura 2- Casa de “brasileiros” em Fafe. 

Enquanto a casa burguesa do século XIX era estreita e longa, com uma largura em 

média de 6 metros e 20 de profundidade, a casa do ‘brasileiro’ era larga e baixa (fig. 2), 

valorizando a horizontalidade e a proporcionalidade entre a altura e o comprimento, 

“buscando alguma harmonia, marcada pelos eixos das portas, janelas, eixos das pilastras 

divisórias e divisão horizontal em andares” e “o comprimento procura aproximar-se da 

altura, em corpos por pilastra, mais ou menos salientes” (Monteiro, 2005: 113).  



28
 
 

É importante referir também que apesar de características como a utilização de 

azulejos nas fachadas ou do ferro forjado nos gradeamentos se identificarem exclusivos na 

casa do ‘brasileiro’, estas também eram comuns nos palacetes burgueses da mesma época. 

 

1.1.2 Distribuição Funcional 

Segundo Oliveira e Galhano, autores do livro “Casas Esguias do Porto e Sobrados 

do Brasil”, comparando a arquitetura do Recife e do Porto, retratam que os edifícios de 

habitação designados de palácios, eram divididos por três corpos, um central e dois 

laterais, estando o central mais saliente ou recuado e comprido ou curto. Quando não eram 

divididos por corpos a separação era feita “por pilastras de pequena sacada, que se 

correspondem nos diversos andares, dando a ideia de robustez dos cunhais e à parede da 

frente” (Monteiro, 2005: 115).  

Estes palácios eram raros e apareciam no meio da solução vertical urbana e, ao 

contrário da casa burguesa do século XIX, as entradas deste tipo de habitação eram feitas 

junto de uma ou mais paredes de meação. O seu interior era constituído por norma por um 

rés-do-chão de pé direito duplo, onde a sala de jantar se localizava perto da sala de estar e 

de receção, o acesso vertical, tal como a casa burguesa, era feito através de uma escadaria 

central iluminada por uma claraboia, e que fazia a distribuição e organização dos restantes 

pisos. Enquanto na casa burguesa o andar nobre era constituído por cozinha, sala de jantar 

e visitas, na casa do ‘brasileiro’ localizavam-se os quartos de vestir, os quartos de dormir e 

as instalações sanitárias, e o mezzanino ou piso suplementar de serviço. Se nos palácios se 

dava grande importância à sala de jantar, tendo esta grandes dimensões, nas restantes 

tipologias “reduzia-se a uma sala de mesa, onde se tomavam as refeições, em comunicação 

direta com a casa de estar, com ampliação maior e de decoração mais apropriada” 

(Monteiro, 2005: 110). A cozinha era situada no piso térreo, ou então no último andar 

devido aos cheiros. Existiam também as “casas de costura, de lavar, de engomar, os 

quartos dos criados, por vezes com serventia especial” e a “cavalariça, a casa dos arreios, 

os quartos para o pessoal respetivo, separado da habitação propriamente dita” (Monteiro, 

2005: 110). 

 



29 
 

Estas habitações têm características particulares, mas “a própria organização e 

decoração das divisões da edificação procura retratar esta tentativa dos brasileiros em se 

aproximarem dos ideais burgueses, ideais que procuram conjugar com os conhecimentos e 

influências que trazem do Brasil” (Neto, 2011: 605).  

Desta forma, salientamos ainda “o ambiente burguês que este brasileiro procurou 

recriar quer através dos objetos introduzidos, quer mesmo na decoração parietal das 

divisões” (Neto, 2011: 605). 

 

1.1.3 Sistema Construtivo da Casa Brasileira 

Os sistemas construtivos estão “relacionados com os materiais usados para 

construção que se encontram relativamente perto das áreas habitadas e no caso português, 

das técnicas trazidas para a Península Ibérica, pelos romanos e árabes” (Gomes, 2016: 

121). Os conhecimentos construtivos passavam de geração em geração, e “à medida que as 

obras iam sendo comissionadas, quer pelo país, quer por essa Europa fora, estes artífices 

movimentavam-se levando consigo e disseminando o conhecimento, embora isto 

acontecesse lentamente” (Gomes, 2016: 121), e “á medida que se vai dando o avanço da 

revolução industrial o apuramento dos sistemas construtivos tradicionais vai sendo cada 

vez maior, devido à abundância e qualidade dos materiais disponíveis” (Gomes, 2016: 

121). 

A tipologia construtiva da Casa Brasileira, tal como na Casa Burguesa, deve ser 

constituída por uma “hierarquização dos principais elementos constituintes, de acordo com 

a função e importância que desempenham dentro do sistema construtivo” (Almeida, 2014: 

37).  

Assim, pode-se dizer que “a estrutura principal da Casa é constituída por: paredes 

de meação, estrutura dos sobrados e estrutura da cobertura; enquanto que a estrutura 

secundária é constituída por: paredes das fachadas, paredes interiores de compartimentação 

e da caixa de escadas, estrutura das escadas, estrutura da claraboia e estruturas das águas 

furtadas ou de outros elementos de pequena dimensão que pontuam as coberturas” 

(Almeida, 2014: 38). 
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1.1.4 Fundações 

As fundações são elementos muitos importantes num edifício pois têm o papel de 

transmitir as cargas da estrutura para o solo.  

As fundações podem ser divididas em dois tipos: a fundação direta e a fundação 

indireta. A direta era utilizada em solos mais rochosos e firmes e a pouca profundidade, e a 

indireta em solos mais profundos. 

Neste tipo de edifícios as fundações eram maioritariamente indiretas, “as cargas são 

transmitidas ao solo através do efeito de atrito lateral do elemento com terreno em conjunto 

com o efeito de ponta” (Barbosa, 2016: 22). Quando as cargas a suportar pelo terreno eram 

grandes ou pouco resistente na superfície, estas fundações eram feitas através de estacas de 

madeira. 

 

1.1.5 Paredes de fachada e de Meação 

As paredes de fachada e de meação eram constituídas por blocos de alvenaria de 

pedra (perpianho, granito ou travadouros), com a fachada principal com uma espessura 

entre os 30cm e os 55cm, e com a fachada tardoz e a fachada lateral (quando não faz frente 

com o espaço público), com uma espessura entre os 25cm e os 30cm, podendo a principal 

ir até aos 60cm e a tardoz até aos 55cm. Estas paredes eram argamassadas e mais grossas 

que as restantes para um efeito estrutural e suportar as descargas do peso.  

A partir do século XIX a espessura das paredes tinham uma relação com a largura 

dos vãos para que “as portas, portadas e janelas, encaixem na espessura quando abertas, 

sinal de uma lógica construtiva que tenta integrar os elementos existentes numa casa” 

(Gomes, 2016: 123). 

As paredes de meação quando estavam sujeitas a infiltrações eram revestidas por 

um acabamento de asfalto, cobertas com soletos de ardósia, ou chapa zincada. 

No interior e no exterior as paredes levavam um esboço para estuque “preparado 

com areia muito fina, a areia de esboço, numa argamassa bem amassada com cal em pasta 

que se hidrata no próprio local da obra, para não perder as boas qualidades” (Costa, 1955: 

6). As paredes exteriores e as interiores podiam levar também levar um reboco de 

argamassa de saibro estucado e pintado ou o uso de azulejos. 
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Figura 3 e 4- Corte estrutural sobre parede exterior. Corte sobre uma parede de alvenaria de pedra. 

 

1.1.6 Paredes divisórias 

Estas paredes não exerciam um papel estrutural no edifício, servindo para a divisão 

interior dos espaços. Neste tipo de edifícios encontravam-se paredes de tabique duplos 

constituídos por um sistema de barrotes com 7cm a 8cm de lado, colocados em forma de 

vergas, prumos e frechais, constituído por quadros preenchidos por um duplo tabuado. 

Esta estrutura de barrotes podia ser realizada de duas formas: os prumos eram 

colocados ao longo da parede afastados 1m e pregados aos frechais superior e inferior, 

ligados ao vigamento dos pavimentos; a estrutura tinha prumos a toda a altura próximo das 

paredes de meação. 

Estas paredes eram preenchidas por um duplo tabuado (fig. 5) colocadas na vertical 

e na diagonal, com cerca de 2cm de espessura, posteriormente um ripado pregado, e por 

fim o reboco e o acabamento. O tabuado diagonal era feito através dos cantos ou do centro, 

e podia ser colocado com diferentes variações. 
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Figura 5- Corte construtivo sobre parede em tabique simples, reforçado e duplo. 

 

1.1.7 Pavimentos 

Os pavimentos e a estrutura do soalho eram constituídos pelos vigamentos e pelos 

soalhos (fig. 6). As vigas (paus rolados) eram em madeira com diâmetros que variavam 

entre os 20cm e os 30cm, com um comprimento com cerca de 6m, colocadas com uma 

distância entre os 50cm e os 70cm entre si.  

As vigas que constituem esta estrutura eram aparadas nas extremidades de maneira 

a “receber os revestimentos inferior (teto) e superior (pavimentos), sendo que quando se 

tornava necessário eram aparados em 4 faces” (Barbosa, 2016: 24) 

Por fim, estas vigas assentavam e transpunham as extremidades das paredes (fig. 4), 

travadas por tarugos intervalados entre os 2.50m e os 3m, ou assentavam nos frechais 

estendidos sobre as paredes de meação. 

O revestimento dos pavimentos eram constituídos por soalho em madeira 

(tabuado), com uma espessura que varia entre os 2.50cm e os 5cm, uma largura entre os 

12cm e os 30cm, e um comprimento com um máximo de 10m. 



33 
 

 

Figura 6- Pormenor construtivo de estrutura do pavimento 

Os revestimentos dos tetos eram constituídos por tabuado de madeira ou em 

estuque. O primeiro aplicado diretamente ao vigamento, e “em certos casos o teto pode ter 

ornamentos em talha, sendo para isso usada uma estrutura em forma de masseira fixada aos 

paus rolados” (Gomes, 2016: 125). O segundo com uma técnica de suporte para o 

acabamento em estuque, com a colocação de barrotes e fasquios para normalizar a 

superfície do teto, e por fim duas camadas de argamassa sendo a última camada a que 

permitia a colocação do estuque sem que exista irregularidade. Sobre os acabamentos de 

estuque eram aplicados motivos decorativos que caracterizam este tipo de habitações. 

 

1.1.8 Acessos Verticais 

Os acessos verticais necessitavam da interrupção do vigamento, utilizando-se 

cadeias e chincharéis. As cadeias eram uma “porção de viga assente e ligada por 

samblagens ás duas vigas que ladeiam o espaço interrompido, e que servem para o 

topejamento das vigas que preenchem esse espaço” (Costa, 1955: 5). Os chincharéis 

apoiavam nas cadeias ou diretamente nas paredes de meação, e as cadeias serviam para dar 

ligação às pernas das escadas. 

Considerando os acabamentos e revestimentos, “sobre as pernas eram fixadas 

tábuas de madeira em forma de esquadro” e “as dimensões das tábuas eram as necessárias 

para receber o cobertor e o espelho” (Barbosa, 2016: 28).  
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Figura 7- Corte construtivo de um acesso vertical com patamar. 

O cobertor tinha uma espessura de 4cm e o espelho de 2cm, unidos pelo sistema 

macho-fêmea, e a parte inferior dos lanços de escadas e dos patamares eram revestidos por 

fasquios e posteriormente o reboco. Para cobrir as faces dos degraus eram usados os 

guarda-chapins, que eram fixados ao longo das pernas e acompanhavam os patamares e as 

galerias das escadas. 

 

1.1.9 Cobertura 

Geralmente as coberturas eram constituídas por “telhados de quatro águas em que 

duas delas se encontravam viradas para as paredes de meação e as outras duas para as 

fachadas, baseadas numa estrutura simples que permite o aproveitamento da cobertura” 

(Gomes, 2016: 127). 

A estrutura era constituída por duas pernas em forma de tesoura, encaixadas a meia 

madeira no extremo superior, apoiadas na linha que estava apoiada nas paredes de meação, 

e é travada horizontalmente com o pau de fileira e as madres. Os rincões eram usados para 

fazer a passagem de águas das paredes de meação para as tacaniças, e encontravam-se 

apoiados nos contrafrechais e no pau de fileira. Sobre esta estrutura era colocado o caibro, 

que era pregado o guarda-pó e por fim o ripado que servia de suporte paras as telhas. 
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Figura 8- Corte construtivo de uma cobertura em madeira. 

No final do século XIX apresenta-se “a asna complexa com o recurso à linha, 

pendural e as escoras” (Barbosa, 2016: 28), e uma evolução no sistema, com a introdução 

da telha de Marselha para a construção de coberturas com maiores pendentes e de duas 

águas.  

 

1.1.10 Claraboia 

Na Casa Brasileira as formas das claraboias podiam variar, entre as rasantes e as 

salientes, e entre as quadrangulares e as circulares ou elíticas, sendo estas últimas as mais 

utilizadas. As claraboias serviam para fornecer luz e “os salões e nas escadas de luxo a luz 

das claraboias passa a esses aposentos por meio de um céu de vidro, construído nos seus 

tetos e deles fazendo parte” (Costa, 1955: 2). 

As claraboias circulares ou elíticas, apesar de serem mais complexas seguem os 

mesmos princípios construtivos das quadrangulares, em que era marcada a caixa de 

madeiramento, e a sua posição era definida por duas cadeias no vigamento de teto. 

Marcado o lugar de elevação e para a melhoria da construção da sua forma, colocam-se as 

subcadeias, e depois de determinado o raio do círculo colocam-se os cunhos recortados em 

forma de cambotas.  

As paredes apoiavam-se no teto e na cobertura, através de uma estrutura de barrotes 

com 7cm de lado em forma de aduela e distanciados entre si cerca de 5cm. Estes barrotes 

eram travados por travessanhos a meio do cone e ligeiramente curvados. O topo era 
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travado por um frechal curvo que recebia a estrutura metálica dos lanternins, revestidos por 

um tabuado com uma espessura de 1cm, e posteriormente pregado um fasquiado pregado 

na diagonal. Estes lanternins “eram construídos em estruturas metálicas com cantoneiras e 

perfis T, fixando os vidros” (Gomes, 2016: 129) 

 

Figura 9- Corte construtivo sobre paredes, caixa de escadas e claraboia. 

No interior, estas estruturas mantinham o mesmo revestimento e acabamento que as 

paredes para haver coerência entre si, e com desenhos decorativos que as embelezavam. 

Inicialmente o exterior era revestido por telha caleira sobre argamassa, mas depois 

foi substituída pela chapa zincada para uma melhor impermeabilização. 
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2. Capítulo II - Património Arquitetónico 

2.1– Reabilitação do Património Arquitetónico  

O Património tem como definição as zonas, edifícios e outros bens naturais ou 

materiais de um determinado país que são protegidos pela sua importância e valores 

culturais. Podemos ainda dizer que o património “deverá ser preservado, valorizado e 

transmitido às gerações futuras enquanto testemunho da experiência e das aspirações 

humanas, de forma a fomentar a criatividade em toda a sua diversidade e a inspirar um 

diálogo genuíno entre as culturas” (UNESCO, 2001, citado por Barranha, 2016: 27) 

Por património arquitetónico entende-se como “o conjunto das estruturas físicas (os 

edifícios ou estruturas construídas e seus componentes, os núcleos urbanos e seus 

componentes, as paisagens e seus componentes) às quais determinado indivíduo, 

comunidade ou organização reconhece, num dado momento histórico, interesse cultural e 

ou civilizacional, independentemente da natureza dos valores em que esse interesse 

radique, designadamente: valor arquitetónico (artístico, construtivo, funcional) valor 

histórico ou documental, valor simbólico e valor identitário” (IHRU e IGESPAR, 2010, 

citado por Barranha, 2016: 36). 

Nos dias de hoje é visto como um recurso que pode ser explorado a vários níveis, 

não deixando de representar a identidade de um país, onde existem uma série de 

características e valores culturais, passando a valorização patrimonial pela preservação e 

pela manutenção das obras em questão. 

A casa do ‘brasileiro’ enquanto “agente e protagonista de um fenómeno 

arquitetónico de vastas dimensões e transcendência” (Aguiar, 2009) não pode ser ignorada 

na paisagem do Norte de Portugal. Na realidade, o “boom construtivo das casas de 

brasileiros, na segunda metade do séc. XIX e início do séc. XX, no Norte de Portugal, 

deixou evidentes marcas na paisagem arquitetónica e natural. Porém, este importante 

património não está devidamente conhecido nem valorizado” (Aguiar, 2009). Por isso, é 

importante preservar e valorizar estes objetos arquitetónicos que fazem parte da identidade 

da região. 
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2.2 Intervenção no Património 

A intervenção no Património Arquitetónico, honrando e preservando o trabalho de 

arquitetos e artistas de outros tempos, necessita de ter em conta vários fatores, como a 

contextualização histórica, arquitetónica, urbana, os métodos construtivos, entre outros, 

para que os valores sejam mantidos, independentemente do tipo de intervenção a fazer. Só 

assim se poderá evitar ou reduzir os níveis de perda patrimonial para as próximas gerações 

e avaliar a distinção entre o primordial e o menos necessário do edifício em causa 

corretamente. 

 

2.2.1 Metodologias de Intervenção 

Nos dias de hoje, para uma intervenção no Património ter a garantia de ser uma 

intervenção com qualidade, necessita de estar ligada a uma metodologia e de percorrer 

diversas fases de processo. Antes de existir uma proposta de intervenção deve-se analisar e 

avaliar previamente o objeto, existindo assim, um planeamento antecipado das fases 

distintas do processo de intervenção. 

Todos os projetos são diferentes e o “planeamento da metodologia depende da 

complexidade do projeto, podendo as diferentes fases serem simplificadas ou mais 

detalhadas e desenvolvidas” (Correia, 2007, citado por Pimenta, 2015: 73). Assim, o 

planeamento da metodologia varia de acordo com o objeto arquitetónico a intervir, o seu 

valor, o seu significado e o estado em que se encontra. De acordo com os estudos 

desenvolvidos por Pimenta, a metodologia de intervenção divide-se em seis fases 

principais: 

 

Viabilidade de Intervenção 

Na intervenção do Património em primeiro lugar deve-se iniciar uma análise de 

viabilidade e definição do programa, e saber se a intervenção irá ser viável, se irá ter 

vantagens ou não e quais as consequências.  

Nos dias de hoje, em Portugal esta análise leva a demolição ou reconstrução, e em 

muitas das situações que isto acontece são os estudos feitos que não são sustentados ou 

porque se admite que o edifício a intervir não tem capacidade de cumprir a função que lhe 

é destinada. Muitos dos argumentos que se usam são que os custos da intervenção não são 
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possíveis e é mais barata a substituição por um novo edifício. Mas um edifício não possui 

só valor monetário mas também patrimonial como “as técnicas, os sistemas, o modo de uso 

que, como um todo, dão corpo à herança cultural ali materializada e pode ser colocada em 

risco com as modificações introduzidas (Geocomini & Póvoas, 2011, citado por Pimenta, 

2015: 74) 

 

Conhecimento da Pré-existência  

Qualquer tipo de intervenção a ser feita num edifício antigo, deve ter 

conhecimentos profundos da sua pré-existência e podem constituir: “levantamentos 

geométricos e construtivos; registo de elementos de valor cultural/patrimonial; 

identificação de alterações introduzidas e inspeção de danos e anomalias” (Teixeira, 

Póvoas e Fernandes, 2016: 778). Esta é a fase mais importante para o desenvolvimento das 

restantes e para a qualificação da intervenção, por isso deve-se ter uma grande atenção ao 

rigor e aprofundamento da informação que é recolhida para a intervenção do edifício ser 

mínima, para “preservar a autenticidade, do existente, gerir os recursos materiais 

disponíveis e reduzir custos” (Teixeira, Póvoas e Fernandes, 2016: 778). Contudo, para 

garantir o máximo de rigor na informação deve existir: 

- Pesquisa Documental, que permita obter uma data do edifício, a sua trajetória, as fases e 

as adaptações que o edifício sofreu ao longo do tempo para compreender o seu estado 

atual. Por vezes pode não existir informação suficiente, porque até ao século XIX não era 

obrigatório projeto, devendo assim o levantamento histórico integrar visitas ao local e 

conversa com antigos e atuais proprietários. 

- Levantamento Geométrico rigoroso, para que seja possível conhecer com rigor o seu 

estado atual. Este deve ser constituído por plantas, cortes, alçados e cortes construtivos, e 

se possível o cruzamento com plantas antigas para perceber a sua evolução. 

- Avaliação da Condição Física, que permita conhecer as patologias existentes no edifício. 

Esta deve ser feita através de levantamentos fotográficos gerais ou parciais que permitam 

revelar as patologias existentes e os aspetos construtivos que caracterizam o edifício, sendo 

necessário por vezes, técnicas ou equipamentos mais complexos para o fazer. 
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- Avaliação do Significado e Valor, que permita identificar e definir os valores no edifício, 

e torná-los como uma avaliação prioritária para manter e respeitar o seu carácter original e 

identidade. 

- Execução do Relatório, que reúne todas as informações através de um relatório de análise 

e diagnóstico, fornecendo informações sobre o estado de conservação e as causas, e que 

significado o edifício tem, para clarificar qual o tipo de intervenção é a mais adequada a 

realizar.  

É importante também ter em consideração que esta fase deve ser moldada a cada 

caso, porque todos os edifícios têm um valor e estado de conservação diferentes e, que 

permite uma melhor qualidade de intervenção, proteger valores preexistentes e evitar obras 

que não são necessárias e pouco pensadas. 

 

Estratégia 

Esta é uma fase que vai determinar a escolha das decisões, sendo muitas vezes 

necessário uma maior recolha de informação sobre o edifício, e só depois de analisar todas 

as fases anteriores é que se pode definir o tipo de intervenção mais adequada para o 

edifício.  

Esta fase pode ir desde uma obra de conservação até a uma obra de restauro e, “este 

tipo de intervenção de salvaguarda terá, portanto, de ser profundamente ponderada, em 

função do uso potencial do edifício, do seu valor intrínseco enquanto património e objeto 

de arquitetura, possuidor ou não de valores de acompanhamento e participação no conjunto 

edificado próximo” (Cabrita, Aguiar & Appleton, 1993, citado por Pimenta, 2015: 77).  

Neste sentido, esta é a fase que decide quais as intenções para o edifício, 

conciliando-as com a preexistência. Quando se pretende uma modificação do programa, 

“há que ter em atenção que é este que deverá ser adaptado de acordo com o edifício 

existente e não o contrário, de forma a preservar o máximo possível o carácter e 

autenticidade do existente” (Pimenta, 2015: 77). 
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Projeto 

Após feitas as análises e estudos prévios e de estabelecida a estratégia, vem a 

execução do Projeto. Este deve conter todas as peças escritas e desenhadas que indiquem 

detalhadamente os pontos necessários para ser feita a intervenção no edifício. Deve 

também, “explorar e tirar o maior partido das principais características físicas intrínsecas 

ao tipo de edifício sobre o qual incide, sobretudo em termos de espaços e linguagens 

arquitetónicas caracterizadoras, mas também em termos de maximizar a possibilidade de 

recuperação e aproveitamento do sistema estrutural e construtivo original” (Cabrita, Aguiar 

& Appleton, 1993, citado por Pimenta, 2015: 78). 

Em relação à parte escrita, deve integrar uma memória descritiva com os diferentes 

projetos parciais, justificando as decisões tomadas. Em relação à parte desenhada, deve ser 

feita rigorosamente para que haja uma distinção da preexistência e da proposta. 

Da mesma forma que se reuniu toda a informação referente à preexistência, 

também se deve reunir toda a informação referente à intervenção, para que haja informação 

suficiente para intervenções no futuro. É de grande importância também, a “eficiente 

documentação e o registo de todas as intervenções previstas, deixando claramente legível, 

através de representação gráfica e escrita, as características físicas da construção pré-

existente e das alterações realizadas” (Cabrita, Aguiar & Appleton, 1993, citado por 

Pimenta, 2015: 78) 

 

Execução da Obra 

Após a execução do Projeto, a fase de execução de obra é o auge de todo o processo 

de intervenção. Nas obras de reabilitação é de grande importância a fiscalização e 

acompanhamento da obra por parte dos projetistas e, também requer a “atuação de 

empresas vocacionadas para este tipo de trabalhos e de técnicos qualificados e 

familiarizados com as diferentes técnicas e materiais utilizados” porque “o facto de 

estarem habituadas a usar tecnologias apropriadas permite que possam interagir com a 

equipa projetista para a eventualidade de ter que realizar alguns acertos e alterações já 

durante a execução da obra” (Pimenta, 2015: 79).  

Isto é importante porque por muito pensada tenha sido feita a análise diagnóstico, 

pode haver sempre ajustes e alterações a serem feitas durante a execução da obra, e podem 
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ser encontrados problemas que requerem “reformulações imprevistas ou outras vezes o 

surgimento de determinadas pré-existências que podem contribuir para o incremento da 

qualidade final da intervenção” (Cabrita, Aguiar & Appleton, 1993, citado por Pimenta, 

2015: 79). 

O acompanhamento da obra por parte do projetista permite evitar potenciais erros 

de execução, verificar se “os trabalhos estão a ser realizados tal como planeado e 

especificado na fase anterior” e “verificar as quantidades e qualidade dos materiais que 

entram na obra” (Paiva, Aguiar & Pinho, 2006, citado por Pimenta, 2015: 79). 

Posto isto, é de grande importância a execução de um dossiê para que todos os 

trabalhos fiquem registados corretamente “sob a forma de relatórios analíticos ou críticos, 

ilustrados com desenhos e fotografias” (Lopes & Correia, 2014, citado por Pimenta, 2015: 

79) 

 

Monitorização e Manutenção  

A última fase do processo é a monitorização e manutenção da obra, com o objetivo 

de controlar a condição do edifício depois da intervenção. É necessário efetuar operações 

de manutenção regulares, para minimizar deteriorações e detetar e tratar pequenas 

patologias numa primeira fase, para evitar que evoluam e que provoquem outras 

manifestações que levem a intervenções mais excessivas e que possam comprometer os 

valores e o carácter original do edifício. 

Posto isto, é necessário que “após da conclusão da obra, se realize um plano de 

manutenção baseado em operações cíclicas de inspeção/intervenção que garanta o seu bom 

estado da edificação” (Pedroso, 2008, citado por Pimenta, 2015: 80). 

É importante que o acompanhamento da obra seja realizado depois da sua 

conclusão, para se perceber se as decisões tomadas foram favoráveis para o edifício e se as 

patologias foram resolvidas corretamente, evitando assim degradações futuras. 
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2.2.2 Ações e Critérios de Intervenção 

Atualmente os tipos de intervenção no Património não passam só pelo restauro ou 

reabilitação, mas sim por um conjunto de diferentes ações e medidas prudentes, mantendo 

os valores patrimoniais no presente e no futuro. Por vezes, os diversos tipos de intervenção 

e a proximidade entre os mesmos, criam um pouco de confusão no que é relacionado a este 

tema. Deste modo, é importante clarificar os diferentes conceitos de intervenção: 

• Manutenção – refere-se ao trabalho de proteção e cuidados contínuos para evitar a 

deterioração de um edifício e mantendo-o o mais próximo do original. Deve ter também 

um plano de manutenção preventiva em relação “a potenciais danos, conhecendo-se 

igualmente os processos de decaimento das estruturas e a durabilidade dos materiais” e 

“deve ter na base um plano de trabalhos, com identificação de ações e a sua periodicidade, 

bem como uma previsão dos custos associados” (ICOMOS, 2003, citado por Tavares, 

Costa e Varum, 2011: 5). Uma manutenção consistente e adequada é a melhor medida para 

“manter a integridade do edifício e evitar intervenções mais custosas e possíveis perdas, 

tanto materiais como culturais” (Pimenta, 2015: 37) 

• Restauro – refere-se a uma operação num edifício, ou parte de um edifício, que apresenta 

degradação, ruína ou má reparação no passado, com o objetivo de preservar a sua conceção 

original ou correspondente aos momentos reconhecidos de maior valor de autenticidade. 

Pretende-se também “recompor o seu ambiente e lógica arquitetónica, devendo existir um 

profundo conhecimento da sua técnica construtiva, mas também da sua inserção nas 

correntes arquitetónicas ou estéticas da época” (ICOMOS, 2003, citado por Tavares, Costa 

e Varum, 2011: 5). O respeito pelos valores e materiais originais faz com que antes da 

realização do projeto e escolha das soluções da intervenção haja sempre uma investigação 

acompanhada por um estudo histórico e arqueológico do edifício, para que “não ocorram 

alterações ou falsificações da sua natureza documental” (Pimenta, 2015: 37) 

• Conservação – refere-se aos processos destinados a prolongar o tempo de vida do 

património ou à salvaguarda, quando existem acidentes históricos, para que um edifício 

perdure. A conservação exige “uma abordagem cautelosa no sentido de se fazer todos os 

trabalhos necessários, mas tão poucos quanto possível, mantendo a autenticidade e a 

integridade e garantindo que o lugar e os seus valores são transmitidos às gerações futuras” 

(ICOMOS, 2010, citado por Barranha, 2016: 76). Para a conservação de um edifício é 

necessário que tenha um uso, desde que este não altere o seu carácter original, pois é difícil 
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a manutenção de um edifício sem uso. Assim, a conservação dos monumentos estabelece 

“em primeiro lugar, a manutenção permanente dos mesmos” (Lopes e Correia, 2014, 

citado por Pimenta, 2015: 34) 

• Reabilitação – refere-se à regeneração e à preservação do futuro de “edifícios, bens 

culturais, recursos naturais, energia ou outra fonte de conhecimento com Valor” (Tavares, 

Costa e Varum, 2011: 5). Reabilitar edifícios, principalmente os de carácter habitacional, 

implica a que sejam adaptados às necessidades contemporâneas, mas preservando os seus 

valores históricos, ou seja, conservar os seus valores e melhorar o seu desempenho. 

Segundo David Silva, a reabilitação é um conceito mais complexo e procura resolver as 

anomalias existentes no edifício que permitam melhorar a sua qualidade e funcionalidade. 

Normalmente os edifícios têm diversas anomalias constituídas por degradação dos 

materiais ou o envelhecimento, devido a poucas intervenções. A sua reabilitação exige um 

processo mais complexo do que a reconstrução ou a demolição de um edifício que não 

contém valores patrimoniais. Por isso, a reabilitação exige um planeamento e um estudo 

profundo das suas necessidades, para a preservação dos seus elementos existentes. A 

avaliação do edifício, as condições em que se encontra, os materiais e as patologias que 

contém, são pontos que necessitam ser organizados e analisados detalhadamente, para 

servir de base para as medidas a serem utilizadas na reabilitação, para que haja um futuro 

uso do edifício sem que haja complicações. Não se pode considerar Reabilitação a 

demolição ou alteração total do interior do edifício e manter apenas a fachada, a isto 

designa-se de “Fachadismo”. 

• Reparação – refere-se a todo o trabalho necessário para “corrigir defeitos, danos 

significativos ou degradação causados deliberadamente ou por acidente, negligência, 

condições atmosféricas, desordens sociais, no sentido de colocar o edifício em bom estado, 

sem alterações ou restauração” (Tavares, Costa e Varum, 2011: 6). Tem o objetivo de 

repor as características originais ao elemento danificado, tendo em conta não só a simples 

manutenção mas também precaver o reaparecimento de problemas no futuro, sendo 

realizada com o mínimo de intrusão possível. 

• Reconstrução – entende-se “mais como uma operação associada ao desenho/conceção 

do que ao objeto construído” (Tavares, Costa e Varum, 2011: 6). A reconstrução é a ação 

que edifica de novo, utilizando novos materiais e respeitando o carácter e forma anterior, e 

só é adequada “quando um lugar estiver incompleto, devido a danos ou alterações, e 
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apenas quando existir evidência suficiente para reproduzir um estado anterior da 

construção” (ICOMOS, 1999, citado por Barranha, 2016: 90). Assim, pode-se dizer que o 

projeto pode ser reconstruído baseado numa forma anterior documentada, repondo parcial 

ou totalmente os elementos de acordo com a linguagem da arquitetura original. 

• Reforço – refere-se às ações que visam aumentar a resistência de uma construção. 

• Reversibilidade – refere-se ao conceito de trabalho num edifício ou em sua parte, de 

maneira a que “este possa retornar ao estado anterior, num qualquer momento futuro, com 

apenas alterações mínimas produzidas na construção, sem modificar qualquer dos 

elementos que lhe conferem autenticidade” (Tavares, Costa e Varum, 2011: 6). O conceito 

de reversibilidade é a “capacidade de re-tratamento que significa poder tratar algo que foi 

previamente realizado com o menor dano possível” (Zancheti, 2014: 10) 

Cada edifício tem a sua duração e o seu nível de conservação, devido à qualidade 

da construção, aos diferentes usos e à exposição ao meio ambiente, por isso, deve-se 

classificar o tipo de intervenção a ser feito. 

A intervenção no património edificado, onde se encontra a Casa Brasileira, exige 

uma abordagem cuidadosa, pois deve corresponder ao necessário para a preservação dos 

seus valores patrimoniais, artísticos, históricos e culturais, o que torna o processo de 

intervenção mais cauteloso.  

Em geral, o estado de degradação em que se depara a Casa Brasileira, faz com que 

o restauro não seja a solução, pelo retorno a soluções originais, e que não se adaptam às 

exigências atuais, nem a demolição ou a reconstrução, pois não salvaguardam os valores 

do edifício e incluem sistemas construtivos e materiais novos, que não se adaptam à pré-

existência. Assim, a Casa Brasileira como um edifício com valor, necessita de uma 

intervenção que além de ter a capacidade de preservar os valores históricos do edifício, 

seja capaz de o adaptar às necessidades contemporâneas, sendo a solução fundamental a 

Reabilitação. 
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2.3 Reabilitação Hoje 

Atualmente a reabilitação de edifícios é “reconhecida como uma necessidade 

nacional para a qual convergem oportunidades para: o desenvolvimento económico; a 

defesa /salvaguarda de bens culturais e patrimoniais; a melhoria das condições de vida e de 

consumos energéticos e dinamização social” (Tavares, Costa e Varum, 2011: 3). Neste 

sentido, a visibilidade da reabilitação é “fruto da crescente importância dada à cidade 

consolidada como fonte de identidade, numa sociedade em que cada vez há maior falta de 

referências e valores, têm sido lançadas linhas orientadoras para o processo de reabilitação 

do edificado que nos permitirão navegar o processo e ter garantias de maior qualidade, do 

objeto final” (Gomes, 2016: 109). 

É necessário a criação de um projeto de intervenção em edifícios antigos que 

“assuma soluções pouco invasivas, privilegie a recuperação e reabilitação dos materiais, 

bem como das técnicas construtivas tradicionais, ao mesmo tempo que satisfaz as 

necessidades de conforto, contemporâneas. As opções adotadas para a reabilitação de um 

edifício têm de ter em consideração as salvaguardas necessárias para não afetar a qualidade 

da intervenção” (Gomes, 2016: 109). 

 

Figura 10- Casa Andresen no Jardim botânico do Porto reabilitada, com a introdução da cor avermelhada que pertenceu 

à casa antigamente. 
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Figura 11- Interior da Casa Andresen reabilitado, com a introdução de linguagem contemporânea. 

A reabilitação deve respeitar a pré-existência, resolver os problemas do edifício, 

como as patologias, melhorar o conforto e a sua habitabilidade. Assim, no processo de 

Reabilitação deve existir: 

- Conhecimento da pré-existência: a recolha de informação “deverá orientar e 

justificar a necessidade e dimensão da intervenção” (Almeida, 2014: 96); 

- Preservação do existente: o reconhecimento e a preservação do existente devem 

estar presentes em todas as intervenções. Aqui “deve existir um aproveitamento ao 

máximo da sua tipologia funcional e construtiva – das técnicas e materiais - dos seus 

valores, da sua imagem, ou seja, da sua essência” (Almeida, 2014: 96); 

- Adaptação ao existente: o contexto, as características tipológicas e morfológicas 

devem ser respeitadas. A “preservação da função original no edifício, mesmo com a 

introdução de elementos de conforto contemporâneo, deve ser compatível com o existente, 

sendo assim o exemplo de uma adaptação de sucesso” (Almeida, 2014: 96). Quando existe 

uma alteração do uso, deve respeitar a pré-existência, adaptando-se ao edifício e não o 

descaracterizar. 
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- Integração com o existente: a integração deve ser compatível “aquando a inserção 

de novos espaços e elementos, demonstrando o respeito pela tipologia funcional – com a 

integração do novo no existente - e construtiva” (Almeida, 2014: 97). As opções tomadas 

devem adaptar-se às necessidades contemporâneas sem desrespeitar a essência do edifício. 

- Melhoria das condições existentes: o edifício deve ser melhorado a nível 

funcional, construtivo e arquitetónico, adaptando-o assim para as necessidades atuais. 

Deve existir uma melhoria “das instalações, equipamentos, espaços e da construção” 

(Almeida, 2014: 97) e uma especial atenção às questões de salubridade, de segurança e 

problemas térmicos e acústicos. 

- Reversibilidade: as alterações realizadas não podem ser profundas e fortes, para 

permitirem futuras intervenções. Aqui a “intervenção deve garantir um grau de 

reversibilidade tal que permita o retorno do valor patrimonial que eventualmente se tenha 

diminuído, através do regresso a soluções anteriores” (Almeida, 2014: 98). A nível 

construtivo deve-se aplicar materiais e técnicas construtivas com características 

semelhantes à pré-existência, e os materiais devem ser escolhidos de maneira a que 

“bloqueiem a hipótese de reversibilidade devido à probabilidade de destruição da 

construção original no caso da sua remoção” (Almeida, 2014: 98). 

- Preservação das alterações previamente introduzidas: na parte de “conhecimento 

da preexistência e diagnóstico, através da recolha de informações históricas que revelem as 

características arquitetónicas, construtivas e funcionais do edifício” (Almeida, 2014: 98), 

deve-se identificar as alterações que o edifício sofreu, e avaliar o seu valor patrimonial 

para a sua preservação. 

- Compatibilidade de materiais e sistemas construtivos: o sistema construtivo deve 

ser mantido o quanto possível, para que exista uma melhor compatibilidade com a pré-

existência, pois o “contraste que o uso de muitos dos materiais e técnicas contemporâneas 

provoca, reflete a incompatibilidade com as soluções preexistentes” (Almeida, 2014: 99). 

Assim, as soluções escolhidas para o edifício devem respeitar as características da pré-

existência, para que sejam compatíveis e garantam a sua durabilidade. 

- Visibilidade da intervenção: quando existe a “introdução de novos elementos ou 

espaços, devem estes refletir a linguagem do seu tempo” (Almeida, 2014: 99). Estes 

elementos devem respeitar as características da pré-existência, de maneira a que se liguem. 
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Neste seguimento, para a reabilitação ter qualidade deve-se cumprir “um conjunto 

de atributos que se devem encontrar presentes durante o projeto; caraterísticas como o 

respeito pelo percurso histórico do edifício, a manutenção da sua autenticidade estética, 

construtiva e dos materiais, não introduzindo alterações que falsifiquem a ideia que 

presidiu à sua conceção, bem como a outras que guiaram intervenções bem-sucedidas” 

(Gomes, 2016: 111). Assim, as intervenções realizadas não interferem no carácter do 

edifício, não criando conflitos entre o velho e o novo. 
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Capítulo III- Projetos de Referência 

Reabilitação de edifícios de habitação 
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3. Capítulo III – Projetos de Referência – Reabilitação de edifícios de habitação 

3.1 Habitação Unifamiliar do Início do Século XX 

Arquitetos: Inês Pimentel Arquitetura 

Localização: Porto 

Ano do Projeto: 2012-2013 

Projeto a nível Construtivo 

Esta obra, localizada na Rua da Alegria no Porto, pertencente á Freguesia do 

Bonfim, foi construída na primeira metade do século XX e trata-se de um edifício de 

habitação com a tipologia da casa burguesa do Porto. O seu sistema construtivo é 

tradicional e contém uma estrutura com duas paredes autoportantes em alvenaria de pedra 

de granito e os pavimentos em estrutura de madeira. 

 

Figura 12- Fachada principal da habitação unifamiliar do século XX reabilitada. 

A arquiteta realizou uma pesquisa da pré-existência, levantamentos construtivos e 

geométricos e patologias, assim como os materiais e pormenores construtivos. Alguns 

pormenores estavam em mau estado de conservação e não foi possível recuperar. Depois 

do levantamento pormenorizado, foi definida a estratégia para definir o tipo de 

intervenção, e o projeto. Os problemas que surgiram foram resolvidos na execução da obra. 
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A reabilitação teve o objetivo de manter o uso original de habitação unifamiliar e 

devolvendo a sua essência, que “por uso descuidado ou negligente e falta de manutenção, 

sofreu uma forte degradação acabando por ficar devoluta” (IHRU, 2014: 54). O sistema 

construtivo tradicional foi mantido, e após ser verificado “que os elementos estruturais em 

madeira (dos pisos e da cobertura) e as divisórias interiores em tabique estavam em bom 

estado e sem patologias, assim como uma grande parte das carpintarias interiores - soalho, 

portas, guarnições e rodapés)” (IHRU, 2014: 54), foi definido como objetivo da 

intervenção, a recuperação do ambiente original da época de construção do edifício (fig. 

14), proteger e conservar as estruturas e o interior, e dar uma resposta a novas exigências, 

introduzindo instalações sanitárias em compartimentos secundários e dotar a casa de 

“maior  eficiência energética e conforto acústico, sem desvirtuar o seu carácter” (IHRU, 

2014: 57).  

 

Figura 13 e 14- Patologias no alçado principal e no alçado tardoz. Patologias no interior, com a queda de uma parte do 

teto. 

 As novas instalações sanitárias deixaram de estar nas varandas e ocuparam “dois 

dos compartimentos secundários da casa: uma alcova interior iluminada pela claraboia 

central, no segundo piso, e um dos espaços que ocupam as águas furtadas” (IHRU, 2014: 

54), tentando manter a organização original dos espaços. De forma a proteger os elementos 

originais e a organização dos espaços interiores, e para não danificar as paredes em 

tabique, “foi executada em cada quarto de banho uma forra de parede autoportante, em 

gesso cartonado, que esconde o caminho das redes de abastecimento e recolha de águas” 

(IHRU, 2014: 54). 

Para um melhor comportamento térmico e acústico, e sem retirar o seu caráter, “as 

paredes da fachada de tardoz e das águas-furtadas, assim como as empenas, receberam 
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isolamento térmico pelo exterior” (IHRU, 2014: 57), os tetos isolados com lã de rocha, os 

novos caixilhos, “são de madeira e têm duplo batente, borrachas de vedação e vidro duplo” 

(IHRU, 2014: 57). 

 No caso dos caixilhos, a sua forma, medidas e proporções foram desenhados com 

referências dos originais, reinterpretando-os. Nos pavimentos, o soalho foi restaurado e os 

elementos deteriorados ou que faltavam “foram colmatadas com as tábuas retiradas dos 

espaços ocupados pelas instalações sanitárias” (IHRU, 2014: 58). As carpintarias 

interiores, os elementos estruturais e as divisórias, estavam em bom estado de conservação, 

e foram recuperados. Os materiais de revestimento e as cores, são idênticos aos originais, 

assim como os elementos de madeira, os caixilhos, os azulejos na fachada principal (fig. 

11), os remates do teto e as armaduras de iluminação, devolvendo o aspeto e o carácter 

original. A esta obra foi atribuída uma Menção Honrosa no Prémio IHRU 2014, e “o júri 

elogiou esta candidatura pelo «cuidado notável nos detalhes arquitetónicos e construtivos» 

para além do «sistema de ventilação bastante funcional, um fator extremamente importante 

que contribui para a manutenção dum edifício reabilitado»” (IHRU, 2014: 52). 

Podemos dizer então que o objetivo da intervenção foi reinterpretar o ambiente 

próprio da época de construção, respeitando e valorizando o sistema construtivo original, 

os materiais e as técnicas construtivas. Pode-se reconhecer o respeito pelo valor histórico e 

cultural. A arquiteta optou por melhorar o desempenho do edifício, respondendo às 

exigências contemporâneas, e ao mesmo tempo, mantendo a decoração da época de 

construção. A recuperação dos elementos estruturais, divisórias e carpintarias interiores, 

serviram de presença histórica. A arquiteta pretendeu também seguir uma coerência na 

intervenção, não optando diferentes atitudes para não desrespeitar o carácter original do 

edifício. 

 

Figura 14 e 16- Interior reabilitado de uma parte da zona de circulação. Interior de uma divisão junto à fachada principal. 
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3.2 Chalé das Três Esquinas 

Arquitetos: Tiago do Vale Arquitetos 

Localização: Braga 

Ano do Projeto: 2012 

Projeto a nível Funcional 

Esta obra, localizada na Rua Dom Frei Caetano Brandão, no centro histórico de 

Braga, junto da muralha romana e medieval, é uma reabilitação de um edifício que em 

tempos foi criado como um anexo para o palácio situado ao lado. O Chalé das Três 

Esquinas “é um edifício único, documentando a história e a diáspora da região onde se 

insere e combinando a arquitectura e o desenho urbano portugueses do século XIX com 

uma inesperada influência alpina” (Vale, 2014). Nesta casa existem caraterísticas 

burguesas, misturadas com uma corrente arquitetónica brasileira oitocentista, na qual os 

portugueses regressados do Brasil traziam, “influenciados pela cultura centro-europeia, 

dominante no contexto da segunda revolução industrial brasileira” (Vale, 2014).  

 

Figura 17- Fachada principal do chalé das três esquinas (a verde). 

Este edifício é um modelo de chalé com influência alpina inserido num conjunto de 

três edifícios e que serviam de anexo ao palacete que se encontra junto a estes, para uma 

melhor organização dos espaços. Foi construído através dos sistemas construtivos 

tradicionais, paredes em alvenaria de granito, os pisos com o método de vigas e barrotes e 

com soalho em madeira, e as paredes interiores em tabique.  
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Figura 18 e 19- Vista para o vão de escadas que necessitava de ser tratado, e antiga instalação sanitária, com dimensões 

muito pequenas e mobiliário antigo. Antigo quarto com janela de duas folhas para iluminar todo o espaço. 

Com o tempo o edifício sofreu várias e pequenas intervenções, retirando a sua 

identidade e “resultando numa sobre compartimentação que o encerrou para a rua e para a 

luz” (Vale, 2014). A fachada foi igualmente modificada: “caixilharia moderna em alumínio 

e caixas de estore exteriores modificaram a estereotomia dos vãos, a escala do edifício e 

dos seus detalhes, rompendo com a leitura original da rua” (Vale, 2014). Com isto, o 

arquiteto tenta recuperar as características originais do edifício mas adaptando-as á 

contemporaneidade. 

O arquiteto realizou uma pesquisa histórica, para conhecer a história do edifício e 

que alterações sofreu ao longo do tempo, uma pesquisa e desenhos dos sistemas 

construtivos e dos materiais, para que existisse uma compatibilidade na intervenção, e um 

acompanhamento na execução da obra, pois poderiam surgir problemas que fragilizassem a 

qualidade da intervenção. 

O grande objetivo do projeto foi “clarificar os espaços e funções do edifício 

recuperando a imagem, as técnicas construtivas e o programa (essencialmente 

habitacional) originais e, simultaneamente, adequando-o às formas de viver 

contemporâneas, devolvendo-o à cidade e, potencialmente, alicerçando um modelo para 

intervenções de reabilitação futuras no bairro da Sé” (Vale, 2014). Assim, a preservação e 

recuperação estiveram sempre em primeiro lugar, não só nos elementos estruturais 

originais, mas em todos os que contribuíam para a sua identidade original e se incluíam na 

forma de habitar, nomeadamente o soalho (fig. 18), as escadas (fig. 19) e o telhado. 



57 
 

 

Figura 20 e 21- Quarto superior reabilitado e pintado de branco, com o soalho tratado e mantido na sua cor original. 

Zona das escadas reabilitadas, com uma janela de teto que ilumina toda a escadaria principal.  

Segundo a estratégia, “a glória inicial da fachada foi recuperada: a caixilharia 

original, em madeira, foi recolocada, e o minucioso beirado decorado restaurado” (Vale, 

2014), e no interior “recuperou-se a distribuição espacial e funcional originais, 

preservaram-se as escadas, o soalho -assim como a estrutura da cobertura- foi refeito sobre 

a estrutura existente em madeira e introduziu-se mármore de Estremoz no rés-do-chão e 

em todas as superfícies a impermeabilizar” (Vale, 2014). 

O programa apontava para a existência de um espaço de trabalho e um de 

habitação, e sendo um edifício pequeno “seguiu-se a estratégia original de hierarquizar as 

áreas por pisos” (Vale, 2014). A caixa de escadas (fig. 20) tem uma geometria que “filtra 

eficazmente a relação visual entre os dois programas deixando, no entanto, que a luz 

natural dos pisos superiores ilumine o espaço de trabalho” (Vale, 2014), no primeiro piso 

existem as zonas sociais definidos pela posição da caixa de escadas, e no piso superior a 

zona de dormir (fig. 19), “espaço onde o protagonismo é entregue à cobertura, cujo sistema 

construtivo é mantido aparente, embora pintado de branco” (Vale, 2014). Devido às suas 

características de luminosidade, o branco foi a escolha para o interior para aliviar a 

habitação da escuridão a que outrora tinha sido exposta. 

Pode-se reconhecer o respeito pelo valor histórico e arquitetónico, pois a 

intervenção teve o objetivo de recuperar os materiais e as técnicas construtivas originais do 

edifício. Também se pode observar o valor da contemporaneidade, pois existe um realce 

dos elementos novos em relação aos pré-existentes, e o valor funcional, a função original 

foi mantida de maneira a valorizá-la. O arquiteto pretendeu aqui que a intervenção não se 

sobrepusesse à pré-existência, e existisse uma harmonia em relação ao que se devia manter 

e ao que se devia atualizar relativamente às exigências atuais, para a sua nova atualização.  
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3.3 Edifício de 1925 da autoria do Arquiteto Marques da Silva 

Arquitetos: FAUP - Francisco Barata, José Luís Gomes e Nuno Valentim 

Localização: Porto 

Ano do Projeto: 2012 

Projeto a nível Formal 

Esta obra, situada na Rua Alexandre Braga, no Porto, é uma propriedade da 

Fundação Instituto Marques da Silva e foi projetado pelo arquiteto José Marques da Silva 

em 1923 e construído entre 1925 e 1928 com o objetivo de um edifício de rendimento. O 

edifício é implantado num lote com 8.50m de largura e 15.80m de profundidade (140m2), 

estando quase todo ocupado, com a existência de um pequeno pátio com 3m de largura e 

5.60m de profundidade que permite uma melhor iluminação natural dos espaços mais 

interiores. 

 

Figura 22- Fachada principal do edifício da autoria do Arquiteto Marques da Silva (ao centro). 

Para intervir neste edifício, os arquitetos realizaram também uma pesquisa da pré-

existência, e uma pesquisa histórica, para definir o tipo de intervenção a realizar. Na fase 

de projeto foi recolhida toda a informação para que não existisse problemas não esperados 

durante a execução de obra, e manter os valores e características originais. 
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Este edifício é distribuído por seis pisos e “a sua organização recorda a habitação 

corrente plurifuncional portuense” (JEDP, 2013). No rés-do-chão está localizado o 

estabelecimento comercial, no 1º piso estão situados os três escritórios, e nos restantes 

pisos, o 2º, 3º e 4º, estão determinados para habitação. As várias e diferentes soluções do 

Arquiteto revelam que as fachadas foram aprimoradas até à incorporação de betão, 

encontrando-se sem acabamento em alguns elementos da fachada da Rua Alexandre Braga. 

É também de mencionar que “o sistema construtivo tradicional da casa burguesa portuense 

sofre neste caso um pioneiro processo de ajustamento à incorporação de vigas em betão em 

forma de “T” invertido que reforçam a estrutura principal (diminuindo a presença de muros 

estruturais e libertando consequentemente a configuração interior dos espaços)” (JEDP, 

2013) mas por outro lado, “mantêm-se no entanto a madeira como elemento de estrutura 

secundária (pavimentos e cobertura) e a pedra nos muros de meação e nos elementos 

trabalhados da fachada” (JEDP, 2013). 

 

Figura 23 e 24- Divisão junto à fachada tardoz com algumas patologias no teto e nas paredes. Divisão com patologias 

aparentes devido à falta de manutenção. 

O edifício encontrava-se em bom estado de conservação, e como é comum em 

muitos edifícios, “a gravidade das patologias aumentava com a proximidade à cobertura e 

os problemas identificados resultavam sobretudo da degradação natural/durabilidade dos 

materiais e de anomalias provenientes da falta de manutenção” (PNRU, 2012) e também a 

“expansão do estabelecimento comercial contribuiu para a degradação da cave comum do 

edifício, nomeadamente a anulação do pátio que levou à eliminação de vãos que faziam a 

iluminação e ventilação daquele espaço” (PNRU, 2012). A expansão do estabelecimento 

comercial levou à abertura das paredes exteriores em betão, verificando-se o aparecimento 

de falhas estruturais, destacamentos e fissuras graves com exposição das armaduras 

interiores e exteriores, necessitando de uma urgente intervenção.  
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Figura 25 e 26- Divisão reabilitada junto à fachada principal localizada no primeiro piso. Porta de correr junto à fachada 

tardoz. 

Foram feitos alguns ajustes funcionais nos escritórios, como a colocação de 

sanitários e arrumos nas áreas interiores voltadas ao pátio, e em duas habitações, como a 

reconversão da cozinha, do sanitário e da área de serviço também voltadas ao pátio. 

Contudo, é importante referir que “uma das habitações permaneceu com a 

compartimentação existente testemunhando o desenho original do Arq. Marques da Silva - 

atributos de uma arquitetura aparentemente corrente, mas com uma presença inequívoca do 

seu autor” (PNRU, 2012). 

Esta recuperação e reabilitação do edifício da Rua Alexandre Braga, nº 94, no 

Porto, projetada pelo arquiteto José Marques da Silva, “visou essencialmente colmatar as 

patologias evidenciadas pela passagem do tempo e melhorar as condições de habitabilidade 

e conforto, preservando os valores e características arquitetónicas existentes: do sistema 

construtivo à qualidade espacial das frações, da integração dos elementos decorativos à 

própria inserção urbana - atributos de uma arquitetura aparentemente corrente, mas com 

uma presença inequívoca do seu autor” (PNRU, 2012). 

Os arquitetos optaram por uma intervenção que tivesse menos alteração para 

garantir mais autenticidade do edifício. Aqui é visível o princípio da autenticidade devido á 

intervenção cautelosa e o respeito das características originais do edifício. Procuraram 

devolver o seu carácter original com alterações mínimas, e foi seguido o valor histórico, 

mantendo os elementos decorativos existentes, e o valor arquitetónico, mantendo o sistema 

construtivo original. 
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Capítulo IV- Caso de Estudo 

Edifício de Cunhal em Braga 
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4. Capítulo IV – Caso de Estudo – Edifício de Cunhal em Braga 

4.1 Enquadramento do Edifício 

O edifício em estudo, um palacete de um português regressado do Brasil, localiza-

se no núcleo do centro histórico de Braga, fazendo um cunhal entre duas ruas importantes 

na história da cidade: a Rua Dom Paio Mendes, onde se encontra a Sé de Braga, e a Rua 

Dom Frei Caetano Brandão. Está localizado numa zona com um grande crescimento, tem 

uma área de implantação com cerca de 370m2 e uma área total com cerca de 1160m2, 

distribuída por quatro pisos. 

Teve diversas funções desde a sua construção, em que a primeira era de carácter 

habitacional e, mais tarde uma parte serviu de mercearia e outra parte de habitação, e os 

elementos retirados pelos diferentes proprietários e o seu abandono também tiveram 

influência para o seu desgaste presente até hoje. 

Neste edifício, podemos ver que mantém as características originais, as fachadas 

são divididas em três partes estando uma delas mais saliente, as platibandas contêm 

balaústres com esculturas no remate, por cima das janelas dos pisos superiores existem 

padieiras embelezadas com pequenas decorações, e na fachada virada para a rua Dom Paio 

Mendes existe ainda um óculo. Existe ainda um acesso nas traseiras do edifício para um 

espaço de jardim, comum naquela época, mas que agora dá acesso a uma praça que foi 

construída no miolo do quarteirão. O edifício é um bem a preservar tal como os seus 

elementos interiores, e deve ser visto com cuidado devido às suas técnicas construtivas 

feitas na época, e aos pormenores decorativos que contém.  

 

Figura 27 e 28- Palacete na rua Dom Paio Mendes e rua Dom Frei Caetano Brandão com sinais de abandono. Palacete na 

rua Dom Paio Mendes e rua Dom Frei Caetano Brandão pintado e com os vãos emparedados. 
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O acesso principal do edifício é feito no piso rés-do-chão (fig. 28), na rua Dom Paio 

Mendes, e que vai ter acesso ao átrio principal com uma escada central que vai de encontro 

ao piso superior. De frente para a rua Dom Paio Mendes e para a rua Dom Frei Caetano 

Brandão existem alguns compartimentos correspondentes à zona comercio (mercearia), e 

junto à fachada cega existe uma espécie de cave de apoio à zona de comércio que vai de 

encontro ao jardim exterior e à praça. Junto da escadaria principal encontram-se mais duas 

escadas adicionadas posteriormente à construção do edifício, em que cada uma delas dão 

acesso aos diferentes fogos situados no meio piso. 

 

Figura 29- Planta de levantamento do existente relativo ao piso Rés-do-chão. 
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O meio piso (fig. 29) está a uma cota igual à da praça, o que lhe confere um pé 

direito demasiado baixo com pouco mais de 2 metros. No acesso pela escada localizada do 

lado esquerdo da escadaria principal, existem duas divisões viradas para a praça que 

pertencem a uma habitação, em que uma delas seria provavelmente a cozinha pela 

existência de azulejos nas paredes, e duas divisões estão juntos à fachada cega que 

pertencem à mercearia. No acesso pela escada localizada do lado direito, existe uma 

divisão virada para a rua e o acesso à torre e que pertencem à outra habitação. Esta divisão 

virada para a rua, as escadas junto à escada principal, e algumas das paredes foram 

adicionadas posteriormente à construção. 

 

Figura 30- Planta de levantamento do existente relativo ao meio piso. 
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No primeiro piso (fig. 30) são visíveis as diferentes habitações, na habitação junto à 

fachada cega existem dois salões grandes virados para a rua Dom Paio Mendes, uma 

divisão mais pequena ao lado das escadas, e junto ao alçado tardoz existem dois salões 

mais pequenos com varanda virados para a praça. Na habitação junta à rua Dom Frei 

Caetano Brandão existe um salão grande, um salão mais pequeno e o acesso à torre. Neste 

piso foram emparedados alguns vãos, foi adicionada uma parede junto à escadaria 

principal para a divisão das habitações, e na varanda virada para a praça foi adicionada 

uma marquise, que dava acesso a uma instalação sanitária com dimensões minúsculas, e 

que desconfigura o alçado em que se encontra. 

 

Figura 31- Planta de levantamento do existente relativo ao primeiro piso. 
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No segundo piso (fig. 31) existem duas divisões viradas para a praça que seriam os 

salões que pertenciam a uma das habitações. Estes dois salões têm acesso à torre através da 

varanda, onde seriam provavelmente os sanitários. No terceiro piso (fig. 31), junto à 

fachada cega existem duas divisões pequenas que seriam os quartos, em que uma delas tem 

acesso à zona do óculo, duas divisões mais pequenas, e uma zona de circulação junto ao 

núcleo da escadaria central. Na habitação junto à rua Frei Caetano Brandão existem quatro 

divisões viradas para a rua, os quartos, com um corredor de acesso à torre, mas que foi 

encerrado. Aqui também foram adicionadas algumas paredes para a divisão das habitações, 

e o alçado virado para a praça foi aumentado para alinhar com a marquise inferior. 

 

Figura 32- Planta de levantamento do existente relativo ao segundo e terceiro piso. 
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A fachada na rua Dom Frei Caetano Brandão é dividida em três partes verticais, 

com a parte central com um relevo em relação às restantes e com duas portas para acentuar 

o relevo e a simetria. A fachada na rua Dom Paio Mendes, é dividida em três partes 

verticais mas com um relevo na platibanda, em que existe um óculo, e as portas mais altas 

e embelezadas para marcar o protagonismo da fachada (principal). É de se notar que estas 

duas fachadas contêm balaústres na platibanda que assinalam a posição dos vãos. O alçado 

tardoz é o que apresenta menos destaque e o que está mais desconfigurado com os 

restantes. No primeiro piso foi acrescentada uma marquise na varanda e no segundo piso 

foi acrescentada uma parede com janelas minúsculas descaracterizadas com as restantes. 

 

Figura 33- Alçados de levantamento do existente. 
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4.2 Análise do Existente 

Para não seguir caminhos desapropriados e ações com impactos negativos no 

edifício que não contribuam para a conservação dos seus valores patrimoniais, deve-se 

fazer antecipadamente uma análise aprofundada do edifício.  

A análise do edifício foi feita através do levantamento métrico, levantamento de 

patologias, levantamento fotográfico e do levantamento desenhado, que permitiram saber 

qual o estado em que se encontra, o sistema construtivo, os elementos de valor e as 

particularidades que existem.  

Este edifício com várias utilizações ao longo do tempo apresenta materiais com um 

grande desgaste e, um estado de degradação um pouco avançado, devido ao descuido do 

proprietário e à falta de uma parte da cobertura, que originou que as zonas próximas 

ficassem mais degradadas ou destruídas.  

Apesar de muitas anomalias existentes, parte do edifício encontra-se em melhor 

estado e é possível recuperar muitos dos elementos que o caracterizam. Muitas das 

patologias existentes são consequência do abandono e falta de manutenção, levando a que 

o edifício esteja mais exposto às ações da natureza, por isso é essencial fazer o seu 

levantamento para saber o estado em concreto, e para evitar problemas no futuro. 

 

Figura 34- Imagem aérea 3D do edifício a intervir 
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4.2.1 Elementos de Valor 

O edifício apresenta vários elementos de valor arquitetónico e histórico, como os 

arcos decorativos dos vãos interiores, os tetos trabalhados em estuque e as claraboias. 

Muitos destes elementos decorativos florais e geométricos, são possíveis de recuperar e são 

cruciais para a proposta de intervenção, pois transmitem a arquitetura eclética daquela 

época e deixam a possibilidade de tornar os espaços com o carácter original do edifício, 

preservando o seu valor patrimonial. 

Em relação aos arcos decorativos, devem ser conservadas as madeiras constituintes 

com um processo de polimento e uma nova pintura, para terem a mesma função anterior de 

decoração e remate do estuque das paredes, e no caso dos arcos em pedra devem ser 

tratadas as juntas.  

Os tetos, com as sancas embelezadas com decorações florais e geométricas, são 

feitos em estuque, e devem ser recuperados os desenhos originais que os caracterizam. 

A claraboia principal localizada por cima da escadaria central do edifício representa 

o seu carácter, e para além de iluminar grande parte do interior, marca a centralidade e 

torna o ambiente mais rico devido aos desenhos florais que contém e à sua decoração 

trabalhada. 

O edifício apresenta diversos arcos e tetos estucados com diferentes decorações e 

desenhos, e todos estes elementos são a identidade do edifício e devem ser reinterpretados 

na proposta. 

 

Figura 35 e 36- Vista de arco decorativo na zona da escadarias principal. Vista de teto decorativo numa divisão do 

primeiro piso. 
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4.2.2 Levantamento Construtivo 

O edifício apresenta soluções construtivas que lhe era comum aquela época. As 

paredes estruturais e o núcleo central das escadas são em alvenaria de pedra, de média e 

pequena dimensão nas juntas com o objetivo de travamento. As paredes estruturais das 

fachadas têm a espessura de cerca de 70cm e as das escadas de cerca de 50cm, reduzindo 

para 20cm no primeiro piso, e representam um papel fundamental para a sua estabilidade, 

pois suportam as cargas dos restantes pisos e servem de isolamento térmico. 

No primeiro piso e no segundo, mantém-se as paredes de alvenaria de pedra nas 

fachadas, nas escadas e na torre, e as restantes são paredes em tabique duplo. No último 

piso, as paredes exteriores e as interiores são em tabique, não exercem nenhuma função 

estrutural e variam de espessura entre ao 10cm e os 20cm, existindo paredes de tabique 

simples e duplo, com as exteriores revestidas com reboco de argamassa caiado para o 

efeito de impermeabilização. Aqui, com o recuo da fachada, existe uma pequena varanda 

que ilumina as divisões interiores e também com a função de recolhimento de águas, e faz 

o remate com uma fileira de pedras da mesma altura. A varanda possui uma espécie de 

canal com cerca de 5cm de profundidade e 15cm de largura, paralelo à platibanda e a 35cm 

de distância, onde se fixam as chapas onduladas. 

Em relação aos pavimentos, desempenham também um papel estrutural, juntamente 

com as paredes. É constituído por uma estrutura principal, as vigas e o soalho com 20cm a 

25cm, e uma estrutura secundária, os tarugos com cerca de 10cm e que auxiliam o reforço. 

As escadas, assim como a claraboia principal e a secundária têm um papel 

decorativo e funcional, na mudança de pisos e na iluminação dos pisos, e nos vãos 

exteriores existem caixilharias em madeira e em ferro. 

Em relação às molduras das portas, são constituídas por elementos de madeira 

estucados e pintados, e os tetos estucados pertencem às lajes de pavimento, são 

constituídos por esteiras, de seguida o fasquiado pregado, e por fim o estuque com as 

decorações.  

A claraboia circular, contém uma estrutura em madeira e superiormente uma 

estrutura metálica. Os tetos e as claraboias constituem uma decoração própria e trabalhada, 

simbolizando o estilo eclético da arquitetura deste edifício. 
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4.2.3 Levantamento Fotográfico e Avaliação da Condição Física  

O edifício encontra-se no geral em mau estado e com a falta de elementos como as 

portas, caixilharias, rodapés, e algum tabuado do soalho, que foram recolhidos pelo antigo 

proprietário antes da venda do edifício. Assim, foram analisadas as patologias e os 

elementos de valor de cada piso, para ficar percetível onde intervir mais profundamente e 

onde conservar e substituir os elementos em mau estado ou em falta. 

Entre o tipo de patologias existentes, vamos ter em atenção três tipos: 

1 – O verde, que caracteriza os elementos que necessitam de intervenções ligeiras ou de 

limpeza; 

2 – O amarelo, que caracteriza os elementos que necessitam de uma intervenção mais 

aprofundada, mas com a possibilidade de recuperação; 

3 – O vermelho, que caracteriza os elementos com degradação mais desenvolvida, e que 

não tem recuperação possível, levando à sua substituição por completo. 
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Paredes Estruturais  

 

Figura 37- Patologias existentes nas paredes estruturais. 

As patologias encontradas nas paredes estruturais, foram originadas pela falta de 

manutenção e abandono, e algumas partes do revestimento cedeu e a pedra ficou exposta. 

Em algumas zonas, em que as ombreiras e outros elementos das portas foram retirados, 

também existem danos no revestimento, no átrio das escadas principais também se 

observam fissurações no reboco e empolamentos, marcas de perfurações, e algum 

apodrecimento devido a infiltrações da claraboia principal. Na zona em que a cobertura 

está danificada, as paredes apresentam danos no reboco, manchas de humidade e a falta de 

uma parte das pedras devido às infiltrações que aqui existem pela falta de uma parte da 

cobertura. 

 

Figura 38 e 39- Vista de uma divisão com a parede estrutural danificada. Vista de uma parte de uma parede estrutural 

danificada. 
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Paredes Divisórias 

 

Figura 40- Patologias existentes nas paredes divisórias. 

Muitas das paredes interiores apresentam diversas patologias como danos no reboco 

devido à remoção dos rodapés, caixilhos, portas e guarnições. Existem também paredes 

com empolamento do reboco, empolamentos, fissurações, bolores, e manchas de humidade 

devido às infiltrações provenientes de outros pisos. 

Nas paredes de tabique da escadaria principal apresentam sinais de abrasão devido 

à remoção de materiais, e uma parte delas estão completamente apodrecidas devido às 

infiltrações da claraboia. Nas zonas de encontro das paredes de tabique com as de alvenaria 

de pedra estão também danificadas, com alguma parte da alvenaria em falta, parte das 

paredes em tabique dos pisos superiores apresentam danos na pintura com algumas falhas 

no reboco, e a parede de tabique exterior junto á cobertura apresentas graves danos, com o 

risco de aluir. Uma grande parte das paredes de tabique interiores não sofreu encurvaduras 

e apresentam sinais de recuperação. 

 

Figura 41 e 42- Vista de uma divisão com a paredes divisórias danificadas. Vista de uma divisão com as paredes 

divisórias interiores e exteriores danificadas. 
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Pavimentos 

 

Figura 43- Patologias existentes nos pavimentos. 

Existem diversas patologias nos pavimentos, devido às infiltrações de água 

existentes com a falta de uma parte da cobertura, da falta de caixilharias, da fraca 

impermeabilidade e também de algumas deformações. 

No piso rés-do-chão, existem bolores e material apodrecido devido à humidade 

ascensional proveniente dos solos e ao contacto direto com o mesmo. No primeiro piso 

existem também materiais danificados, humidades, bolores, e uma parte de uma divisão 

inferior à falta de cobertura está bastante apodrecida e em estado de ruína, com o risco de 

queda, devido às infiltrações aqui existentes. Nas restantes divisões a maior parte do 

pavimento foi retirado, o que levou a uma degradação de grande parte da estrutura do 

sobrado e dos tetos. Aqui também as infiltrações e os danos nas caixilharias tiveram um 

papel fundamental para que isto acontecesse. No último piso, o pavimento está em parte 

deteriorado nos locais das infiltrações, e o restante com alguns danos e humidades. 

 

Figura 44 e 45- Vista de uma divisão com os pavimentos danificadas. Vista de uma divisão com o pavimento danificado 

e as vigotas à vista. 
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Escadas 

 

Figura 46- Patologias existentes nas escadas. 

Nas escadas, encontramos diferentes patologias como o apodrecimento, humidade, 

e falta de alguns elementos devido às infiltrações da cobertura. As escadas principais do 

primeiro piso, encontram-se na maior parte quebradas e com apodrecimento. Aqui faltam 

os degraus no primeiro lanço de escadas, e os restantes apresentam apodrecimento, e a falta 

das portas, caixilhos e rodapés, retiram o seu carácter, devido ao abandono e a ações de 

vandalismo. As que se situam à direita das principais encontram-se inacessíveis e instáveis, 

e as restantes encontram-se acessíveis mas instáveis. Numa das escadas que dão acesso ao 

último piso, existem danos como o apodrecimento de alguns degraus, e as outras estão em 

estado de ruína devido á proximidade da parte cobertura em falta. Por estar exposta às 

infiltrações levou a que quase todos os lanços das escadas apodrecessem, mantendo-se 

apenas um mas com estado avançado de degradação. É de referir também que já não existe 

nenhuma guarda de escadas. Estas tinham a funcionalidade de proteção e de decoração, e 

ainda funcionavam como acabamento, fixando-se às pernas de suporte, ocultando-o. 

 

Figura 47 e 48- Vista de uma divisão com uma das escadas danificadas e queda de outras escadas. Vista de para as 

escadas principais danificadas. 
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Vãos 

A principal patologia encontrada nos vãos do edifício é a fissuração da madeira e da 

respetiva tinta, originada pelas alterações de temperatura e humidades. Alguns vãos dos 

alçados foram emparedados (fig. 58) e retiradas as caixilharias pelo proprietário e todas as 

portas interiores foram também retiradas, o que impossibilita saber o estado das portas, das 

janelas e das respetivas guarnições, em que se encontravam anteriormente. 

 

Figura 49 e 50- Vista pelo interior dos vãos danificados. Vista pelo exterior dos vãos virados para a praça danificados. 

Tetos 

Os tetos em estuque são dos elementos que apresentam mais anomalias, devido a 

infiltrações e humidades. Os que estão próximos da cobertura em ruína encontram-se num 

estado de degradação avançado, com uma parte já ter colapsado e com os sobrados 

expostos, devido à entrada de água dos pisos superiores. Nos restantes existem humidades, 

bolores e pequenos danos no estuque, encontrando-se grande parte possíveis de recuperar. 

 

Figura 51 e 52- Vista do teto de uma divisão do primeiro piso. Vista dos tetos de duas divisões com a parede danificada. 
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Claraboias 

Nas claraboias, as patologias encontram-se na estrutura de suporte de madeira e na 

estrutura superior metálica. Na estrutura de suporte de madeira, existe a descoloração, 

fissuração, e apodrecimento e a queda de algumas das ripas de aderência, devido aos 

problemas na cobertura que originam as infiltrações. Na estrutura superior metálica da 

claraboia secundária, faltam alguns vidros e alguns apodrecimentos, e na claraboia 

principal existem todos os vidros, mas apresentando pequenas fissurações. 

 

Figura 53 e 54- Vista claraboia principal. Vista claraboia secundária com falta de algumas ripas de madeira. 

Cobertura 

A cobertura é a principal fonte das patologias do edifício. O apodrecimento da 

estrutura de suporte, formada por asnas e madres, originou a queda de uma parte do 

telhado, deixando o interior exposto à chuva e ao sol. Como não foi possível visitar a 

cobertura devido aos danos que apresentava, pensa-se que noutras zonas da cobertura 

existam fissuração de telhas, acumulação de lama na caleira ou a falta delas, o que dificulta 

o escoamento de águas pluviais, e também infiltrações devido ao envelhecimento da 

estrutura de suporte. Estas infiltrações fazem com que outros elementos construtivos como 

pavimentos, paredes de tabique e tetos em estuque, se danifiquem. 

 

Figura 55 e 56- Vista exterior da parte da cobertura em ruína. Imagem 3D aérea da cobertura danificada. 
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4.2.4 Danos Estruturais, Faltas e Desabamentos 

 

 

Figura 57- Levantamento das faltas de materiais, danos estruturais, danos do reboco, desabamentos e emparedamentos 

do piso rés do chão e piso intermédio. 
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Figura 58- Levantamento das faltas de materiais, danos estruturais, danos do reboco, desabamentos e emparedamentos 

do primeiro, segundo e terceiro piso. 

 



80
 
 

 

 

Figura 59- Levantamento das faltas de materiais, danos estruturais, danos do reboco, desabamentos e emparedamentos. 
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4.3 Proposta de Intervenção do Edifício 

O princípio desta intervenção é a harmonia e equilíbrio de alguns fatores: O do 

edifício existente, as suas características e o uso anterior, onde se encontra o edifício, a 

envolvente, e o programa proposto e suas condicionantes. 

Para além do desejo de ligação com a envolvente, é proposta uma reconversão do 

edifício, num hotel de charme. Este ato de reabilitar tem como intenção albergar uma nova 

utilidade ao edifício, com o objetivo de lhe atribuir o caráter que em tempos transmitia.  

O edifício de caraterísticas nobres, localiza-se num quarteirão do coração histórico 

de Braga o que condiciona à priori a intervenção em termos de volumetria, tratamento de 

fachadas e ao nível de escolhas dos materiais. Pretende-se reabilitar o edifício de modo a 

transformar num hotel. Embora tenhamos a certeza que esta intenção significa responder 

de modo muito simplificado ao contexto local, acreditamos, quer pela proximidade com os 

locais mais importantes da cidade como pela sua natureza será o melhor destino para este 

edifico icónico da cidade. 

Como ponto de partida, os edifícios reabilitados de Nuno Valentim, Inês Pimentel 

ou Tiago Vale parecem-nos o bom modelo para esta temática. Com intervenções com 

respeito pelas técnicas construtivas e pelos materiais, a execução e a ideia, não existe em 

nenhum deles a vontade de fazer a sua obra brilhar como um ícone, mas uma vontade de 

ser anónimo na sua intervenção, como se o objeto dissesse ‘aqui pertenço desde sempre’. 

Neste projeto, pretende-se que a reabilitação domine grande parte da atitude do 

mesmo, mantendo, assim, no espaço interior dos pisos, o ambiente decorativo original, 

através do trabalho pormenorizado de restauro dos elementos, que caraterizam esta 

arquitetura. Tetos, arcos, capitéis, lambrins, claraboia, entre outros, constituem a 

identidade deste espaço e necessitam de especial tratamento, com o objetivo de recriar a 

original espacialidade. 

A análise realizada foi fundamental para se compreender como se podia intervir nas 

diversas zonas da casa. Alguns espaços, por se apresentarem muito danificados ou pela 

inexistência de elementos de valor, concederam uma intervenção mais profunda que se 

adequasse ao novo projeto, com soluções de conforto e carácter contemporâneo, mantendo 

a harmonia e coerência entre si. Outros espaços, por se apresentarem em bom estado e com 

elementos mais ricos desta arquitetura, concederam uma intervenção mais cautelosa e 
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respeitosa, com a reposição dos elementos em falta e substituição dos elementos em mau 

estado por elementos semelhantes aos anteriormente existentes, para não obstruir o carácter 

original do edifício. Assim, tenciona-se que todas as recuperações e as substituições sejam 

feitas com o auxílio a materiais semelhantes aos anteriormente existentes. 

Trata-se de um edifício de 3 pisos, mais 1 como pequeno anexo onde em tempos 

servia de arrecadação de um dos proprietários. A ligação entre os andares é feita por um 

conjunto de acessos verticais, uma escada principal encimada por uma cúpula de vidro que 

deixa iluminar o interior e um outro secundário mais modesto, que asseguravam a ligação a 

todas as áreas comuns e particulares dos diferentes pisos.  

Perante o edifício existente e a história, a nossa estratégia passa por reabilitar o 

edifício de modo a retribuir-lhe a nobreza de outros tempos, demolir de forma a conservar 

o que mais o carateriza, mas adaptando às necessidades e conforto contemporâneos. Os 

três pisos que anteriormente eram dedicados aos senhores da casa são agora lugar de bem-

estar e descanso, os quartos de serviços ao cliente, e os restantes dedicados aos organismos 

funcionais do hotel, a administração, copa e restaurante.  

Fazer do velho novo, do esquecido memorável, voltar a encher de vida as velhas 

pedras deixadas. 

 

4.3.1 Piso Térreo 

No piso térreo (fig. 59) a zona de entrada é definida como uma continuidade da rua, 

com o intuito de o tornar mais aberto, convidando as pessoas a entrar. Todas as portas que 

dão acesso ao hall principal e as que dão acesso à receção foram repostas e, o acesso das 

pessoas de mobilidade reduzida, que também pode ser feito pelos restantes utilizadores, é 

feito na entrada do alçado lateral, e que acede diretamente às restantes divisões. 

 A zona de receção cria um percurso e é marcada por um pé direito mais baixo 

(antigo piso intermédio acrescentado), o restaurante e a cozinha ocupam parte da antiga 

cave e do pátio que estava danificado, propondo-se a construção de três novas paredes.  

As paredes que separavam as duas habitações e as escadas laterais acrescentadas, 

que maior parte delas já não existiam e que acediam ao piso intermédio e aos 

compartimentos, foram demolidas e as escadas principais foram recuperadas. 



83 
 

 

Figura 50- Planta da proposta do Piso rés do chão. 

As instalações sanitárias situam-se por baixo da escadaria principal, onde existia 

um pequeno compartimento, estando assim numa zona de melhor acesso para todos, e para 

uma melhor circulação no piso. 

 

4.3.2 Piso Intermédio 

No piso Intermédio (fig. 60) o acesso é feito através da escada principal, e aqui 

encontram-se as divisões dirigidas para a administração. A zona da secretária é ‘receção’ 

deste piso, o gabinete do diretor e a respetiva sala de reuniões estão separados por uma 

parede-armário de forma a tornar o espaço mais limpo e se notar que os dois estão 

interligados entre si. A sala de reuniões está localizada na torre com o intuito de afirmar a 

sua imponência perante o conjunto e de revelar o arco que aqui existe. 
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Figura 61- Planta da proposta do piso intermédio. 

Os gabinetes da administração, ocupam os compartimentos das antigas habitações, 

com acesso à varanda e com vista para o interior do quarteirão, e as zonas de arrumos e a 

copa dos funcionários estão situadas ao lado das escadas principais, numa zona mais 

íntima, onde se situavam os compartimentos da antiga mercearia.  

Devido ao estado deste espaço, optou-se por uma intervenção mais relevante, 

procedendo-se à substituição de algumas paredes de tabique e ao reforço da parede em 

alvenaria de pedra, que separa o gabinete de administração do diretor, para tornar o espaço 

como se pretendia e para resolver os danos estruturais existentes. As escadas e as paredes 

acrescentadas anteriormente e que se encontravam em mau estado também foram 

removidas. 
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4.3.3 Primeiro Piso 

No primeiro piso (fig. 61) encontram-se os quartos, pensados e situados todos de 

maneira a não tirar o carácter do edifício. Este espaço é o mais rico do edifício em termos 

espaciais e de acabamentos, no entanto, encontra-se bastante danificado. Deste modo, a 

intenção é repor as duas portas principais dos quartos que foram retiradas, a eixo da 

escadaria central, restaurar as pinturas, o teto e a sanca, assim como repor o pavimento, 

rodapés e portas em falta. Em relação aos tetos trabalhados, o objetivo é manter os que se 

encontram em bom estado e restaurar os que se encontram em mau estado.   

Optou-se por uma reformulação desta zona, retirando as paredes que separavam as 

habitações com a intenção de tornar o edifício mais limpo e fluído, e instalando os quartos 

nos compartimentos existentes em torno da escadaria central. Assim, permite manter viva 

uma pré-existência – o corredor e o alinhamento da parede – como ao mesmo tempo 

mantém a circulação em torno do núcleo central o que reforça a intenção de criar um 

edifício percurso. 

Algumas paredes encontravam-se em mau estado e foram retiradas, e as restantes 

foram mantidas. Os arrumos estão localizados nos compartimentos da zona da fachada 

cega que não contém luz natural, ao lado das escadas laterais que dão o acesso ao piso 

superior. A escadaria central termina neste piso devido à iluminação interior feito pela 

claraboia principal. 

Quanto ao acesso aos quartos, optou-se por colocar portas de maneira a relacionar-

se com o existente, e o interior dos quartos é marcado pelos tetos trabalhados e pela 

madeira que forra tudo o resto. O mobiliário de cada espaço foi pensado de maneira a se 

adaptar à arquitetura original do edifício, mas numa linguagem mais contemporânea. 

Em relação ao mau estado e à falta de diversos elementos da escadaria principal, 

optou-se pela reposição total da escada, e a devolução dos rodapés e das colunas dos arcos 

do patamar de chegada da escada, todos eles em madeira. 

Tanto na zona dos quartos como na zona da escadaria principal foram mantidos os 

tetos com desenhos decorativos, que caracterizam e distinguem a arquitetura do edifício. 
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Figura 62- Planta da proposta do primeiro piso. 

 

4.3.4 Segundo e Terceiro Piso 

No segundo piso, e tendo em conta os pontos anteriores, a colocação dos quartos 

nesta zona do palacete, apresentou-se como uma oportunidade de beneficiar e regularizar o 

alçado tardoz que sofreu alterações e estava descaracterizado do resto do edifício.  

Os quartos são semelhantes aos do piso abaixo e contêm também portas, mobiliário 

iguais, os tetos trabalhados existentes e a varanda. Um dos quartos foi colocado com o 

intuito de dar um uso à torre mais digno que o existente (sanitários), e que se encontrava 

bastante danificado. Este quarto é dividido em duas partes, em que no primeiro piso se 

encontram as instalações sanitárias e no segundo a cama, com acesso pelo interior por uma 

escada em caracol que representa a escada que existia no pátio exterior. 
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Figura 63- Planta da proposta do segundo piso. 

No último piso (fig. 63) as divisões viradas para a fachada principal e para a 

fachada lateral, têm pouca luminosidade, com a exceção das divisões junto das trapeiras da 

fachada principal e da fachada lateral, daí também ser um dos motivos destes dois quartos 

se destacarem dos restantes. Um que se situa junto ao alçado principal do edifício e que 

contém uma plataforma mais alta que o resto, com um miradouro para se apreciar a vista e 

ao mesmo tempo marcar a riqueza desta parte do edifício, e o outro junto ao alçado lateral, 

com uma pequena varanda.  

A galeria debaixo da claraboia que também contém riqueza e valor devido aos seus 

desenhos decorativos, apresenta alguns danos estruturais, assim, optou-se por recuperar as 

pinturas de fingidos de pedra, a claraboia, os tetos, os rodapés e o guarda corpos.  
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Figura 64- Planta da proposta do terceiro piso. 

As paredes da divisão junto da fachada lateral que contém o óculo estão em mau 

estado assim como as respetivas escadas que lhe dão acesso, propondo-se a sua 

recuperação, com a introdução de pequenas janelas para as laterais. 

 

4.3.5 Cobertura 

A cobertura apresenta danos estruturais graves e a falta de uma parte, sendo 

fundamental optar pela sua substituição por completo, mas mantendo a linguagem do 

restante edifício. A cobertura (fig. 64) apresenta assim a forma igual à original, contendo 

as diferentes variações de cota e as trapeiras. Aqui, a claraboia principal com a sua riqueza 

e valor patrimonial é recuperada, assim como a claraboia secundária. 
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Figura 65- Planta da proposta da cobertura. 

 

4.3.6 Alçados e Cortes 

Os alçados apresentam descaracterizados, devido à falta de quase todos os vão, 

sujidades e algumas fissurações no reboco, por isso optou-se pela resolução das suas 

patologias e reformulação do alçado posterior.  

Nos alçados principais, situados na rua Frei Caetano Brandão e na rua Dom Paio 

Mendes optou-se pela limpeza e pintura num tom idêntico à cor original, que sejam 

colocados novos caixilhos semelhantes aos que existiam e reinterpretando os originais, de 

maneira a não descaracterizar o alçado, com a exceção da porta principal e das duas portas 

situadas no alçado da rua Frei Caetano Brandão, que foram restauradas e mantidas.  
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Os vãos do alçado tardoz foram todos reformulados, tal como toda a fachada, de 

maneira a se ligar com os restantes alçados. Este alçado sofreu várias alterações, como a 

colocação de uma marquise e o aumento de uma parte, e para além de se encontrar em mau 

estado também se descaracterizava dos restantes alçados. Na torre, também foram 

colocados novos vãos, reinterpretando também os originais. 

 

Figura 66- Alçado principal, lateral e tardoz da proposta. 
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Quanto aos interiores é visível que foram mantidos todos os tetos decorativos, as 

portas foram feitas de maneira a integrar-se com tudo o resto, assim como o mobiliário. É 

de notar também as diferentes cotas dos pisos, que já existiam anteriormente e foram 

consolidadas com as diferentes divisões.  

 

Figura 67- Cortes da proposta do edifício. 
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4.3.7 Cortes Construtivos 

A intervenção tinha o objetivo de manter não só o carácter do edifício, como os 

seus materiais e o sistema construtivo, mas adaptando às necessidades atuais.  

Os pavimentos são elementos que transmitem uma grande parte do som e da 

temperatura para as restantes divisões, por isso optou-se por colocar isolamento no seu 

interior, para um melhor conforto térmico e acústico no interior do edifício. Muitos dos 

pisos superiores encontravam-se danificados, com alguns elementos de madeira em bom 

estado de conservação e outros a terem de ser substituídos. Em relação à substituição dos 

elementos de madeira, optou-se pela remoção das vigas e do soalho danificado, 

substituindo-os por novos elementos, com uma manta acústica com cerca de três 

milímetros e isolamento térmico entre o soalho e as vigas e na abertura da parede onde 

pousam as vigas. 

 

Figura 68- Pormenor construtivo da ligação do pavimento com a parede em tabique. 

Em relação aos vãos interiores (fig. 70), dado que se constatam quase todos em 

bom estado de conservação e contêm elementos decorativos, optou-se pela resolução das 

suas patologias, reinterpretando o desenho original. Para estes elementos decorativos a 

solução passa pela conservação da madeira que os constituem, através de polimento e nova 

pintura branca, e para os restantes elementos a reinterpretação dos originais. Os vãos 

exteriores (fig. 68) foram colocados de maneira a se relacionarem com os originais, usando 

vãos de caixilhos de dois batentes nas janelas e portas exteriores envidraçadas de bandeira. 
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Figura 69- Pormenor construtivo da ligação do pavimento com o vão interior e vão exterior. 

As soluções escolhidas para as paredes interiores em tabique (fig. 69), passam por 

remover a madeira estrutural danificada e colocar um novo fasquiado e novas costaneiras 

idênticas às originais, que foram principalmente afetadas pela falha na cobertura e 

infiltrações, e o reaproveitamento e restauro das paredes que se encontram num melhor 

estado de conservação, mantendo-as com as suas dimensões originais. 

 

Figura 70- Corte construtivo na zona de dois quartos. 
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Figura 71- Pormenor construtivo de um vão interior e um vão exterior. 

Para a cobertura (fig. 71 e 72), a solução escolhida foi semelhante à existente, com 

a utilização de uma estrutura em madeira constituída por asnas simples, com linhas, pernas, 

escoras, pendurais, madres, varas, e por fim as telhas. Optou-se também pela colocação de 

isolamento térmico, pois é a zona do edifício mais frágil a variações térmicas. Este sistema 

construtivo é o reflexo do anteriormente existente, apenas com uma nova estrutura em 

madeira ajustada ao novo edifício.  

 

Figura 72- Pormenor construtivo da ligação da cobertura e parede exterior e interior. 
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Na claraboia (fig. 72) optou-se pelo reforço de elementos exteriores que suportam 

os vidros e a colocação de uns novos, e a substituição do fasquiado danificado com os 

respetivos desenhos decorativos originais. Nos tetos optou-se pelo restauro dos elementos 

como os barrotes de fixação, o fasquiado que se encontram menos danificados, assim como 

os desenhos decorativos no estuque do teto, e nos que se encontram em pior estado e com a 

impossibilidade de recuperação, a reinterpretação dos originais. 

 

Figura 73- Corte construtivo da ligação da cobertura e claraboia, tetos e pavimentos. 



96
 
 

As escadas encontram-se em muito mau estado de degradação, sendo a solução a 

sua substituição, no mesmo material (madeira) e forma que as anteriores escadas principais 

(fig. 73) e as escadas secundárias de lanços paralelos. Visto que ainda se encontram 

visíveis alguns elementos das escadas, e existem as guardas originais no edifício que servia 

de anexo a este, optou-se também pela sua substituição, mas reinterpretando também o seu 

carácter original. 

 

Figura 74- Corte construtivo sobre o pavimento, parede exterior e escadas. 
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Conclusão 

Os estudos elaborados nesta dissertação foram de encontro a uma das principais 

questões da atualidade, como intervir num edifício com valor patrimonial de maneira a 

salvaguardá-lo. Este trabalho não consiste em dizer que existe uma só resposta para o 

problema, mas sim diversas soluções adaptadas a cada tipo de edifício. Com isto, pretende-

se contribuir e alertar a não fazer intervenções que estão presentes atualmente nas cidades, 

o “fachadismo”, mas sim intervenções que assegurem os valores que estes edifícios 

deixaram, de maneira a que estes sejam transmitidos às próximas gerações. Só com o 

desenrolar do trabalho foi possível perceber as causas de tal descaracterização e 

degradação que este tipo de edifícios estão sujeitos, e que só com o seu uso e manutenção 

se consegue salvaguardá-los, daí estes edifícios terem a necessidade de adaptação 

contemporânea, mas conciliando sempre com os seus valores. Assim, deve existir sempre 

um comportamento responsável e consciente do valor do património e apresentar soluções 

que diminuem ou eliminem os problemas, assegurando a sua salvaguarda. 

Intervir no património, obriga a uma profunda análise e um conhecimento de 

fatores históricos, culturais, funcionais e estéticos, sendo todos eles interpretados, de forma 

a se interligarem entre si. É importante uma metodologia que garanta um conhecimento 

profundo do existente, que inclua os levantamentos geométricos, históricos, as patologias, 

o sistema construtivo e materiais do edifício. É através deste levantamento pormenorizado 

que se definem as ideias e o tipo de intervenção a realizar, que se adapta melhor ao projeto, 

para evitar que exista a perda dos valores patrimoniais. 

O conhecimento da componente teórica juntamente com a componente prática, 

levou-nos a perceber que a metodologia varia consoante o edifício, o seu valor e o estado 

em que se encontra. Neste desenvolvimento, podemos concluir que, a história desta casa, 

bem como de outras semelhantes, é um conjunto de alterações e transformações da 

conceção original do edifício, motivadas por razões variadas, como a mudança de 

diferentes proprietários ou o abandono. As modificações de edifícios como este, vêm 

sempre conciliadas às intervenções na cidade, e que se vão moldando às necessidades da 

evolução. 

A casa Brasileira contém características muito específicas, influências das vivências 

do Brasil trazidas para Portugal. Este tipo de arquitetura integra o património histórico e 
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faz parte da paisagem do Minho, no presente e com a condição de potenciais utilizações 

futuras.  

Estes tipos de edifícios fazem parte da evolução das cidades e têm características 

próprias, por isso devem ser respeitados e valorizados. O edifício em estudo além de se 

encontrar em mau estado de conservação, também muitos dos seus materiais originais 

foram retirados por um dos proprietários, o que reflete a falta de conhecimento e o 

desprezo por edifícios com valor patrimonial. 

Reabilitar este edifício, obriga a um confronto do existente, com o novo programa e 

com a futura função, e recorrer a uma análise que identifique as melhores decisões, de 

modo a extrair a melhor solução do projeto. Esta solução que não pretende contribuir que o 

património vá desaparecendo e não descaracterize os centros históricos. 

A realidade que hoje vivemos encontra-se em constante alteração, sendo 

testemunhada por aquilo que se conserva. Esta circunstância deveria ser alvo de reflexão e 

encarada como um ponto de partida do pensamento contemporâneo em benefício de um 

novo caminho. Será crucial assumir as diferenças entre os edifícios antigos dos restantes de 

modo a realizar a melhor estratégia de projeto que estes necessitam. 
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