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Resumo 

Ao deambular pelas ruas de Espinho, fazem-se realçar as Casas e Palacetes de 

Brasileiros, outrora exuberantes e imponentes no território, mas marcadas agora pelo 

tempo e história da sua cidade. Nasce então a vontade de as valorizar como património 

arquitetónico e estudar a sua origem e percurso de vida até aos dias de hoje, de modo a 

tornar possível a sua reabilitação. 

Nesta lógica, vamos em busca de livros, textos, artigos, revistas… que nos 

proporcionem o conhecimento vasto sobre as Casas de Brasileiros, quer a nível do seu 

contexto histórico e social e características gerais, quer a nível mais particular sobre esta 

arquitetura de vilegiatura na malha espinhense. Também nos vamos focar no tema da 

reabilitação, no sentido de mostrar a sua importância no que diz respeito à sustentabilidade 

e à preservação do património cultural, sendo que é de elevada relevância no âmbito da 

arquitetura, pois estamos a dar de novo vida a um edifício outrora abandonado, assim como 

a contribuir para o meio ambiente utilizando soluções sustentáveis, sem desperdícios ou 

gastos desnecessários.  

Das várias Casas de Brasileiro existentes na cidade, a Casa dos Girassóis será aqui 

o exemplo prático para completar toda a teoria estudada previamente. Procedemos então à 

análise geral da casa: ao levantamento construtivo, ao seu estado de conservação, à sua 

evolução e aos seus valores patrimoniais, de modo a obtermos um conhecimento vasto e 

profundo sobre o objeto a intervir, para assim avançar com uma proposta ajustada e 

eficiente de reabilitação.  

Com base no estudo de dois autores, fomos encontrando soluções para as diversas 

anomalias que a Casa dos Girassóis apresenta, apesar de essa ação não ser totalmente 

linear, visto que cada caso é um caso e, por isso, devemos analisar cada edifício como algo 

único, explorando as suas características específicas e valores a preservar. No entanto, 

devemos ter sempre a consciência de que estes edifícios, que se encontram em ruína ao 

longo do nosso país, fizeram e fazem parte da história do mesmo e devem ser encarados 

como uma herança valiosa e consequentemente preservados por todos nós, não só por 

respeito aos nossos antepassados, ao nosso património, mas também por consideração às 

gerações futuras.   
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Abstract 

Whilst wandering the streets of Espinho, the Casas e Palacetes de Brasileiros 

naturally stand out, once exuberant and imposing in this territory, but now marked by their 

city's time and history. So it is born the desire to value them as architectural  patrimony and 

study their origin and life up to these days, in a way of making possible their reabilitation. 

 Following this logic, we'll go on a search of books, texts, articles, magazines... 

which can provide us with the vast knowledge about the Casas de Brasileiros in a degree 

of their social and historical context and general characteristics, as well as in a more 

particular level about this vilegiature architecture situaded in Espinho's landscape. We're 

also going to focus on the theme of reabilitation, with the purpose of exposing its 

importance in terms of sustainability and cultural patrimony preservation, it being of 

elevated relevance to the field of architecture, on the account we are giving back the life to 

a once abandoned building and can contribute to our environment by using sustainable 

solutions, without unnecessary waste or expenses. 

 From all the city's Casas de Brasileiros, the Casa dos Girassóis will be here the 

practical example that completes all the previously studied theory. We will so proceed in 

the general analysis of the house: the constructive briefing, its state of conservation, its 

evolution and its patrimonial values, with the goal of obtaining a vast and deep knowledge 

of the object to intervine, so that we can move forward with an efficient and well adjusted 

proposal of reabilitation.  

 Based on the study of two authors, we came upon certain solutions to the diverse 

anomalies that the Casa dos Girassóis presents, despite this process not being totally 

linear, given that each case is its own and, because of that, we sould analyse each building 

as something singular, exploring its specific characteristics and values to preserve. 

However, we should always keep in mind that these building, which can be found in ruins 

all over our country, made and make part of its history and should be taken as precious 

heritage and be consequently preserved by us all, not only to respct our ancestors but also 

out of consideration for future generations. 
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Introdução 

 

A presente dissertação irá explorar as Casas de Brasileiro na cidade de Espinho, 

focando-se no tema da reabilitação, com base na sustentabilidade quer a nível ambiental, 

como arquitetónico, e aplicá-lo à Casa dos Girassóis.  

Esta arquitetura de vilegiatura faz parte da história e da evolução do nosso país, 

principalmente no norte, contribuindo para o nosso património arquitetónico. As diversas 

casas e palacetes, repletas de valores patrimoniais, marcam as malhas das nossas cidades e 

impõem-se no território de forma imponente, dando-lhes identidade e caráter, no entanto, 

muitas encontram-se em mau estado de conservação, ou mesmo em ruína, devido ao 

abandono e desgaste ao longo do tempo, assim como a incorretas intervenções onde não 

houve a preocupação de manter os seus valores ou de serem utilizados materiais não 

compatíveis com os existentes. 

As Casas de Brasileiro são distintas entre si, todas detêm características comuns, 

mas é difícil existirem duas iguais, principalmente porque dependiam da vontade dos seus 

donos, ou seja cada casa e/ou palacete refletia o modo de vida, a riqueza, o poder, a 

vontade de quem as mandava construir, pois era mesmo esse o objetivo. Os brasileiros de 

torna-viagem regressavam do Brasil para as suas terras-natais, por volta de inícios do 

século XX, com a ambição de evidenciar o seu poder e estatuto através da construção de 

casa própria.  

Em Espinho são conhecidas seis Casas de Brasileiro, das quais metade se encontra 

em mau estado de conservação e as restantes foram objeto de intervenções e estão neste 

momento a ser utilizadas como habitação. Nasceram na primeira metade do século XX e 

localizam-se a Este da linha férrea, distribuindo-se ao longo da malha, embora duas delas - 

o Palacete Rosa Pena e a vivenda Constante, que depois albergou a Escola de Música de 

Espinho - se encontrem na Rua 19, uma das mais movimentadas e conhecidas da cidade, o 

que demonstra a sua importância no contexto arquitetónico da mesma. Infelizmente ambas 

se encontram abandonadas e em grave estado de conservação, juntando-se a elas a Casa 

dos Girassóis que obtém aqui protagonismo pois é sobre ela que se irá focar a presente 

investigação.  
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A metodologia de investigação baseou-se no estudo de dois temas: a história da 

cidade de Espinho e o seu património arquitetónico; e a metodologia de intervenção em 

edifícios antigos relacionada com o tema da reabilitação. O estudo partiu do geral para o 

particular: primeiramente foi estudado o crescimento da cidade de Espinho de modo a 

contextualizar o surgimento das Casas de Brasileiro e compreender os seus valores 

patrimoniais, para depois analisarmos o caso específico da Casa dos Girassóis e 

procedermos ao seu levantamento construtivo e análise dos seus valores. Do mesmo modo 

foram estudados os vários conceitos e critérios de intervenção de reabilitação para 

posteriormente conseguirmos aplicar os mesmos ao nosso caso de estudo. 

Portanto, no primeiro capítulo exploramos a evolução e o património da cidade de 

Espinho, seguido das características e origens das Casas de Brasileiro, do geral para o 

particular, focando posteriormente nas Casas de Brasileiro em território espinhense e 

sucessivamente num estudo mais profundo sobre a Casa dos Girassóis.  

No segundo capítulo, iremos caracterizar os seus elementos construtivos e a sua 

organização tipológica, assim como explicar a metodologia de intervenção que se utilizou, 

baseada em quatro fases: análise e diagnóstico onde se explorou a evolução histórica, o 

contexto social, os valores patrimoniais e o estado de conservação da Casa; levantamento 

geométrico de todos os espaços; definição do programa; e, por último, a fase de projeto 

onde foram propostas soluções para as anomalias. 

No terceiro capítulo, iremos propor uma reabilitação coerente e uma nova 

organização tipológica, mantendo a mesma função de habitação unifamiliar. Também será 

abordado o tema da reabilitação e da sustentabilidade, em que iremos definir diversos 

conceitos e critérios de intervenção, percebendo que ambos se encontram fortemente 

ligados entre si, pois uma boa reabilitação é sustentável e é necessário atuar já nestes 

edifícios abandonados pelo tempo, para que a cidade não morra e conseguirmos ler nela a 

sua essência.  

Portanto, quando se reabilita um edifício não só estamos a dar à cidade o que já era 

dela e possibilitámos a sua continuidade histórica, como também estamos a permitir que a 

geração que nos segue possa usufruir desse espaço. Por isso, esta dissertação tem como 

premissa mostrar a importância da reabilitação no cenário arquitetónico e ambiental, onde 

todos irão beneficiar – a cidade, o planeta, a arquitetura, os utilizadores, a economia, a 

história, etc. -, utilizando como exemplo a Casa dos Girassóis em Espinho. 
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   Capítulo I – Casas de Brasileiro em Espinho 
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1.1. Cidade de Espinho: Evolução e Património 

 

Dos vários cenários brasileiros do norte de Portugal, o palco em que nos vamos 

focar será o território espinhense, dispondo de um património arquitetónico de seis Casas 

de Brasileiro, sendo que metade se encontram abandonadas e em mau estado de 

conservação. De modo a compreender melhor esta cidade, outrora vila, recuamos dois 

séculos na história e exploramos o nascimento do aglomerado urbano que será a cidade de 

Espinho. 

Pertencente ao distrito de Aveiro, insere-se no litoral do país fazendo fronteira a 

norte com Vila Nova de Gaia, a sul com Ovar e a nascente com Santa Maria da Feira. 

Território homogéneo de relevo plano serviu até 1830 a povoação de pescadores que 

viviam em palheiros, as primeiras construções em madeira dispostas desorganizada e 

irregularmente no terreno e em torno da Praça Velha/Largo d’Ajuda (fig.1), o centro cívico 

onde acontecia toda a vida da povoação. Este detinha a única construção que não era um 

palheiro, a capela de Nossa Senhora da Guia, mandada construir por Eugénio Nunes1 em 

1807, muito simples e vernacular, sendo mais tarde dedicada ao culto de Nossa Senhora da 

Ajuda. Em 1843 nascem as primeiras construções de “pedra e cal” no mesmo largo, como 

é o exemplo do Hotel Universal. (Silva, 2012) 

A origem desta cidade tal como a conhecemos hoje deve-se a dois importantes 

fatores que determinaram o seu desenvolvimento e o seu progresso. A construção do 

caminho-de-ferro entre Vila Nova de Gaia e Ovar em 1863 permitiu o alargamento do 

território, dando-lhe uma nova configuração e um novo caráter; a construção da sua 

estação (fig.2) em 1870 tornou possível a visita de pessoas vindas das regiões circundantes. 

Era moda para as famílias mais abastadas ter um palheiro no areal de Espinho ou apenas  

                                                 

 

 

 
1 Pescador residente de Espinho com um significativo grau de influência, que herdara uma série de bens 

imóveis devido à sua situação económica. Em 1807 mandou uma petição dos moradores ao Bispo do Porto 

para a construção da capela no povoado, uma vez que a Igreja Matriz de Anta, que os servia, se localizava 

muito longe. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Praça Velha/Largo d'Ajuda 

Figura 2 - Estação de Caminho-de-ferro 
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passar os verões nas suas praias, o que acabou por trazer muitos benefícios económicos e 

sociais, tornando-o num importante ponto de interesse turístico. (Silva, 2012) 

O segundo fator determinante será o mar, que tanto destrói como cria. Desde 1889, 

sendo Espinho agora uma freguesia, que o mar devasta o território frágil levando à 

destruição total do núcleo primitivo em 1910 – a Velha Praça, os templos, a igreja de 

Nossa Senhora da Ajuda, o Hotel Universal – já nada resta para além das memórias, dos 

postais e das fotografias. As invasões prolongaram-se até aos anos 70 do século XX, 

embora com menor voracidade, o que levou à necessidade de pensar o território e a sua 

expansão, acrescido ao facto do aumento populacional do mesmo. Em 1866 foi elaborado 

o Projeto de Arruamentos para Edificação (fig.3) que pretendeu conciliar uma malha 

ortogonal, influenciada pelo caminho-de-ferro, com a estrutura pré-existente irregular de 

modo a organizar arruamentos e construções; nota-se já a importância da rua Bandeira 

Coelho, atual rua 19, como eixo na morfologia da futura cidade. (Ferreira, 2017) 

Após quatro anos, o Engenheiro Bandeira de Melo utilizou a mesma planta, mas 

redesenhou-a (fig.4) e enquadrou o núcleo primitivo na malha ortogonal, esse mesmo com 

caráter orgânico organiza-se em torno da Praça Velha onde partem a rua do Cruzeiro (rua 

2), a rua central paralela à linha férrea e a rua 19, sendo que do outro lado da linha se 

observa a tal malha regular, que é quebrada por duas diagonais essenciais. A rua 62, que 

liga Espinho ao Porto, e, a Sul, a antiga rua que liga a Vila da Feira. Houve então um 

aumento das construções, as de “pedra e cal” condicionaram as marcações das ruas e os 

quarteirões regulares, que se adaptaram à forma orgânica do aglomerado inicial. Em 1880 

reformulou-se o plano onde foram eliminadas algumas vias para aumentar a proporção dos 

quarteirões, sempre com o objetivo de unificar o território e promover harmonia entre o 

existente e o proposto. (Ferreira, 2017) 

Na viragem do século, o mar vai influenciar a deslocação do aglomerado e dos 

respetivos equipamentos para o lado nascente do caminho-de-ferro. É proposta agora, pelo 

Engenheiro Augusto Júlio de Bandeira Neiva, uma nova planta (fig.5) que abrange todo o 

território espinhense onde se vê assinalada a rígida estrutura ortogonal, de acordo com os 

alinhamentos existentes e rematada pela irregularidade dos quarteirões, todos eles variados 

a nível de proporção e dimensão, pois só assim se conseguia ajustar a nova estrutura às 

construções e quarteirões existentes. Prevê-se aqui a futura implantação dos equipamentos, 

como o Parque, que será o de maior dimensão, o hospital, o mercado, Paços de Concelho, 

matadouro, cemitério, espaço para a Feira e a igreja associada a um largo, sendo que as  
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Rua Bandeira Coelho 

Rua do Cruzeiro 

Rua 62 Rua 19 

Vila da Feira 

Figura 4 - Planta 1870 

Figura 3 - Planta 1866 

Figura 5 - Planta 1900 
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funções administrativas, comerciais e de lazer vão acompanhar a rua 19 e as restantes 

dispersam-se pela periferia. (Barreira, 2012) 

“ (…) No princípio do século XX, Espinho era já entre as três principais praias de 

Portugal, se não a mais frequentada, a mais selecta. E já possuía infra-estruturas e 

condições de habitabilidade como poucas vilas do país. Com saneamento básico, 

eletricidade em iluminação pública e caseira, belas avenidas e ruas arborizadas, 

perpendiculares entre si e numeradas como em Nova York, casino, bons hotéis, salas de 

espectáculos, casas elegantes e de arquitectura caprichosa, chalés, vilas, palacetes…que, 

a par da presença eterna do Sol e Mar, entre os fins do século XIX e princípios do século 

XX, fizeram de Espinho terra atraente e apetecível.” (Miguel, 2001: 31)2 

Ao longo do século XX, Espinho vai ganhar forma pelas inúmeras construções que 

caracterizam hoje o seu património arquitetónico3. As primeiras casas (fig.6) são 

geralmente compostas por um ou dois pisos e denotam grande simplicidade e simetria, no 

entanto, destaca-se a decoração em azulejo, o elemento mais comum no revestimento que 

propõe uma diversidade de cores e padrões à cidade. Também é de dar valor às guarnições 

de portas, janelas e varandas trabalhadas em ferro forjado ou fundido, assim como ao uso 

da pedra e mármore lavrados, que ainda fazem desta cidade um museu-vivo a merecer 

mais atenção. A “Casa Portuguesa”4 (fig.7) aparece igualmente neste cenário espinhense, 

fazendo-se reconhecer pelos seus telhados tradicionais com telha portuguesa em meia cana, 

caiadas de branco e conjugadas com os beirais e os vãos guarnecidos com molduras, 

portadas e alpendres.  

                                                 

 

 

 
2 MIGUEL, Fernanda 2001, p.31: Minha terra e terra dos meus avós: testemunho para a história de Espinho. 
3 Relatório temático do Património Cultural – versão final, junho/2016 – Câmara Municipal de Espinho. 
4 RAMOS, Rui Jorge Garcia sobre Casa Portuguesa: “A questão da Casa Portuguesa, na passagem para o 

século XX, é reflexo do debate sobre a identidade política, cultural e artística como manifestações da 

procura de uma identidade original portuguesa. (…) Pressupunha-se sempre a defesa de um estilo nacional 

para edificações simples e baratas, que era também, na circunstância do século XX português, uma das 

respostas possíveis face à crescente exigência económica, construtiva e espacial, prefigurando uma 

arquitectura pitoresca com telhados e beirais vagamente acentuados, vãos guarnecidos com molduras, 

portadas e alpendres.” Foram os arquitetos Raul Lino (1878 – 1974) e Ventura Terra (1866 – 1919) os 

representantes máximos desta arquitetura. 
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Figura 6 - Exemplo casa espinhense  

Figura 7 - Exemplo "casa portuguesa" 



11 

 

Mantendo a continuidade cronológica, é no início do século que as casas 

protagonistas desta dissertação aparecem no território, as Casas de Brasileiro, por vontade 

dos seus proprietários regressados do Brasil que as mandaram contruir. Falaremos mais 

tarde com maior pormenor sobre as mesmas. 

Não só se impulsionou a construção destes palacetes brasileiros, como também se 

contribuiu para o próprio desenvolvimento económico da cidade, quando três emigrantes 

regressados do Brasil se juntaram e criaram uma empresa vitoriosa, que ajudou Espinho a 

tornar-se concelho. São eles Henrique e Alexandre Brandão e Augusto Gomes que 

tornaram possível a fundação da Fábrica de Conservas Brandão Gomes & C.ª5. (Quinta, 

1999) 

Nas décadas seguintes começaram a aparecer elementos da Arte Nova6 e o gosto 

pela Art Déco7, mas foi o movimento moderno8 que maior teve adesão na malha 

espinhense. O Hotel Palácio vai ser o edifício que faz a transição precisamente da Art Déco 

para o modernismo nos anos 40, onde se procurou uma geometrização das formas e um 

desenho mais rigoroso, racional, de simplicidade estrutural e harmonia das proporções. A 

ele vão se juntar mais tarde em 1951 o casino e o cineteatro (fig.8), formando um conjunto 

homogéneo. É neste cenário modernista que vai contribuir em 1943 a construção da 

Piscina Solário Atlântico (fig.9), da autoria dos arquitetos Eduardo Martins e Manuel 

Passos, que tão bem marca a imagem da cidade de Espinho, onde o betão usado interior e   

                                                 

 

 

 
5 QUINTA, João 1999 em Espinho: “Este exemplo retrata, de algum modo, a ascensão social conseguida 

por emigrantes regressados do Brasil, que, após terem amealhado fortuna, procuraram afirmar-se no seu 

próprio país. (…) Aliás, a forma como a fábrica pugnou pela autonomia revela uma vontade clara de 

conquistar o poder político, criando um município à sua imagem, ao mesmo tempo que funcionava como 

reconhecimento público pelo prestígio dos seus fundadores.” 
6 Movimento artístico surgido no final do século XIX com a vontade de refletir e acompanhar as inovações 

da sociedade industrial. As obras fazem-se reconhecer pela exuberância na ornamentação, pelas formas 

ondulantes e elegantes e pelos motivos decorativos florais e de folhagens.  
7 Estilo artístico do início do século XX com apogeu nos anos 20 caracteriza-se pelas formas geométricas e 

estilizadas, em oposição à Arte Nova. 
8 Surge igualmente no início do século XX e representa a inovação e a rutura com padrões. Demonstra um 

distanciamento do sentimentalismo e um espírito crítico, questionador e dinâmico, acompanhando as 

transformações tecnológicas. 
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Figura 8 - Hotel Palácio com casino e cineteatro 

Figura 9 - Piscina Solário Atlântico 

Figura 10 - O Nosso Café 
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exteriormente transmite um ar sofisticado a esta nova vilegiatura moderna. 

Na segunda metade do século, a modernidade vai assumir linhas ainda mais 

racionais, marcando planos horizontais e uma composição volumétrica de maior clareza 

formal. Surgem edifícios do arquiteto Jerónimo Reis, como o Nosso Café (fig.10), de 1957 

com três pisos e uma cave, assumindo um jogo de linhas curvas e retas em superfícies 

envidraçadas. Antecede-se ao período contemporâneo9 que viria a seguir, sendo este 

manifestado sobretudo em equipamentos da autoria dos arquitetos Nuno Lacerda Lopes 10e 

Rui Lacerda11, que se tornam enigmáticos devido às suas formas notórias e aos materiais 

utilizados. São exemplos desta arquitetura o Centro Multimeios de Espinho (fig.12), o 

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE), a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 

(fig.11) e o Auditório de Música de Espinho.   

Todos estes edifícios e ainda outros, que não se mostram relevantes para a presente 

investigação, identificam-se como património arquitetónico12 e cultural da cidade de 

Espinho, encontrando-se classificados no PDM da cidade, devendo serem assim 

reconhecidos como oportunidades de valorização do território e merecedores da sua 

preservação. Aliás, a destruição de alguns prédios com história na segunda metade do 

século XX fez com que o património fosse ponderado desde 1994 para evitar a sua perda, 

sendo proposta também pelo Plano Diretor Municipal a manutenção dos prédios mais 

significativos da memória coletiva. 

 

 

                                                 

 

 

 
9 Iniciado no final dos anos 80 e permanece até à atualidade. Destaca-se o formato irregular, peculiar, pisos 

abertos, grandes envidraçados e o uso de materiais reutilizáveis. 
10 Arquiteto, cenógrafo, investigador e professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
11 Arquiteto com profundas ligações à cidade de Espinho dirigia o gabinete RDLM Arquitetos. Nasceu a 10 

de março de 1954 e faleceu em 2018 durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. 
12 “O património arquitetónico europeu compreende não só edifícios isolados de valor excecional e as 

respetivas envolventes, mas também áreas de cidades, vilas e aldeias que apresentem um interesse histórico 

ou cultural.” Conselho da Europa (1975) Declaração de Amesterdão, em Património cultural: conceitos e 

critérios fundamentais, p.35. 
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Figura 11 – Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 

Figura 12 - Centro Multimeios 
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1.2. Casas de Brasileiro 

1.2.1. Origem e Características Gerais 

 

É imprescindível para a presente investigação entender o porquê de salvaguardar o 

edifício em estudo, assim como muitas outras construções edificadas ao longo do território 

portucalense. O património é, na sua essência, o conjunto de bens e valores que nos é 

entregue pelos nossos antepassados, contam de certa forma a história que nos antecede e 

permite-nos ver a sua importância, tornando-se numa valiosa herança.  

 

Entender as Casas de Brasileiro é entender quem as mandou construir. Desde o 

século XVIII que portugueses emigravam para o Brasil, a terra prometida, a “árvore das 

patacas”13, na busca de enriquecer para depois regressar a Portugal com orgulho e estatuto. 

Ficaram conhecidos inicialmente como “mineiros” devido ao destino das Minas Gerais. As 

classes mais humildes trabalhavam no comércio retalhista e oficinas, enquanto os fidalgos 

e letrados tinham profissões liberais. No início do século seguinte, só emigrava quem 

tivesse dinheiro para pagar caixeiros, cartas de recomendação e a passagem, mas, em 

meados do mesmo, pessoas sem posses, chamados de “engajados”, assumiam dívidas para 

pagar a passagem. (Machado, 2005) 

As revoltas populares e o anti lusitanismo brasileiro fez com que os portugueses 

regressassem a Portugal, sendo que por volta de 1830-1850 voltavam ricos, ficando 

conhecidos como brasileiros de torna-viagem. Foram os responsáveis pelos investimentos 

no norte e mostraram um grande sentido filantrópico prestando apoio à educação e à saúde, 

com a construção e/ou dinamização de escolas e hospitais. Para além disso, evidenciaram a 

importância do aspeto lúdico no desenvolvimento pessoal, acompanhando as artes e as 

letras e estiveram igualmente ligados à imprensa onde publicaram artigos e livros. Ainda 

contribuíram para o progresso e desenvolvimento da cidade com atividades industriais, 

                                                 

 

 

 
13 “ (…) Brasil como a “árvore das patacas”, lugar de infinita riqueza e potencialidades alvoroçantes. 

Imagem de um país selvagem, tão bruto quanto os torna-viagens, mas, de certa forma, o paraíso da ascensão 

social.” (Machado, 2005: 48) 
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impulsionaram indústrias existentes e criaram novas, mas foi nas áreas de mineração, 

transportes, água e gás que mostraram protagonismo. Já os que regressavam a partir de 

1850 ficaram com o nome de torna-viagens endinheirados ou “abrasileirados”, isto porque 

não conseguiram alcançar o estatuto da alta burguesia; e em 1914 começaram a haver mais 

entradas que saídas. (Machado, 2005) 

No entanto, o seu trabalho árduo, a coragem, a grande força de vontade e o exemplo 

de solidariedade nem sempre foram vistos com o maior dos agrados. Na literatura 

romântica14, principalmente nas obras de Camilo Castelo Branco, surgiu o estereótipo 

deste “brasileiro”: uma personagem rude, ambiciosa, grosseira, uma criação genérica e 

concetual de uma figura distorcida e caricaturada, grotesca, com comportamentos e 

atitudes pouco abonatórias, com sotaque e roupas diferentes. Viram a caridade como uma 

vaidade pessoal e mesmo no século XX, quando escritores como Miguel Torga e Eça de 

Queirós15 tentaram fazer justiça aos brasileiros e desmistificar a sua imagem, 

reconhecendo-os como merecedores da compreensão e solidariedade, tal não foi suficiente 

para destronar o estereótipo criado. (Peixoto, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
14 “Ao “desenharem” repetidamente nas páginas dos seus livros a figura caricaturada e mesmo satirizada 

do brasileiro, os literatos contribuíram de maneira decisiva para a criação de um mito estigmatizado pela 

marca risível do novo-riquismo boçal e pretensioso. Esta tipificação pejorativa do brasileiro extravasou o 

campo literário, invadindo os campos sócio-politico-cultural.” (Peixoto, 2013: 16) 
15 “Com a sua irónica prosa o escritor põe a tónica na capacidade de trabalho do brasileiro em contraponto 

com a mandriice dos portugueses que ficaram pelo continente. (…) Olhando para o brasileiro com simpatia 

e compreensão, o autor demonstra um percurso conquistado à tolerância e condescendência, uma vontade 

expressa de redenção. Reabilitando o brasileiro, Eça faz o seu “acto de contrição”.” (Peixoto, 2013: 21 – 

22). 
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No que diz respeito ao desenvolvimento do tecido urbano, os torna-viagens 

adquiriram e recuperaram decadentes construções, edificaram prédios de rendimento e 

bairros e mandaram construir palacetes e casas próprias com o objetivo de evidenciar e 

mostrar a sua presença, o seu estatuto económico e social. Nesta lógica, as Casas de 

Brasileiros vão ser grandiosas, exuberantes, de grande ostentação e originalidade e deter o 

conceito de arquitetura de vilegiatura16. 

Os exteriores vão dar corpo ao novo estilo de vida combinado com o estilo da 

Beaux-Arts17, que foi aqui muito importante na introdução da nova mentalidade e novos 

valores estéticos, assim como todos os ecletismos que surgiram na época, promovendo 

aparato, exuberância e uma elaborada ornamentação, onde privilegiaram o uso do ferro 

forjado e fundido nas varandas, portões, grades e peitoris de janelas cuidadosamente 

desenhados; e o uso do azulejo18 a cobrir a maior parte das fachadas, como na Casa de 

António Joaquim Nunes (fig.13), ou em pormenores. Encontramos também um 

paralelismo com a Arte Nova, por exemplo, quando observamos a Casa de António Pereira 

da Silva19 (fig.14), que privilegia as formas orgânicas, cheias de movimento, a criação de 

peças únicas e o apelo ao sentimento e emoção, enquanto “procura compatibilizar o 

racionalismo e o funcionalismo modernos com a atenção às formas imanentes da natureza 

recorrendo ao uso de novos materiais, ou novas técnicas para velhos materiais como eram 

                                                 

 

 

 
16 Vi-le-gi-a-tu-ra: (italiano vilegiatura), substantivo feminino. Temporada que as pessoas da cidade passam, 

no verão, em digressão de recreio; digressão recreativa, fora dos grandes centros ou por estações balneares. 

Dicionário complementar da língua portuguesa. Editora Educação Nacional de Adolfo Machado. 
17 Estilo arquitetónico Belas Artes, ensinado em Paris a partir de 1830 até finais do século. Baseado em 

princípios do neoclassicismo francês, incorpora também aspetos do gótico e do renascimento, utilizando 

materiais modernos para a época, como o ferro e o vidro. 
18 É no século XIX que o azulejo assume uma nova utilização, passa não só a revestir o interior como o 

exterior dos edifícios. Foram maioritariamente os brasileiros de torna-viagem que introduziram o azulejo no 

revestimento de fachadas, algo que era comum no Brasil desde o século XVIII. A cerâmica ornamental na 

arquitetura da cidade de Espinho deve-se em grande parte à Fábrica de Cerâmica das Devesas, fundada em 

1869. 
19 Localizada na Rua de Santa Catarina e projetada pelo arquiteto Marques da Silva em 1908 é “uma 

verdadeira “casa de brasileiro”, instalada no ambiente citadino, pelo estranho das suas formas no contexto 

neutro de uma velha rua de saída da cidade” (Tavares, 2015: 33) 
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Figura 13 – Casa de António Joaquim Nunes (1906), Porto  

Figura 14 – Casa de António Pereira da Silva (1908), Porto 
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o betão armado, o ferro ou o vidro." (Tavares, 2015: 94).  

Uma vez que um dos objetivos desta arquitetura era evidenciar o poder de 

realização dos seus proprietários, os locais onde se insere tinham de ser estratégicos sob o 

ponto de vista da visibilidade20, e ao mesmo tempo instalava-se no ambiente citadino 

quebrando com a regularidade pelas formas assimétricas que assumiam. (Tavares, 2015) 

Podiam também estabelecer várias possibilidades com a rua, por exemplo podiam alinhar-

se com a frente de rua e deslocarem a entrada para uma das partes laterais, como acontece 

na Vila Eugénia21 (fig.15), afastarem-se dela e implantarem-se no interior do lote (fig.16 e 

17), ou quando não existe limitação do mesmo, o jardim interpõe-se entre a rua e a casa, 

introduzindo uma tenuidade entre espaço público e espaço privado. Por norma, a entrada 

principal era feita através do corpo central salientado, onde se observava no topo o 

conjunto com frontão que podia incluir o brasão com o título do proprietário (barão, 

visconde, conde), o local de permanência no Brasil ou mesmo a própria data de construção, 

por exemplo, na Casa de Boaventura Rodrigues de Sousa (fig.17) e na Casa António 

Joaquim Nunes (fig.13) o brasão indica as iniciais do proprietário, BRS e AJN, 

respetivamente. (Peixoto, 2013) 

O desejo da burguesia pelo ócio e pela natureza refletia-se nos incríveis e 

exuberantes jardins, tanto no exterior como no interior, com os seus jardins de inverno de 

vegetação variada, um lugar híbrido de intimidade e receção voltado para um pátio ou 

jardim exterior através de amplas vidraças ou bow windows, onde se observava a variedade 

exótica de plantas tropicais importadas do Brasil22, tanto árvores de grande porte como 

arranjos florais. (Tavares, 2015) 

                                                 

 

 

 
20 No caso do Palacete Marques Gomes (fig.16), ele foi implantado no topo do terreno, oferecendo 

visibilidade de todas as perspetivas e à distância, ao mesmo tempo transmitindo o caráter imponente desta 

arquitetura. Foi projetado pelo arquiteto António Silva, discípulo de Marques da Silva, a mando do brasileiro 

Manuel Marques Gomes (1866-1932). (Tavares, 2015: 70) 
21 “É interessante referir o exemplo da Vila Eugénia, projeto nessa linha francesa para as moradias de praia 

que José Marques da Silva (1869-1947) concebeu para António Ramos Pinto (1854-1945), construída na 

Praia da Granja”, em 1902. O fluxo financeiro da exportação de vinhos de Adriano Ramos Pinto estava 

fortemente ligada ao Brasil. (Tavares, 2015: 30) 
22Conseguimos encontrar sempre pelo menos uma palmeira nas casas e palacetes de brasileiro.  
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Figura 16 – Palacete Marques Gomes (1904), V. N. Gaia 

Figura 15 – Vila Eugénia (1902), V. N. Gaia 

Figura 17 – Casa de Boaventura Rodrigues de Sousa (1895/1900), Porto 
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Vai agora existir a preocupação com o conforto e intimidade, novos conceitos 

introduzidos na habitação burguesa oitocentista. A casa é agora o lar, um local de refúgio e 

tranquilidade, onde a privacidade é de grande importância. (Peixoto, 2013) Nesse sentido, 

vai existir uma distribuição tripartida na organização tipológica ao longo dos três pisos23: o 

térreo, de pé-direito mínimo, servia de armazenamento, de complemento das funções 

principais da casa e/ou de alojamento dos serviçais, por norma com fraca iluminação e de 

acesso ao piso superior através de uma escada secundária; no piso intermédio, onde se 

fazia a entrada para a casa, localizavam-se as salas de convívio, salas de estar, salas de 

jantar, cozinha, casas de banho24 e o escritório do dono da casa, iluminados por amplas 

janelas; o acesso ao piso superior, de cariz privado e íntimo, onde se encontravam os 

quartos de quem lá habitava, era feito pela grande escadaria, normalmente iluminada por 

uma claraboia (fig.19), que podia assumir variadas formas e desenhos. (Tavares, 2015) 

Interiormente eram espaços luxuosos de elevado pé-direito contendo vários estilos e 

uma panóplia de materiais num mesmo espaço, onde se destacava o gosto particular pela 

Arte Nova na azulejaria, cerâmica, tecidos e mobiliário, este último de elevada importância 

pois mostrava a riqueza dos donos da casa e proporcionava o convívio com as visitas, 

evidenciando o conceito de sociabilidade burguês. 

Como decoração, os tetos eram trabalhados com estuques e pinturas adequados às 

zonas de representação social e às privadas, por exemplo naturezas-mortas, frutos, pratos e 

talheres, caça e pesca nas salas de jantar e folhagens, motivos florais (fig. 18 e 20) e 

medalhões em alto-relevo nos espaços privados. Nas paredes era muito usual a utilização 

de escaiola25, como acontece no Palacete Marques Gomes (fig.16), para fingir mármore, 

assim como a utilização de cores fortes nos espaços sociais e claras nos espaços privados. 

                                                 

 

 

 
23 Embora consigamos definir uma regra geral para a organização tipológica das casas de brasileiro, nem 

sempre é assim tão linear, uma vez que o número de pisos varia de casa para casa, de palacete para palacete, 

assim como a própria conjugação dos espaços.  
24 Importante realçar que os quartos de banho se encontravam nos cantos e extremos do interior da casa, nem 

sempre completos, mas é de notar uma crescente preocupação pelos cuidados da higiene e do corpo, uma vez 

que até finais do século XIX as instalações sanitárias das habitações se localizavam no exterior. 
25“A escaiola é uma técnica de acabamentos estucados que usa uma argamassa de areia fina, cal, gesso e pó 

de calcários coloridos.” (Peixoto, 2013: 201)  
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Figura 18 – Interior Casa António Pereira da Silva (1908), Porto 

Figura 19 - Interior Casa António Pereira da Silva (1908), Porto 

Figura 20 - Interior Casa António Pereira da Silva (1908), Porto 
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As portas eram pintadas e traziam umas belas almofadas entalhadas e as bandeiras 

continham vidros coloridos ou trabalhos de gravados com temas bucólicos; as caixilharias 

eram igualmente de madeira pintada, normalmente nacionais e exóticas, sendo ambos os 

vãos envolvidos em molduras ricamente esculpidas que os ornamentavam. (Peixoto, 2013) 

 

As Casas de Brasileiro fazem parte do património arquitetónico do país, 

especialmente do norte, e é importante que não nos esqueçamos dele, contam parte da 

história em que Portugal não se encontrava no seu melhor economicamente e, como vimos, 

estes brasileiros de torna-viagem contribuíram para a evolução e progresso do nosso país, 

por isso quando olhamos para uma destas casas, olhamos com orgulho e nostalgia e 

percebemos a importância de as manter vivas e cuidadas. 

 

 

  

Figura 21 - Interior Casa António Pereira da 

Silva (1908), Porto 

Figura 22 - Interior Casa António Pereira da Silva 

(1908), Porto 
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1.2.2. Em Território Espinhense 

Como referido anteriormente, é no início do século XX que as Casas de Brasileiro 

aparecem no território, mandadas construir pelos seus proprietários afortunados 

regressados do Brasil. Ditadas as características, vamos agora apresentar as existentes na 

cidade em questão, localizadas sobretudo a poente da Estrada Nacional 109 e perto da rua 

19, uma das mais importantes da malha urbana espinhense, atribuindo-lhes um caráter 

relevante na cidade, sendo a que esta arquitetura de vilegiatura pertencem três tipologias: 

as vilas, as vivendas e os palacetes.  

A Vila São José, ou a Casa dos Girassóis, que se falará com mais pormenor 

posteriormente, é datada de 1913 e encontra-se devoluta, assim como o Palacete Rosa Pena 

(fig.23) de 1930, cujo proprietário original foi o brasileiro Joaquim Alves Pena, tendo sido 

o seu sogro, engenheiro José Pereira da Silva, encarregue do projeto; observa-se da rua o 

seu jogo de volumes a uma escala imponente, com tons amarelados e apontamentos de 

azulejos de motivos florais no topo de cada volume; permitira outrora o acesso ao seu 

interior pela soberba escadaria principal, fazendo igualmente ligação ao alpendre que 

percorre parte do edifício. Vizinhas desta obra foram as vivendas Pereira e Constante 

(fig.24), que já se encontravam no terreno há dez anos, a primeira, infelizmente, foi 

destruída e a segunda passou a albergar a Academia de Música (fig.25) em 1961 e 

encontra-se hoje abandonada e em mau estado de conservação. (Barreira e Silva, 2012) 

Contudo, nem todas tiveram o infortúnio de se desgastarem e perderem-se no 

tempo. São os casos da Vila Maria (fig.26), da casa no gaveto das ruas 26 e 31 (fig.27) e da 

Vila Cardoso (fig.28), sendo esta última vizinha da Casa dos Girassóis. Atualmente, fazem 

jus à ostentação e originalidade que as distinguem, com destaque à Vila Cardoso, coberta 

de azulejo e sem esquecer o ferro forjado nas suas varandas, no alpendre e no portão, onde 

nos recebe com a herança brasileira da palmeira. 

A Vila Maria, caiada de azul claro, realça o caráter horizontal desta arquitetura 

através do maravilhoso e comprido alpendre, rematado pela torre-mirante onde se vê no 

piso superior a varanda principal. Já mais discreta, mas igualmente importante, 

encontramos no gaveto das ruas 26 e 31 uma Casa de Brasileiro rosada e escondida pela 

vegetação pública; o volume no interior do lote torna-se despercebido devido ao volume 

vertical de três pisos na frente de rua que compõe o próprio gaveto. Apesar das suas 

características brasileiras, mostra-se bastante mais simples que as restantes.  
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Figura 23 - Palacete Rosa Pena (1930), rua 19 

Figura 25 - Antiga Academia de Música (1961), rua 19 

Figura 24 - Vivendas Pereira e Constante (1920), rua 19 
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“ (…) Deve analisar-se o que na nossa época está de acordo com as anteriores e o 

que se diferencia, no sentido material e espiritual. Por isso também se devem estudar as 

construções do passado, dando-lhes uma visão vital. Não só para lhes extrair a grandeza 

da escala arquitectónica e significado, mas também pelos resultados criativos próprios, 

devido ao facto de estarem ligadas a uma situação histórica.” (Rohe, 1965)26 

Apesar de todas as diferenças que esta herança brasileira detém na cidade, onde se 

destaca das outras construções da mesma época ou com a mesma tipologia, há que 

assinalar as semelhanças que tem com as mesmas, de modo a ser mais percetível a 

introdução destas construções no território.  

No século XIX surgiram os edifícios de habitação monofuncional, ou seja, só de 

habitação, que detinham uma complexa hierarquização funcional e social. “As principais 

características tipológicas e funcionais desta nova casa são: a introdução de cave 

sobrelevada, onde se situam zonas de serviço e de armazenagem; rés-do-chão destinado à 

cozinha, situada nas traseiras, e os restantes compartimentos a uma ocupação social; nos 

pisos superiores situam-se os quartos e no andar recuado, ou sótão com águas furtadas, 

situam-se os quartos da criadagem. A comunicação entre os pisos continua a ser feita por 

uma caixa de escadas central e transversal, que se desenvolve em dois ou três lanços (…)” 

(Teixeira, 2004: 3) 

A nível estrutural mantêm-se as paredes de alvenaria de pedra de granito, de 

aparelho irregular e com espessura média de 70cm, aumentando este valor nas paredes de 

fundação, de modo a garantir “uma melhor descarga dos esforços sobre o terreno, 

alcançando as profundidades necessárias até encontrarem terreno firme.” (Teixeira, 2004: 

45) As paredes interiores em tabique simples ou reforçado e os telhados típicos de quatro 

águas, ou de duas águas pela divulgação da “telha Marselha, plana, com encaixes e 

permitindo pendentes acentuadas” (Teixeira, 2004: 47), caracterizam tanto as casas 

burguesas e as “casas portuguesas” como as nossas protagonistas Casas de Brasileiro.  

 

                                                 

 

 

 
26 Mies van der Rohe – Bases para a educação na arte de construir, título original Leitgedanken zur 

Erziehung in der Baukunst, publicado em Die Kunst der Struktur, de Werner Blaser de 1965.   
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Figura 26 - Vila Maria, rua 62 

Figura 27 - Casa no gaveto, rua 26 e 31 

Figura 28 - Vila Cardoso, rua 21 
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Para além dos aspetos funcionais e construtivos, existem do mesmo modo 

semelhanças nos vãos, sendo que no rés-do-chão “eram preenchidos por caixilhos de 

portas de uma ou duas folhas de abrir, fixos aos aros de gola dos lancis das ombreiras. 

Nos restantes pisos, as janelas de sacada e de peito eram preenchidas por caixilhos de 

batente em vidro ou, a partir da segunda metade do século XVIII, por caixilhos de 

guilhotina. Os vãos com caixilhos envidraçados eram ainda complementados por portadas 

interiores, fixas aos aros de gola dos lancis das ombreiras, à semelhança do que acontecia 

com os caixilhos das portas do rés-do-chão.” (Teixeira, 2004: 48) 

Concluímos então a existência de um paralelismo entre as Casas de Brasileiro e as 

restantes já presentes na cidade de Espinho, compreendendo melhor o seu contexto 

temporal e construtivo, que não fica desajustado da época ou da continuidade histórica. 

Será igualmente importante referir que as nossas Casas de Brasileiro são consideradas 

património arquitetónico e classificadas no Plano Diretor Municipal da cidade de Espinho, 

não só pela sua singular arquitetura, que se destaca das restantes, mas também pela história 

que lhes está adjacente, visto que nascem de um período social e economicamente 

relevante para o nosso país.  

Todos estes elos de ligação, análise e estudo sobre as Casas de Brasileiro, quer 

gerais, quer particulares espinhenses, são fundamentais para as futuras escolhas do projeto 

de reabilitação da Casa dos Girassóis. 
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1 Vila Maria, rua 62     4 Vila Cardoso, rua 21 
2 Vivenda Constante, rua 19    5 Casa dos Girassóis, rua 30 

3 Palacete Rosa Pena, rua 19    6 Casa no gaveto, rua 26 e 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Planta do território de Espinho: Património Cultural (PDM de Espinho, 2016) 

Figura 30 – Legenda do Plano Diretor Municipal de Espinho 
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1.3. Casa dos Girassóis 

1.3.1. Valores Patrimoniais 

 

O caso de estudo investigado, localizado na rua 30, nasceu com a vontade do 

brasileiro de torna-viagem António Ferreira da Costa em 1913 e é conhecido como a Casa 

dos Girassóis, devido aos azulejos no torreão central representando girassóis, ou Vila S. 

José, também pela representação do santo em azulejo na fachada principal mais recuada. 

Como se referiu anteriormente, esta arquitetura de vilegiatura pertence ao património 

arquitetónico de Espinho, tornando a Casa dos Girassóis num bem imóvel cultural da 

cidade. Tendo em conta este princípio, partiu-se para a análise dos determinados valores 

fundamentais que a Casa detém, com o objetivo de salvaguardar a sua identidade e 

significado cultural, de modo a perceber onde devemos ou não intervir. 

“Identidade entende-se como a referência coletiva englobando, quer os valores 

atuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado.” (Carta de 

Cracóvia, 2000)27 Ou seja, são todas as características que definem um lugar, um edifício, 

uma comunidade, sejam elas materiais ou imateriais, e que os tornam reconhecíveis e 

únicos, sendo importante a sua salvaguarda no contexto arquitetónico e patrimonial, pois 

“a preservação histórica (…) é essencial para manter ou criar ambientes que permitam 

aos indivíduos encontrarem a sua identidade e sentirem-se seguros, apesar das rápidas 

transformações sociais.” (Conselho da Europa, 1975)28 

 “Significado cultural significa valor estético, histórico, científico, social ou 

espiritual para as gerações passadas, presentes ou futuras. O significado cultural está 

incorporado no próprio sítio, na sua materialidade, na sua envolvente, no seu uso, nas 

suas associações, nos seus registos, bem como nos sítios e objetos relacionados.” 

(ICOMOS – Austrália, 1979)29 

                                                 

 

 

 
27 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e 

o restauro do património construído, Anexo – Definições. 
28 Conselho da Europa (1975) Declaração de Amesterdão. 

29 ICOMOS – Austrália (1979 – 1999) Carta de Burra – Carta para a conservação de lugares de significado 

cultural, Artigo 1.º - Definições. 
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Figura 31 - Entrada principal da casa 

Figura 32 - Alçado a Norte 
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           “O significado cultural e patrimonial corresponde ao valor cultural e patrimonial 

de um lugar em relação a outros lugares semelhantes ou comparáveis, reconhecendo a 

especificidade do seu contexto cultural.” (ICOMOS, 1993)30 

Se analisarmos bem estas definições propostas acima de “identidade” e “significado 

cultural”, percebemos o seu paralelismo, ou seja, se conseguirmos ler num edifício o seu 

significado cultural, então ele próprio faz transparecer a sua identidade, no entanto pode 

mostrar a mesma sem deter necessariamente significado cultural.  

Será através da análise profunda sobre um edifício que conseguimos retirar todos os 

seus valores, como transcrito acima – “valor estético, histórico, cientifico, social ou 

espiritual” –, de modo a perceber o seu significado cultural e classificá-lo 

quantitativamente. Isto leva-nos para a segunda definição de 1993, que se refere a 

comparações com outros edifícios idênticos. Por exemplo, observamos a Casa dos 

Girassóis e o Palacete Rosa Pena, anteriormente caracterizado, qual deles terá maior 

significado cultural? Que aspetos farão essa comparação? Será justo compará-los? Não 

deverão ter identidade própria e serem independentes? Presume-se que nessa questão de 

confronto entre vários edifícios da mesma época em busca de um ranking de significado 

cultural esteja o facilitismo, ou seja acaba por se tornar mais fácil avaliar os determinados 

valores de várias casas da mesma época e dizer, por exemplo, que numa há mais azulejos 

e, por isso, assume um valor artístico superior à outra, mas será que está correto?  

Serão tudo especulações, mas querendo encontrar uma definição que mais nos faça 

sentido, então será a que cada edifício é individual e único e detém as suas próprias 

características e valores, atribuindo-lhe desse modo o seu significado cultural, seja de que 

época for. O contexto histórico e social não deveria ser o mais importante, mas sim a 

originalidade de cada um. Cada edifício tem então a sua própria identidade, que pode ou 

não perder-se com o tempo e com uma má utilização/manutenção/intervenção, não 

devendo ser comparado na totalidade com edifícios da mesma época ou estilo, até porque 

cada um tem as suas especificidades. No entanto, devemos estudá-los de modo a 

percebermos melhor o nosso caso em estudo, tanto a nível construtivo como contextual.  

                                                 

 

 

 
30 ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, 

Definitions (trad.). 
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Figura 33 - Pormenor do sistema construtivo 

Figura 34 - Porta de entrada 
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Portanto, encontrando os valores e as características essenciais da Casa dos 

Girassóis, encontramos também o seu significado cultural e consequentemente a sua 

identidade, ou seja, vamos ter as bases de trabalho para a futura intervenção, porque é 

extremamente fundamental conhecer todos os pormenores do objeto a intervir, perceber a 

sua história, as suas cicatrizes e descobrir a sua essência para depois sermos capazes de lhe 

devolver a vida e ainda proporcionar as condições atuais de conforto necessárias.  

 

Valor estético ou artístico 

A Casa dos Girassóis marca bem o território espinhense com as suas características 

“brasileiras” e os seus detalhes requintados. É composta por diferentes volumes 

assimétricos, onde em todas as fachadas encontramos azulejo31 (fig.32). As principais 

(fig.31 e 32) são revestidas quase por completo, criando uma imagem visual bastante rica 

em cores vivas e exuberantes. As fachadas com menor relevância não deixam de ter 

azulejo, mas com a função de friso ornamental e com motivos florais, e completam-se com 

mísulas que ladeiam as janelas (fig.71) e estão presentes no friso ornamental dos girassóis 

(fig.41). 

Interiormente os espaços do primeiro andar destacam-se pelo seu elevado pé-direito 

e cada divisão, com a exceção da despensa, é iluminada por uma ou duas entradas de luz 

natural. Todos os pormenores singulares da casa pretendem demonstrar a riqueza dos seus 

habitantes, tais como: azulejos (fig.38) no revestimento das paredes e pavimentos da casa 

de banho e da cozinha; reboco nas paredes e desenho dos tetos; madeira nos pavimentos, 

rodapés, portas (fig.34 e 36), molduras das mesmas e caixilharias das janelas; pinturas 

distintas em cada divisão, incluindo no corredor onde se utilizou escaiola; também as 

portas foram pintadas para imitar diferentes madeiras e pequenos detalhes decorativos.  

                                                 

 

 

 
31 Azulejos 16x16cm de estampilha obtidos através de pintura manual sobre papel encerrado. Pintura 

policromática sobre placas de barro esmaltado e vidrado. Com exceção do azulejo de fachada que representa 

o Santo São José, sendo essa uma pintura manual monocroma com moldura em azulejos estampilhados, 

sobre placas de barro esmaltado e vidrado. Desconfia-se a origem na Fábrica de Cerâmica das Devesas, 

datados com a mesma data da própria casa – 1913. Informação retirada da Dissertação de Mestrado em 

Museologia de Tiago Castro, FLUP, 2009. 
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Figura 35 - Chagão 

Figura 36 - Interior da sala 
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Valor histórico  

“O valor histórico de um monumento assenta no facto de representar um grau 

totalmente determinado, como que individual, da evolução de uma dada área da criação 

humana. Deste ponto de vista, interessam-nos no monumento não as marcas da influência 

dissolvente da natureza que se faz valer no tempo decorrido desde a sua génese, mas o 

facto de ter sido criado outrora como obra humana.” (Riegl, 2013: 34)32 

Após o estudo cronológico do edifício em questão, verificamos que ele se insere 

num período onde os portugueses emigrantes, os brasileiros de torna-viagem, regressavam 

às suas terras natais e, enriquecidos, mandavam construir casa própria, ficando conhecidas 

como as Casas de Brasileiro. Apesar de não existir um modelo-tipo, todas assumem 

características que as identificam como tal, que tanto pela sua presença física imponente, 

como pelo seu desenho singular, marcaram assim um período na história de Espinho, tal 

como em todo o país, tornando-se essenciais para o conhecimento do local e um maior 

entendimento da sua história.  

O principal material utilizado foi o xisto33 (fig.33) nas paredes exteriores, misturado 

com argamassa tornando a superfície regular, o que demonstra o seu uso tradicional na 

cidade em questão, que através das técnicas utilizadas, conseguimos perceber o sistema 

construtivo das Casas de Brasileiros da época, que não foge das técnicas tradicionais da 

casa burguesa. O uso do azulejo, trazido pelos brasileiros de torna-viagem, marca o seu 

retorno na história de Espinho e até mesmo de Portugal. 

                                                 

 

 

 
32 RIEGL, Alois – O culto moderno dos monumentos. Lisboa: Edições 70, 2013, p.34. 
33 De acordo com a revisão do Plano Diretor Municipal da Câmara de Espinho, de junho de 2016, e da Carta 

de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre Douro e Minho confirmamos a predominância do xisto 

na carta geológica de Espinho: “A faixa mais próxima do oceano atlântico caracteriza-se pela presença de 

“areias e cascalheiras de praia, areias de duna” e “aluviões atuais”. Na faixa seguinte surgem os “xistos 

anfibolíticos e anfibolitos”, os “xistos biotíticos e moscovíticos”, os “xistos biotíticos com granada e 

estaurilite”, os “depósitos de praia antigos e terraços fluviais” e “formação arenopelítica de cobertura”. 

Por último, na faixa interior do concelho surgem essencialmente os “migmatitos, gnaisses, micaxistos, xistos 

luzentes” e algumas pontuações de “depósitos de praias antigas e terraços fluviais” e “formação areno-

pelítica de cobertura”. 
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Figura 37 - Teto da sala de estar 

Figura 38 – Azulejo na casa de banho 
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No início da vida da Casa dos Girassóis, ela servia de habitação a uma família 

relativamente grande e abastada, acompanhada de criados que lá viviam também. Com o 

passar dos anos a casa começou a assumir um papel de casa de férias, sendo utilizada cada 

vez com menor frequência, até ficar abandonada por completo. Hoje é assim que se 

encontra, devoluta, agravando-se o mau estado de conservação até ao colapso de alguns 

elementos, estando apenas o seu logradouro a servir de horta a um residente local34. 

 

Valor científico 

Aquilo que resta da Casa dos Girassóis permite-nos o estudo da tipologia e 

estrutura das Casas de Brasileiro do início do século XX a um nível geral, assim como as 

mesmas na cidade de Espinho a um nível mais específico. Os diferentes espaços da casa 

dão-nos informações de como se habitavam, sendo que se torna possível o seu estudo 

científico relativamente ao uso e funções de cada parte da habitação. 

De novo, torna-se importante o azulejo para a investigação científica do lugar e da 

obra, assim como a utilização do xisto, que marca presença na cidade de Espinho.  

 

Valor Social ou Espiritual 

Espinho é, no início do século XX, uma cidade moderna e ativa, com uma 

importante e rica zona balnear, por isso a escolha do local faz jus ao caráter requintado e 

magnificente da casa. Apesar de não se localizar junto à linha do mar, fica razoavelmente 

perto, assim como do grande eixo da cidade, a rua 19. 

As Casas de Brasileiro podiam ter até três pisos, neste caso só existem dois e 

diferenciam-se bastante um do outro. Enquanto o andar de baixo, o chagão35 (fig.35), era 

destinado a arrumos, armazém de produtos agrícolas e, por vezes, dormitórios dos criados 

do sexo masculino; o andar de cima, o principal, era onde aconteciam os eventos sociais e 

privados dos seus habitantes.  

                                                 

 

 

 
34Informação retirada da conversa com esse mesmo residente local sobre a Casa em questão.  
35 Regionalismo para “cave”. (Miguel, 2001.) 
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Figura 39 - Pormenor decorativo teto sala de mesa 

 

Figura 40 - Rodapé de um quarto 
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A Casa dos Girassóis dispõe de dois quartos principais, um deles com escritório, e 

um quarto secundário; uma sala de estar, junto à entrada de modo a receber os convidados; 

uma sala de mesa36 com ligação à cozinha, não muito grande; uma única casa de banho; 

um jardim de inverno; e uma despensa de dimensões favoráveis. Socialmente, estes 

espaços separam-se entre si no sentido em que os quartos principais se encontram a sul; os 

espaços socias perto da entrada a nascente; e os espaços privados, mas de caráter social, 

encostam-se ao fundo do edifício a poente.  

Conseguimos perceber pela análise dos materiais de acabamento dos diferentes 

espaços a importância social de cada um, sendo que os espaços mais relevantes são os mais 

trabalhados, tanto a nível de tetos, como de pinturas e rodapés. Portanto, vamos encontrar 

tetos com pinturas decorativas e adornos em gesso37 nos quartos principais, no escritório 

(fig.52), nas salas (fig.37 e 39) e no hall de entrada (fig.51), com motivos relacionados com 

a divisão em si. Os rodapés de madeira (fig.40) vão aumentando a altura conforme essa 

mesma importância social, seja privada como pública. Desta forma, a sala de mesa é a que 

possui o rodapé mais alto e mais detalhado, completando a decoração com uma pintura de 

azul-escuro evidenciando a sua imponência. O soalho que observamos no interior é de 

grande qualidade, compõe-se por tábuas de pinho de riga com 18cm de largura e o 

comprimento varia conforme as dimensões das diferentes divisões da casa.  

Todos estes materiais e a própria organização tipológica ilustram a riqueza de quem 

a mandou construir, o brasileiro António Ferreira da Costa, e também a forma marcante no 

terreno e a sua decoração exuberante, evidenciando o seu estatuto social perante a época. 

 

                                                 

 

 

 
36 De acordo com as plantas originais, o espaço que faz ligação com a cozinha, com o jardim de inverno e 

com o corredor é designado de sala de mesa.  
37Esses adornos podiam ser elementos moldados corridos in situ ou em bancada, sendo que em ambos era 

misturado o gesso com água, em diferentes quantidades, e utilizado um molde para as determinadas formas 

que se pretendiam. (Santos, 2017)  
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Figura 41 - Friso ornamental do torreão 

Figura 42 - Fachada principal (entrada) 
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Propomos ainda os conceitos de autenticidade e integridade que se mostram 

relevantes no estudo dos valores patrimoniais da Casa de Brasileiro em questão. 

“Autenticidade é a qualidade de um bem patrimonial de expressar os seus valores 

culturais, através da sua presença material e dos seus valores intangíveis, de uma forma 

credível e certa. Depende do tipo de património e do seu contexto cultural.” (ICOMOS, 

2011)38  

Por isso “ (…) a avaliação da autenticidade poderá estar ligada ao valor de uma 

grande variedade de fontes de informação. Aspetos destas fontes podem compreender 

conceção e forma, materiais e substância, uso e função, tradição e técnicas, situação e 

implantação, espírito e sentimento, e outros aspetos internos ou externos à obra. A 

utilização dessas fontes permite a determinação, sob os aspetos artístico, histórico, social 

e científico, das dimensões específicas do objeto patrimonial em exame.” (Documento de 

Nara sobre a Autenticidade, 1994) 

Ou seja, para conseguirmos ler a autenticidade de um edifício temos de o conhecer 

na totalidade, perceber o seu contexto, todas as suas raízes e todos os caminhos que 

percorreu, de modo a identificar o que é original e o que não é. Quanto menos alterado se 

mostrar, mais autêntico será. 

O conceito de integridade, “pode justificar a “reintegração das partes, o restauro 

estilístico ou a reconstrução” (Jokilehto, 1995: 229), porém esta deve ser entendida na 

perspetiva de leitura do todo, favorecendo uma melhor gestão do bem, e que possibilite o 

significado das diferentes partes integradas no contexto geral. Assim, 

a integridade configura-se como “a capacidade de uma propriedade de assegurar ou 

sustentar a sua importância ao longo do tempo” (Stovel, 2007: 21).” (J. Silva, 2020)  

A “integridade é a medida da conservação do estado original na sua totalidade, do 

património construído e dos seus atributos. A análise do estado de integridade requer, 

portanto, uma avaliação de até que ponto o bem: 

1. Inclui todos os elementos necessários para expressar o seu valor. 
2. Assegura a completa representação das características e processos que 

transmitem o significado do bem. 
                                                 

 

 

 
38 ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid – Critérios para a Conservação do Património 

Arquitetónico do Século XX, Glossário p.28. 
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3. Sofre efeitos adversos da sua evolução e/ou negligência.” (ICOMOS, 2011)39 

Portanto, ambos os conceitos andam lado a lado nas suas definições tornando-se 

complicado de estabelecer um único significado que os expresse na perfeição. No entanto, 

será pressuposto que a autenticidade identifique os valores originais do bem patrimonial e 

o quão fiel se mantem à sua história, enquanto a integridade dá destaque à importância do 

próprio bem, às funções que teve ao longo da sua vida e à sua permanência no espaço e na 

sociedade.  

Em conclusão, e após a análise anteriormente feita à Casa dos Girassóis, 

conseguimos perceber o seu caráter autêntico. Ela transparece todo o seu passado e 

vivência histórica através das suas características formais e dos materiais originais que lá 

prevalecem, mostrando-se verdadeira em todo o território espinhense e coincidindo-se 

culturalmente com a arquitetura da época. 

Como acontece com muitas casas da época, sejam elas de brasileiro ou burguesas, 

a Casa dos Girassóis está em muito mau estado de conservação, no entanto, contém o valor 

de autenticidade, pois não sofreu muitas alterações ao longo do tempo, sendo todos os seus 

elementos construtivos e decorativos praticamente originais, dando assim a conhecer 

eficazmente os seus atributos, valores patrimoniais essenciais e a sua história. De agora em 

diante, é o nosso dever manter e salvaguardar a sua autenticidade e integridade, com o 

objetivo primordial de preservar e conservar o edifício. “Os problemas devem ser 

resolvidos em função de condições e necessidades relevantes, respeitando os valores 

estéticos e históricos, assim como a integridade física da estrutura ou do sítio (…)” 

(ICOMOS, 1999)40 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
39 ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid – Critérios para a Conservação do Património 

Arquitetónico do Século XX, Glossário p.28.  
40 ICOMOS (1999) Principles for the Preservation of Historic Timber Structures,Ponto 4 (trad.).  
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1.3.2. Estado de Conservação 

 

Atualmente a casa encontra-se num mau estado de conservação, abandonada ao 

longo do tempo, sendo somente utilizado o espaço exterior para cultivo local. No seu 

interior pode-se observar um colapso integral do teto do quarto principal (fig. 43 e 44), 

sendo que os restantes apresentam-se deteriorados e com algumas fissuras. O soalho 

mostra-se em grande parte intacto, com exceção do corredor dos quartos que não permite 

sequer a passagem de um lado ao outro. Os vidros das janelas encontram-se todas partidas, 

algumas mais que outras, a caixilharia apodrecida e a pintura em mau estado de 

conservação. Há uma desagregação do reboco, lambril e azulejos das paredes interiores, 

assim como nas paredes exteriores, principalmente na fachada sul onde o coberto da 

varanda e a própria varanda caíram e danificaram o alçado. Também existe a presença de 

uma densa vegetação junto ao edifício que favorece o seu envelhecimento e deterioração. 

 

 

 

 

 

     Figura 43 - Colapso integral do teto do quarto principal Figura 44 - Asna do telhado 
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Figura 45 - Colapso parcial do teto do corredor 

Figura 47 - Deterioração 

Figura 46 - Fissuração teto escritório 

Figura 48 - Teto com fissuras cozinha 
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Figura 49 - Teto trabalhado da sala de estar      Figura 50 - Pormenor teto da sala de estar com fissuras 

Figura 51 - Teto trabalhado do hall de entrada     Figura 52 - Teto com pequenas decadências escritório 
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Figura 53 - Soalho colapsado corredor       Figura 54 - Pavimento da cozinha, soalho e cerâmico 

Figura 55 - Pavimento da casa de banho, azulejo Figura 56 - Maior parte de soalho em bom estado 
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Figura 57 - Sala de mesa Figura 58 - Desagregação do reboco 

  Figura 59 - Pormenor desagregação do lambrim e reboco Figura 60 - Caixilharia apodrecida 
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Figura 61 – Um dos quartos Figura 62- Apodrecimento da madeira 

Figura 63 - Fissuração e desagregação Figura 64 - Desgaste da pintura 
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     Figura 65 - Sala secundária com acesso ao piso inferior Figura 66 - Mau estado de conservação 

Figura 67 - Pormenor da caixilharia degradada Figura 68 - Janela deteriorada 
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    Figura 69 – Desagregação do reboco e colapso parcial     Figura 70 - Alçado sul obstruído por colapso da varanda 

 Figura 71 - Excesso de vegetação a envelhecer o alçado        Figura 72 - Porta exterior com desgaste na pintura 
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Figura 73 - Cave em grave estado de abandono Figura 74 - Desagregação do reboco, porta simples 

Figura 75 - Bom estado de conservação Figura 76 - Entrada numa divisão da cave 
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Capítulo II – Casa dos Girassóis: Levantamento 
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2.1. Metodologia de Intervenção 

 

Quando nos chega às mãos, ou quando encontramos um edifício antigo que nos 

fascine ao ponto de decidirmos intervir nele, precisamos de o encarar como algo único, 

com as suas peculiaridades, as suas características que o tornam autêntico. Um edifício 

antigo, esteja em que estado estiver, quer seja possível de entrar e percorrer os seus 

espaços ou apenas observar aquilo que foram outrora as suas paredes de fachada e 

vestígios de pavimentos e revestimentos dispersos e abandonados no local, precisamos de 

o perceber, de ler tudo o que o torna ou não património cultural, pois só assim vamos 

entender onde podemos intervir e justificar as nossas ações.  

Ora, essas características que o edifício nos vai mostrar e que o torna património 

cultural, à parte de toda a informação teórica que possa existir sobre o mesmo, são os 

denominados valores culturais e patrimoniais que podem ser artísticos, científicos, 

históricos e sociais e ainda são de mencionar os valores de integridade, autenticidade, 

diversidade e identidade, que foram referidos no capítulo anterior. Conseguimos então 

observar esses valores através da decoração exterior e interior, detalhes nos tetos, pinturas 

nas paredes ou pormenores nas caixilharias, os materiais que se usaram, a organização 

tipológica, o pé direito dos espaços, o sistema construtivo, a estrutura do edifício, etc. E ao 

mesmo tempo que o fazemos, estamos também a avaliar o seu estado de conservação, 

“quanto melhor conservado está um edifico, mais complicada se torna a intervenção, já 

que impede demolições e inclusão de novas estruturas.” (Teixeira, 2009: 26)41 

As obras de reabilitação resultam de considerações metodológicas e de 

considerações tecnológicas. As primeiras pressupõem exatamente a fase prévia de recolha 

e análise de informação, das ações que o edifício já levou a cabo, do diagnóstico das 

anomalias, da delimitação das zonas por elas afetadas e de seguida estabelece-se a 

estratégia de intervenção. “Considerações tecnológicas, porque se trata, em geral, para o 

mesmo tipo de estrutura, de trabalhos de natureza diferente dos inerentes à construção de  

                                                 

 

 

 
41 TEIXEIRA, José, 2009 in Pedra & Cal – Palácio Braamcamp, em Lisboa. Novos usos para a arquitetura 

residencial qualificada. Reportagem de Cátia Teles e Marques. 
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Figura 77 - Plantas originais 

Figura 78 - Alçado principal (este) 

Figura 79 - Alçado lateral (sul) 
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raiz, que lançam mão de uma variada gama de técnicas e produtos, diferentes dos 

utilizados na construção nova.” (Cóias, 2009: 37)42 

Ou seja, é de enorme importância o estudo exaustivo, a análise e o diagnóstico 

profundo de todo e qualquer edifico que será sujeito a obras de intervenção, porque só 

assim iremos obter a informação necessária de onde podemos ou não intervir, aquilo que 

podemos ou não excluir e/ou modificar, de modo a que no final sejamos capazes de 

oferecer ao edifico todos os seus atributos e características que o tornam único e o conforto 

atual que se exige, através das inovações tecnológicas.   

Após essa pesquisa teórica acerca do objeto em estudo, “(…) torna-se necessário 

realizar o levantamento geométrico do edifício, ou fazer a verificação e retificação do 

existente, de modo a serem desenhadas as plantas dos diferentes pisos e coberturas, 

alçados e cortes gerais, com cotas planimétricas e altimétricas.” (Appleton, 2003: 147) 

Foi precisamente isso que se fez com a Casa dos Girassóis: foram disponibilizados os 

desenhos originais (fig.77, 78, 79, 80, 81, 82), o projeto de licenciamento e a memória 

descritiva pela Câmara Municipal da cidade de Espinho e de seguida confrontamos esse 

levantamento com o existente e, de facto, existiam muitas diferenças, por isso procedemos 

para a retificação das plantas, cortes e alçados. De fita métrica na mão a percorrer cada 

centímetro de parede e de chão conseguimos tornar válidas as medidas da casa e 

posteriormente desenhar tudo no computador.  

A terceira fase será a escolha do programa. A Casa dos Girassóis sempre foi uma 

habitação unifamiliar e durante o processo de redesenhar plantas, propor novos espaços e 

eliminar outros, percebemos que assim deveria continuar. Por isso, mantivemos o uso de 

habitação unifamiliar, mas com uma organização tipológica diferente, a qual vamos 

explorar no seguinte subcapítulo, com a premissa constantemente presente de conciliar a 

desejada manutenção das técnicas e sistemas construtivos originais – valores culturais – 

com a adaptação do edifício às novas exigências de uso e conforto atuais e desempenho 

físico. (Póvoas et al, 2011) 

                                                 

 

 

 
42 CÓIAS, Vitor, 2009 in Pedra & Cal – Reabilitação urbana: o setor da construção não está preparado. 
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Figura 80 - Alçado lateral (norte) 

Figura 81 - Alçado tardoz (oeste) 

Figura 82 - Corte transversal 
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Não só a casa em si se manterá de cariz privado, como também o restante terreno à 

volta, onde vai ser adicionado um volume, não muito significativo, no lado norte, que 

acolherá a garagem e uma zona de trabalho. Ainda no lado norte, existirá uma horta e 

pomar e no lado sul um espaço de lazer exterior com piscina, deck e uma zona de 

barbecue. 

 

“Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível. 

Qualquer intervenção deve ser cautelosa. O alcance e a profundidade de qualquer 

intervenção devem ser minimizados. Utilizar métodos de reparação experimentados e 

evitar tratamentos que possam danificar os materiais históricos e o seu significado 

cultural; as reparações devem ser executadas utilizando o mínimo possível de meios 

invasivos.” (ICOMOS-ISC20C, 2011)43 

Seguimos agora para a fase do projeto, ou seja, da resolução das anomalias e 

proposta de melhoramento dos espaços, dos elementos construtivos, da condição térmica e 

das infraestruturas, optando pelas soluções menos intrusivas, sem retirar valores ou 

atributos essenciais à casa, conservando ao máximo os seus elementos decorativos, que 

serão limpos e tratados para depois voltarem a embelezar os espaços.  

Trata-se de explorar as várias opções que existem, avaliando as suas 

especificidades, de modo a entender o que se teria de levar a cabo para aplicar essas 

determinadas soluções e ao mesmo tempo compará-las com o nosso objeto em estudo, os 

seus valores culturais e as suas peculiaridades. Nesta fase também serão importantes os 

princípios da sustentabilidade, porque quando estamos quer a reabilitar, quer a construir de 

novo, devemos ter a consciência das nossas ações perante o nosso planeta, principalmente 

nos dias de hoje, então parece-nos óbvio que quando estamos a reabilitar, estamos também 

a reutilizar, a reciclar, a poupar nos materiais e energia e a reaproveitar os mesmos. Deste 

modo, já estamos a contribuir para o desenvolvimento sustentável de toda a intervenção, 

assim como para o planeta. 

                                                 

 

 

 
43 ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid – Critérios para a Conservação do Património 

Arquitetónico do Século XX, Ponto 5.1. 
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Finalmente, é necessário assegurar uma longa e benéfica vida ao novo edifício que 

nasce da ruína e do abandono, para não voltar a esse estado, e isso consegue-se através da 

última fase da metodologia de intervenção de edifícios antigos, que será a manutenção. 

“Para a conservação dos monumentos é essencial que estes sejam sujeitos a operações 

regulares de manutenção” (Carta de Veneza, 1964) 44 Sejam inspeções periódicas para se 

certificar que todos os elementos construtivos, antigos e novos, estão a funcionar como 

deviam, se precisam de algum arranjo ou não; seja a execução de um manual de utilização, 

pois quem vai ocupar estes espaços, quer de habitação como comércio ou indústria, não 

são pessoas qualificadas em arquitetura ou construção, por isso deve-se deixar esse manual 

com as várias características do edifico e como se deve atuar caso seja necessário.  

Resume-se então em quatro fases todo o processo da metodologia de intervenção a 

que foi sujeito o nosso caso de estudo, a Casa dos Girassóis, da seguinte forma: 

1. Análise e Diagnóstico 
 Evolução histórica 
 Valores patrimoniais 
 Estado de conservação 

2. Levantamento geométrico 
3. Programa 
4. Projeto 

 Resolução de anomalias 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
44Carta de Veneza, 1964 - Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, 

Conservação Artigo 4. 
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2.2. Organização Tipológica 

 

“O despertar de uma ideologia e mentalidade próprias, quer de âmbito familiar 

quer de âmbito social, traduzia-se, fundamentalmente, na preservação do reduto familiar e 

da intimidade doméstica, na consagração do trabalho e no esforço individual, na 

valorização do ócio e do lazer, numa cuidada separação do tempo e espaços de negócio, e 

no domínio da etiqueta.” (Peixoto, 2013: 51) 

Como vimos anteriormente no primeiro capítulo relativo às características das 

Casas de Brasileiro, é de relembrar que a organização tipológica destas casas se baseava 

numa nova forma de habitar, assim como numa nova mentalidade burguesa. Com as bases 

no conforto e intimidade, em que a casa conquista o estatuto de lar, “que traduzia o lugar 

de refúgio, onde as pessoas se encontram em segurança, onde se reúnem com as pessoas 

queridas e se rodeiam de objetos que transmitem uma forte carga emocional.” (Peixoto, 

2013: 52) 

Por isso, a Casa de Brasileiro queria não só preservar a intimidade de quem lá 

habitava, como também criar espaços de convívio para as visitas e espaços para o 

negócio/trabalho, sem esquecer as dependências necessárias para os criados, que se 

pretendiam escondidas. Então, ao entrar na Casa dos Girassóis e percorrer todos os seus 

espaços abandonados, observar com atenção cada um e ainda estudar as plantas que nos 

foram disponibilizadas pela Câmara de Espinho, conseguimos de facto perceber e rever 

todos esses atributos que definem as Casas de Brasileiro. 

Acompanhando a planta do primeiro andar (fig.83) e após virar a esquerda no 

portão para a escadaria principal, entramos então no hall: um espaço pequeno, fechado, 

mas com uma decoração exemplar45 (fig.51), transmitindo logo de início valores artísticos 

e sociais. Logo à direita vamos encontrar aquilo que seria a sala de receção às visitas, com 

um teto trabalhado com reboco de motivos florais (fig.88), assim como pequenos detalhes 

pintados no topo da parede e junto ao elevado rodapé. São estes detalhes que, como vimos 

anteriormente, nos vão transmitir os valores patrimoniais e culturais que a Casa detém, que  

                                                 

 

 

 
45 A decoração dos espaços interiores é bastante importante na sua caracterização, pois dá-nos a entender a 

importância de cada espaço, assim como a sua função. 
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Figura 83 - Planta piso 1 

Figura 86 - Planta tetos 

Figura 84 - Casa de banho 

Figura 85 - Corredor  

Figura 87 - Teto sala 

Figura 88 - Teto quarto 
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se mostram originais e autênticos. O facto desta sala se localizar junto à entrada defende 

logo a privacidade do resto da casa, visto que as visitas entram e têm logo onde ficar, sem 

ser necessário percorrer mais nenhum espaço.  

Do lado sul da habitação, portanto, à esquerda do hall, encontra-se a parte privada, 

a zona dos quartos, que foram outrora privilegiados com uma varanda ao longo da fachada, 

mas que agora se encontra completamente destruída (fig.70), com a pala a tapar totalmente 

a luz solar que entraria pelas janelas. São apenas dois quartos: um mais pequeno, com 

papel de parede e um detalhe decorativo em reboco no teto branco (fig.63); outro, com 

vista para a rua, de proporções maiores, com o teto colapsado integralmente e as paredes 

caiadas de azul, com um friso ornamental florido de tons rosados a percorrer o topo das 

mesmas (fig.43). Este último dispõe também de um escritório, evidenciando a importância 

dos negócios e do trabalho que era tão essencial nessa época, onde se observa o teto caiado 

de amarelo (fig.52) e com um pormenor decorativo em reboco de motivo relacionado com 

o trabalho, envolvido numa coroa de louros.  

É também do lado esquerdo que se encontra a despensa: um espaço sem iluminação 

solar, de dimensões reduzidas e sem decoração relevante, apenas paredes brancas com um 

baixo rodapé. À sua frente, na fachada norte da casa, localiza-se aquilo que seria o quarto 

da criada, visto que se encontra longe dos outros quartos e a decoração é pobre, com as 

paredes e o teto pintados de branco, embora se encontre papel de parede a descolar das 

mesmas, e as próprias molduras dos vãos não tem detalhe nenhum, assim como o baixo 

rodapé. 

Continuando pelo corredor (fig.85), vamos em direção à sala de mesa, o espaço 

maior da casa, com uma decoração pesada em tons escuros (fig.57). As paredes 

amarelas/douradas com lambril de madeira escura a toda volta, bastante alto e detalhado; o 

teto azul com um motivo floral no centro e com representações de comida, como uvas e 

pães (fig.87). Este espaço faz ainda ligação com a cozinha e com o jardim de inverno, ou 

varanda interior. O primeiro é bastante simples, ainda com alguns móveis sendo possível 

imaginar onde ficaria cada função e, ao contrário do resto da casa, é na cozinha que se 

encontram os primeiros azulejos no revestimento, tanto do chão como das paredes, embora 

o pavimento seja composto primeiramente por soalho e só depois por azulejo (fig.54). O 

azulejo é dos materiais que mais valor tem na Casa e, por isso, deve ser ao máximo 

preservado e recuperado para que não se percam os valores já anteriormente falados e 

consequentemente a integridade da Casa dos Girassóis.  
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Figura 89 - Planta cave 

Figura 92 - Estrutura do pavimento Figura 93 - Estrutura do telhado Figura 94 - Planta cobertura 

Figura 90 - Corredor da cave 

Figura 91 - Janela 
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          Também vamos encontrar azulejo nos revestimentos da casa de banho (fig.55) e nas 

paredes do jardim de inverno, que faz ligação com o exterior por uma porta e 

consequentemente uma escada em pedra, e ao piso inferior através de uma escada 

secundária, em madeira, bastante estreita e precária (fig.66). No interior da casa de banho 

ainda se encontram uma sanita, um bidé e indicações da existência de uma banheira; o 

lavatório encontra-se no exterior da casa de banho, numa das paredes do jardim de inverno.  

No piso inferior (fig.89), tendo acesso pela escada secundária referida acima, ou 

pelo rés-do-chão na fachada tardoz, encontramos cinco divisões, das quais uma delas será 

uma antecâmara, onde se localiza a escada de madeira, e outra teria a função de 

armazenamento agrícola, ou até mais do que uma. As restantes (fig.90) presume-se que 

seriam os quartos dos criados do sexo masculino, uma vez que era comum na altura separar 

os quartos dos criados conforme o seu género.  

Quanto à decoração destes espaços, muito distinta da do piso superior, não há 

revestimentos, ou seja, o teto são as vigas de madeira e as tábuas do soalho (fig.92) e as 

paredes mostram-nos a sua estrutura. A iluminação é também bastante fraca devido às 

dimensões das janelas (fig.91). 

 

“Os jardins ao ar livre, com a sua componente ornamental, a horta e o pomar, 

constituíram para os brasileiros um indispensável complemento do seu palacete enquanto 

espaço híbrido onde o público e o privado se conjugavam e assumiam como local 

indicador de prestígio social. Também aí se podia conviver com as visitas e, 

simultaneamente, fruir de um espaço de ócio e de lazer no seio de um ambiente natural, 

satisfazendo o indiscutível gosto dos brasileiros pelo contacto com a natureza, gosto que 

era comum às camadas mais cultas quer na Europa quer no Brasil.” (Peixoto, 2013: 202) 

A Casa dos Girassóis dispõe de uma área exterior, que atualmente se encontra 

parcialmente ocupada por plantações agrícolas, horta e pomar, de um residente local, 

enquanto a maior parte do terreno está simplesmente com um excesso de vegetação, 

impedindo na fachada sul a aproximação da casa.  

No entanto, conseguimos perceber o potencial que o espaço tem, sendo possível 

mais tarde fazer as alterações que se desejar, mas mantendo o interesse pela horta e pelo 

pomar, visto que é um fator importante nestas casas. Assim como a presença da palmeira, 

árvore exótica que lembra o Brasil e toda a sua riqueza e imaginário paradisíaco, que neste 

caso se encontra junto à entrada principal da casa. 
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Figura 95 - Alçado principal (este) 

Figura 96 e 97 - Alçado principal (este) 
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Figura 98 - Alçado lateral (norte) 

Figura 99 e 100 - Alçado lateral (norte) 
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Figura 101 - Alçado lateral (sul) 

Figura 102 e 103 - Alçado lateral (sul) 
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Figura 105 e 106 - Alçado tardoz (oeste) 

Figura 104 - Alçado tardoz (oeste) 
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2.3. Elementos Construtivos 

2.3.1. Paredes 

 

Descrição 

Paredes de fachada 

 As paredes de fachada (fig.107), em edifícios isolados como o nosso, 

servem de suporte ao vigamento dos pisos, por isso são consideradas como estrutura 

principal. Podem ser em pedra, em tabique simples ou em tabique simples reforçado, no 

entanto, falaremos somente da caracterização das paredes em pedra, pois é o que se aplica 

ao nosso caso de estudo. 

  São construídas em alvenaria de pedra de xisto e “constituídas por peças 

aparelhadas – cantaria – que definem os vãos das portas e janelas, sob a forma de lancis 

de soleiras, de parapeitos, de ombreiras e de lintéis ou vergas e ainda sob a forma de 

diversos elementos decorativos, tais como pilastras, frisos, cimalhas e socos.” (Teixeira et 

al, 2004: 105) O facto destas paredes conterem muitas aberturas e serem autoportantes faz 

com que estas alcançem espessuras consideráveis, que se adaptam conforme outros 

elementos arquitetónicos, como os vãos e todos os seus elementos de proteção – portas, 

janelas e portadas interiores. A espessura vai começando a diminuir conforme a evolução 

do tempo e da própria construção. Sendo a Casa dos Girassóis de 1913, ela assume os 

seguintes valores: largura de vãos que rondam os 1,05m, espessura para a janela de 44cm e 

para as portadas 10,5cm, em que a espessura da portada é de 5cm, dividindo-se em dois. 

Como revestimento exterior era utilizado o reboco de enchimento e 

regularização – argamassa de saibro, areia e cal – caiado ou pintado. Posteriormente 

conseguimos encontrar acabamentos com uma fina camada de argamassa à base de cal, 

areia fina e pigmentos ou estucados com um barramento de pasta de cal, pintada a têmpera 

(tinta à base de cola), sendo mais tarde utilizada tinta à base de óleo. O azulejo, a partir de 

meados do século XIX, tornou-se no revestimento típico das fachadas, não exige 

manutenção e funciona como primeira camada de impermeabilizante, adicionando um 

valor estético ao edifício. Ambos os revestimentos são visíveis na Casa dos Girassóis, o 

azulejo no piso superior e o reboco no rés-do-chão. Interiormente o revestimento vai variar 

conforme as divisões, podendo ser utilizado reboco caiado ou pintado, papel de parede ou 

azulejo. 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 - Corte vertical por uma fachada exterior da Casa dos Girassóis 
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Paredes de meação 

 As paredes de meação fazem parte da estrutura primária do edifício e tanto 

podem ser em pedra como em tabique misto, sendo o primeiro mais usual, individuais ou 

comum a duas casas. (Teixeira et al, 2004: 84)46 

 Na Casa dos Girassóis não existem paredes de meação, visto que se localiza 

isolada no meio do terreno. 

Paredes interiores de tabique 

 “São constituídas por uma estrutura de barrotes com 7cm de lado (…) 

dispostos em forma de frechais, prumos e vergas, preenchida por um tabuado com 4 a 5cm 

de espessura, normalmente de tábuas costaneiras, afastadas 1cm, colocadas na vertical e 

pregadas aos frechais. Em ambas as faces deste tabuado é pregado um fasquiado, até à 

altura do rodapé, para receber revestimentos de argamassa.” (Teixeira et al, 2004: 120) 

 As paredes eram forradas a fasquios, com um espaçamento de cerca de 3 a 

5cm, de apoio às argamassas, para depois receberem os revestimentos e acabamentos 

iguais às restantes paredes da habitação.  

 

Anomalias 

Em paredes de alvenaria: 

 - Desagregação  

 - Fendilhação 

 A desagregação (fig.108), por norma, acontece devido à ação dos agentes 

climáticos, agravando-se com a poluição e a ação da água, sendo a última a principal causa 

desta anomalia. A humidade infiltrada procura e encontra todos os pontos fracos da 

construção das paredes, traduzindo-se por fendas e vazios que faz com que a água passe e 

dissolva os sais solúveis das argamassas, alterando assim a estrutura da parede e 

evidenciando a degradação da alvenaria, devido ao aparecimento de bolhas e 

empolamentos causados precisamente pela deposição de sais na superficie das paredes, ou 

entre a parede e o revestimento de reboco. (Appleton, 2003: 105) 

                                                 

 

 

 
46 TEIXEIRA, Joaquim José Lopes, 2004 – Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica.  
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Figura 108 - Desagregação do reboco 

Figura 109 - Fendilhação 
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A fendilhação (fig.109)pode ocorrer na zona corrente das paredes, nas zonas 

com aberturas e na ligação entre paredes ortogonais. A prinicipal causa da fendilhação no 

primeiro caso prende-se com os movimentos de assentamento das fundações, mas é nas 

zonas com aberturas que se observam as fendas com mais regularidade, pois é um dos 

pontos mais fracos da construção. “No seu contorno, e especialmente nos cantos, ocorrem 

concentrações de tensões que estão na origem do início e progressão do fenómeno da 

fendilhação”, sendo que este fenómeno “pode ainda estar associado a duas causas de 

natureza estrutural: a falta de resistência adequada dos lintéis superiores ou de arcos de 

descarga pode conduzir a esforços de flexão excessivos e a fissuras verticais.” (Appleton, 

2003: 100) 

 Através da observação das imagens ao lado conseguimos distinguir aquilo 

que serão as anomalias por desagregação e fendilhação, sendo a fachada sul a que se 

encontra em pior estado de conservação.  

Em paredes de tabique: 

 - Apodrecimento 

 - Deterioração 

 O apodrecimento da madeira é a anomalia mais vulgar, quer seja por 

ataques de fungos ou por ação dos carunchos e térmitas. No entanto, a deterioração 

(fig.110) dos elementos da madeira está associado à presença de humidade, sendo mais 

comum em paredes exteriores que recebem diretamente a água da chuva. Aliás, “em 

paredes interiores não afetadas pela presença de água, os elementos de madeira 

apresentam-se íntegros, em excelente estado de conservação (…).” (Appleton, 2003: 109) 

 De facto, na Casa dos Girassóis, as paredes interiores de tabique (fig.111) 

apresentam-se intactas, no entanto algumas mostram fissuras e desagregação do 

revestimento devido a infiltrações e à humidade, visto que se localizam junto a vãos ou a 

tetos em mau estado de conservação.  
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Figura 110 - Deterioração 

Figura 111 – Paredes interiores de tabique 
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2.3.2. Pavimentos 

 

Descrição 

 A estrutura dos pavimentos (fig.112) dos edifícios antigos constitui-se por 

um vigamento de troncos de madeira (paus rolados) dispostos paralelamente entre si. “Só 

no início do século XX é possível encontrar exemplos de vigamento constituído por vigas 

de madeira esquadriadas, com dimensões que variam entre os 8 a 12cm de largura, por 20 

a 25cm de altura e espaçamentos entre si nunca superiores a 50cm.” (Teixeira et al, 2004: 

88) As vigas na Casa dos Girassóis assumem os seguintes valores: 5cm de largura, 25cm 

de altura e espaçadas entre si 50cm. 

 O revestimento mais comum que se encontra nestas construções é o tabuado 

– soalho – normalmente em madeira de pinho (neste caso é utilizada madeira de pinho de 

riga). As tábuas são unidas por encaixe (macho-fêmea ou meia madeira) e pregadas ao 

vigamento, depois são afagadas manualmente e enceradas para aumentar o seu 

embelezamento e garantir a sua proteção e conservação. O soalho na casa em estudo tem 

2,5cm de espessura, 20cm de largura e o comprimento varia de divisão para divisão, 

percorrendo o espaço de um lado ao outro. 

 Relativamente ao revestimento dos tetos, este consiste numa estrutura de 

ripas trapezoidais de pequena dimensão – fasquios – dispostas em forma de grelha e 

pregadas diretamente sob os paus rolados ou a uma estrutura intermédia de barrotes com a 

dimensão de 5 por 7cm, espaçados entre si cerca de 0,5m. Era depositada, por cima dos 

fasquios, uma camada de argamassa à base de saibro e cal e só depois uma segunda 

camada, à base de areia fina e cal, para regularizar o teto e receber o acabamento em 

estuque, executado com pasta de gesso. (Teixeira at al, 2004: 94) 

 Os tetos podiam ser decorados de diferentes formas, dependendo do gosto e 

das possibilidades económicas dos clientes, como, por exemplo, com cornijas ou sancas e 

ornatos situados no centro ou nos cantos do teto (fig.113), de motivos decorativos variados 

e conforme a divisão da casa, que é o que acontece na Casa dos Girassóis, somente os 

espaços mais importantes detêm decoração nos tetos, como a sala de mesa, os quartos, 

escritório e a sala de visitas.  
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Figura 112 – Estrutura do pavimento do piso 1 

Figura 113 – Ornatos no teto da sala 
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Anomalias 

 - Infiltrações 

 - Deformações 

 A presença de água causa as mais importantes e preocupantes anomalias nos 

pavimentos, afetados pela humidade de precipitação a partir de infiltrações. Sofrem mais as 

zonas próximas da envolvente do edifício, uma vez que estas infiltrações ocorrem 

maioritariamente pelos vãos exteriores e também pelas paredes da envolvente e pela 

cobertura.  

As deformações excessivas das vigas dos pavimentos têm origem em 

anomalias das paredes resistentes ou relacionam-se com o uso indevido dos pavimentos e 

são agravadas por empenamentos, fissuras e outras deteriorações.  

Também é de mencionar “os problemas que decorrem do abandono dos 

edifícios antigos, ocorrendo fraturas de telhas e de vidros que facilitam a entrada de água 

da chuva.” (Appleton, 2003: 114) Isto contribui para o envelhecimento e apodrecimento do 

pavimento, do mesmo modo que cria condições para o aparecimento de fungos e insetos 

xilófagos (térmitas e carunchos). Foi precisamente devido a fraturas de telhas, e 

consequentemente do teto, que o pavimento do corredor dos quartos (fig.114) da Casa dos 

Girassóis se encontra deformado e colapsado parcialmente impedindo a passagem de um 

lado ao outro. Não obstante, o resto do pavimento mostra-se em boas condições (fig.115), 

sendo possível o seu aproveitamento quase total.  

 “É interessante assinalar que os pavimentos de madeira (…) não sofrem 

colapsos integrais frequentes porque, na realidade, a estrutura desses pavimentos é muito 

mais complexa do que se admite nas análises teóricas habituais, ou seja, o que sucede é 

que o efeito estrutural conseguido pelo solho pregado, e pelos tetos, quando existam, pode 

ser preponderante no comportamento do pavimento, nomeadamente pela mobilização do 

efeito de membrana.” (Appleton, 2003: 112) 
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Figura 114 - Colapso parcial do pavimento do 

corredor 

Figura 115 - O restante soalho apresenta 

razoáveis condições 
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2.3.3. Cobertura 

 

Descrição  

 A maioria das coberturas dos edifícios antigos são telhados, 

fundamentalmente de quatro águas, que será a base das coberturas mais complexas, que é o 

caso do nosso objeto de estudo, por isso devíamos primeiro perceber em que consistem 

essas estruturas. 

Telhados de quatro águas 

  A estrutura destes telhados (fig.116) baseia-se numa armação simples de 

duas vigas ou pernas dispostas em forma de tesoura – asna –, unidas superiormente a meia 

madeira e apoiadas numa viga transversal ou linha, sendo esta apoiada nas paredes de 

meação. Para travar a estrutura transversalmente era utilizada outra viga, de menor 

dimensão, – nível – apoiada nas pernas da asna; para travar longitudinalmente utilizava-se 

o pau de fileira e as madres, ao nível da cumeeira e a meio do vão das duas pernas, 

respetivamente. (Teixeira et al, 2004: 96) 

 “A fazer a transição das vertentes principais para a tacaniça, temos uma 

viga – rincão – que se apoia na fileira e no contrafrechal, entre as paredes de meação e as 

paredes das fachadas.” (Teixeira et al, 2004: 96) De seguida, era pregado o varedo ou 

caibros – troncos de madeira de menor dimensão – e sobre estes um tabuado de guarda-pó 

que recebia um ripado pregado para apoio das telhas – telha vá ou de canal ou romana -, 

que assentavam diretamente sobre o guarda-pó, visto que não tinham encaixe entre si, 

então necessitavam de argamassa para a sua fixação. Estas telhas foram gradualmente 

substituídas por telha Marselha ou plana e as antigas armações por asnas mais complexas – 

com linha, pendural e escoras -, assim como todas as peças por vigas esquadriadas de 

madeira. 

 O torreão da casa (fig.117) é encimado por um telhado de quatro águas, mas 

a restante cobertura é composta por uma estrutura complexa com várias asnas e que 

conjuga diferentes telhados de quatro águas. 
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Figura 116 - Corte vertical pela cobertura da Casa dos Girassóis 

Figura 117 - Falta de telhas 



85 

 

 

Anomalias  

 - Infiltrações  

 - Disfuncionamento da rede de drenagem   

 A ação da água da chuva (fig.118 e 119) é novamente uma das principais 

causas das anomalias nos edifícios antigos. Neste caso, a cobertura está constantemente em 

contacto com esse elemento natural que, com a ajuda do vento, encontra formas de se 

infiltrar pelas telhas, principalmente quando os telhados são de telha de canudo, cuja 

perfeição geométrica não é a melhor, e dessa maneira, criam-se aberturas nas juntas entre 

as telhas. Essas infiltrações causam, a longo prazo, humidade e consequentemente a 

humidificação dos elementos de madeira, provocando a sua deterioração, que se segue 

inevitavelmente do aumento das deformações da estrutura da cobertura. (Appleton, 2003: 

117) 

 Os entupimentos e a ausência de manutenção provocam o disfuncionamento 

da rede de drenagem das águas pluviais, que por sua vez aumentam os riscos das anomalias 

acima referidas. As caleiras e algerozes, remates com edifícios confinantes, remates com 

platibandas e outras construções emergentes, claraboias, etc., devem ter um tratamento e 

manutenção constante, para que não haja obstrução no percurso ideal que a água da chuva 

deve tomar. (Appleton, 2003: 120) 

 Ambas as situações se aplicam à Casa dos Girassóis, embora se torne 

complicado estudar essas anomalias com profundidade, visto que os tetos se encontram 

num razoável estado de conservação. Só conseguimos realmente observar o interior da 

cobertura do torreão e identificar a ausência de telhas num dos lados do telhado; também é 

visível o mau funcionamento da rede de drenagem das águas pluviais, devido à 

desagregação da caleira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 118 - Infiltração 

Figura 119 - Grave estado de 

conservação do telhado e teto 
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2.3.4. Caixilharias 

 

Descrição 

Caixilharia exterior 

 Por norma, todos os vãos exteriores eram constituídos por lancis de granito, 

tanto as portas como as janelas (fig.122 e 126). As ombreiras detinham largura igual à 

espessura da parede e comprimento fixo, pois estava dependente das dimensões mais 

económicas da pedra. As vergas dispunham sempre de dois lancis, que formavam batente, 

estando um no exterior e o outro no interior. Os últimos mantinham sempre a mesma 

forma, enquanto os exteriores podiam mudar em relação aos pormenores decorativos.  

 - Portas: 

  As portas exteriores vão ser mais robustas, por motivos de 

segurança, visto que fazem o acesso à casa e à loja no rés-do-chão, se existir.  

  “Os caixilhos mais antigos (…) tinham apenas uma folha de abrir, 

constituída por três couceiras, duas laterais e uma intermédia, duas travessas, uma 

inferior e outra posterior e duas almofadas, salientes do plano do caixilho e com toda a 

sua altura.” (Teixeira et al, 2004: 146) Eram encimados por uma bandeira, cujo caixilho 

tinha apenas duas couceiras e duas travessas, preenchida com um vidro único e separada da 

porta pela travessa de bandeira, que se fazia notar pela sua dimensão ou pelos seus 

ornamentos. 

  Mais tarde começou-se a vulgarizar as portas com duas folhas de 

abrir, com uma maior bandeira protegida por uma grade de ferro. São aqui utilizadas várias 

couceiras e travessas preenchidas por almofadas que variam nos pormenores decorativos, 

como é o caso da Casa dos Girassóis. 

  O material mais utilizado é a madeira de pinho da terra, ou o 

castanho nos edifícios mais abastados, completando-se com pinturas em tons escuros como 

verde, vermelho, azul, castanho ou preto. Por exemplo, as portas e as janelas exteriores da 

Casa dos Girassóis são pintadas de vermelho escuro (fig.124). 

 - Janelas de batente: 

  Podem existir janelas de peito de batente (fig.127) e janelas de 

sacada de batente, cujo caixilho de abrir é encimado, normalmente, por uma bandeira com 

caixilho fixo, separados por uma travessa de bandeira, como acontece nas portas. A 

espessura do vidro variava entre os 3 e os 5mm, sendo previamente fixos por tachas e 

depois vedados com betume de vidraceiro.  
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Figura 120 – Desenho da porta da sala de mesa 

Figura 121 – Desenho da janela da sala e da 

portada 
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  “Os caixilhos de abrir são constituídos por uma esquadria de 

couceiras e travessas, divididas por pinázios e travessas intermédias, preenchidas com 

vidros e almofadas. Nas travessas inferiores são fixadas pingadeiras ou borrachas, para 

evitar a entrada de água, e a uma das couceiras de batente é pregado um perfil de batente, 

a servir de mata juntas.” (Teixeira et al, 2004: 151)  

  Os materiais mais utilizados são a madeira de pinho da terra, a 

casquinha e o castanho, que mais uma vez seriam pintadas, agora de tons de branco, com 

exceção dos aros mata juntas e as travessas da bandeira que teriam as mesmas cores das 

portas. O parapeito do vão inclui duas peças de madeira, uma soleira no exterior e uma 

tábua de peito no interior, embora por vezes constituíam uma única peça.  

 - Janelas de guilhotina: 

  Ao contrário das janelas de batente, as de guilhotina (fig.129) são 

compostas por um caixilho que contem um aro fixo de madeira, servindo de calha para as 

folhas correrem. Esse “aro é constituído por uma esquadria formada por uma ou duas 

tábuas, com a largura das duas folhas do caixilho, cerca de 6cm, fixas às ombreiras de 

pedra por tacos de madeira ou chapuzes.” (Teixeira et al, 2004: 152)  

  As janelas, em geral, têm folhas de três e quatro vidros de largo, por 

dois e três de alto, definindo uma esquadria de duas couceiras e duas travessas, com o 

interior dividido por pinázios e preenchido por vidros, podendo ser móveis ou fixas. No 

caso em estudo as folhas têm três vidros de largo por dois de alto. 

Caixilharia interior 

 Os princípios construtivos são os mesmos que os previamente abordados. 

Os materiais mais utilizados são as madeiras de pinho da terra e a casquinha.  

 - Portas: 

  “O caixilho das portas, com uma ou duas folhas de abrir, era 

constituído por uma esquadria de tábuas, com cerca de 3cm de espessura, dispostas em 

forma de couceira e travessas. Esta esquadria era subdividida por uma quadrícula de 

travessas intermédias ou couceiras intermédias, preenchida por almofadas, que nalguns 

exemplos surgem decoradas com vários pormenores ornamentais.” (Teixeira et al, 2004: 

160) 

  Os aros eram fixos diretamente aos prumos e às vergas das paredes 

de tabique, sendo rematados por mata-juntas ou alizares. Eram constituídos por uma 

esquadria de tábuas com o perfil do batente e espessuras que rondavam os 3cm.  
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Figura 122 - Porta interior em corte vertical e alçado Figura 123 - Porta interior da sala de estar 

Figura 124 - Porta exterior de acesso ao 

escritório 
Figura 125 - Porta de acesso ao exterior pelo 

jardim de inverno 
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-Portadas: 

  Localizadas no lado interior das janelas, são divididas em três folhas 

de abrir de modo a recolherem-se na parte interior do aro de gola das ombreiras de 

cantaria, embora na Casa dos Girassóis sejam divididas apenas em duas folhas (fig.121). 

Os caixilhos de cada folha são idênticos aos caixilhos das portas interiores e os aros são os 

lancis das padieiras e das ombreiras, onde são diretamente chumbadas as dobradiças, como 

acontece com as portas exteriores.  

 - Janelas: 

  A única janela interior da Casa encontra-se na parede entre a 

despensa e a sala de mesa e é fixa. 

 

Anomalias 

 - Degradação 

 - Humidade 

 - Mau funcionamento 

 Estamos de novo a falar de elementos construtivos cujo material principal é 

a madeira, logo as anomalias existentes nas caixilharias vão ser idênticas às que já foram 

mencionadas anteriormente, sendo a humidade novamente uma das causas mais comuns. 

Tratando-se de um elemento em constante contacto com o exterior, com a 

água da chuva, com o vento, com a radiação solar, etc., torna-se num elemento bastante 

sensível, cuja falta de manutenção e o próprio envelhecimento do material contribuem para 

a sua degradação e apodrecimento (fig.127) que vamos encontrar em quase todas as janelas 

da Casa: o apodrecimento da madeira, o desgaste da pintura e a fracturação de vidros 

(fig.129).   

Um mau funcionamento da caixilharia não favorece o conforto nem a 

economia que seria desejável num edifício, pois não assegura uma conveniente vedação, 

provocando correntes de ar frio e perdas térmicas acentuadas, no inverno, e transmissão de 

ruídos indesejáveis. Devemos também referir o mau funcionamento dos tubos de drenagem 

que, por entupimento ou inclinação reduzida, não são capazes de escoar a água 

eventualmente infiltrada nem a água condensada no interior junto às vidraças. Assim como 

a ineficiência no funcionamento dos fechos e ferragens, tanto nas portas como janelas, 

provocada pela sua oxidação e consequente desagregação, comprometendo de igual modo 

a estanquidade. (Appleton, 2003: 134) 
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Figura 126 - Janela de batente em corte Figura 127 - Janela de batente da sala de 

estar 

Figura 128 - Janela de guilhotina 

em alçado 

Figura 129 - Janela de guilhotina 
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 2.3.5. Condição Térmica 

 

A noção de conforto térmico não existia quando se concebiam os edifícios dos 

séculos passados. Apenas nos finais do século XIX e inícios do século XX é que começou 

a existir a preocupação com o conforto e igualmente com a economia, sobretudo devido às 

crises energéticas. Também pelo facto de Portugal ser um país de clima ameno, não se 

justificava ter cuidados especiais com o conforto térmico, visto que já estaria à partida 

assegurado pelo próprio clima.  

O que acontece geralmente é encontrar edifícios antigos razoavelmente ou bem 

concebidos e executados para satisfazerem condições térmicas apropriadas no verão, pois 

são constituídos, como já vimos anteriormente e como acontece na Casa dos Girassóis, por 

paredes exteriores de elevada espessura; oferecem uma área de fenestrações reduzida, que 

proporciona a redução de trocas térmicas através desses elementos da envolvente; a própria 

orientação dos edifícios favorece o conforto térmico, assim como a escolha da cor branca 

para as zonas mais quentes do país. 

No entanto, no inverno apenas encontramos lareiras e outros aparelhos de queima 

de madeira, mas não existem sistemas de aquecimento ou retenção do calor no interior das 

habitações, logo o conforto térmico na estação mais fria raramente era assegurado. 

(Appleton, 2003: 215) 
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Figura 130 - Fio de eletricidade no hall de entrada Figura 131 - Fio de eletricidade junto à moldura de 

madeira no corredor 

Figura 132 - Rede de abastecimento de 

água localizada na casa de banho e que serve 

também a cozinha 

Figura 133 - Rede de abastecimento de água que 

perfura a parede para servir o lavatório na outra 

divisão 
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2.3.6. Infraestruturas  

 

As infraestruturas dos edifícios antigos incluem redes elétricas (fig.130 e 131), 

redes de abastecimento de águas (fig.132), redes de esgotos residuais e de águas pluviais e 

tendem a ser rudimentares, embora seja possível encontrar sistemas mais avançados, 

indicando a existência de intervenções. (Appleton, 2003: 86) 

As redes de abastecimento de águas, como vimos anteriormente, localizam-se no 

interior das paredes, o que contribui para a deterioração do edifício, e abastecem as 

cozinhas e instalações sanitárias, encontrando-se muitas vezes perto uma da outra, como 

acontece na Casa dos Girassóis, sendo o pavimento nessa zona reforçado (fig.136). Em 

paralelo, existem as redes de esgotos de águas residuais caracterizadas por “um ramal 

ligado a uma pia de despejos na cozinha e um tubo de queda embebido numa parede 

exterior” (Appleton, 2003: 86). O material utilizado na primeira é o chumbo e na segunda 

é frequentemente o cerâmico, principalmente o grés.  

Por fim, às redes de esgotos de águas pluviais fazem parte as caleiras (fig.134 e 

135) em telha de canudo, em zinco ou em chumbo, que conduzem a água para tubos de 

queda em zinco, ou em ferro, fazendo a descarga na via pública ou para a rede de esgotos.  

 

Anomalias 

 - Disfuncionamento 

 - Falta de estanquidade 

 Geralmente, as instalações elétricas dos edifícios antigos são bastante 

rudimentares e não proporcionam segurança nem proteção aos usuários. O envelhecimento 

dos componentes das instalações e as deficiências da sua utilização e exploração podem 

provocar a degradação dos mesmos. (Appleton, 2003: 141)  

 Como referido anteriormente, o material usado nas redes de abastecimento 

de águas era o chumbo, abandonado por causar riscos para a saúde, por contaminar a água 

potável e provocar as mais importantes anomalias. A falta de estanquidade – provocada por 

roturas - nas tubagens, nos equipamentos ou nas ligações é uma das anomalias mais 

frequentes destas instalações, causada por perfurações acidentais, envelhecimento e 

corrosão dos materiais, deficiências nos materiais e montagem, causando  
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Figura 134 - Rotura na rede de drenagem das 

águas pluviais e colapso de telhas 

Figura 135 - Alçado sul em grave estado de 

conservação 

Figura 136 - Laje com a rede de drenagem das 

águas residuais no piso da casa de banho 
Figura 137 – Distribuição das águas residuais 
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roturas nas juntas, tendo origem nos movimentos sucessivos de contração e dilatação ou 

sucessões de aquecimento e arrefecimento em tubagens de água quente mal protegidas. 

(Appleton, 2003: 139) 

Estas anomalias tornam-se mais graves quando as instalações de 

distribuição de águas se encontram embebidas nas paredes (fig.133), pois não se 

conseguem detetar de imediato, mas apenas quando começam a aparecer manchas de 

humidade nas paredes.  

  Iremos também encontrar anomalias relacionadas com roturas e 

entupimentos nas redes de drenagem de águas residuais domésticas; o primeiro caso 

acontece sobretudo devido à incompatibilidade de comportamento entre os materiais das 

instalações e os elementos da construção, uma vez que é utilizado o grés cerâmico 

tornando as canalizações rígidas, sem capacidade de se adaptarem aos movimentos que as 

estruturas e elementos não estruturais possam sofrer. (Appleton, 2003: 140).  
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Capítulo III – Reabilitação 
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3.1. Conceitos e Critérios de Intervenção 

 

Como a Casa dos Girassóis, há imensos casos de edifícios abandonados ao longo 

do país e é realmente triste ver espaços, que outrora foram imponentes e cheios de vida, 

agora desolados, em ruína, num constante mau trato, assim à vista de todos, espalhados 

pelos nossos caminhos rotineiros ou simplesmente isolados sem visitas. Como é possível 

um edifício chegar a esse ponto? Como é abandonado? Como é que não se faz nada em 

relação a isso? Edifícios alguns com tanta história, com tanto valor, com tanta memória e 

riqueza passada… Serão várias as respostas a essas questões, mas o importante agora e 

aquilo que será focado no próximo capítulo é em como dar de novo vida a estes edifícios e 

a resposta aí será a reabilitação, que não só repara ou substitui os elementos em grave 

estado de conservação, como também mantém o respeito pelo edifício, assim como todos 

os seus valores patrimoniais e culturais, atribuindo-lhes ao mesmo tempo novas funções e 

condições atuais de conforto necessárias. 

Quando um edifício é um bem cultural com valor patrimonial arquitetónico, “a sua 

reabilitação deve ter em vista possibilitar um uso compatível, através de reparações, 

alterações e adições, que respeitem as características que lhe conferem o seu valor 

histórico, cultural e arquitetónico.47” (Cóias, 2009) 

“A reabilitação dos edifícios pressupõe (…) que além da resolução das anomalias 

construtivas, existe ainda a intenção de melhorar o desempenho local ou geral do edifício, 

sendo portanto o conjunto de operações destinadas a aumentar os níveis de qualidade do 

edifício, por forma a atingir a conformidade com níveis de exigências funcionais mais 

severos do que aqueles para os quais o edifício foi concebido.” (Appleton, 2003: 144) 

Portanto, a reabilitação em edifícios antigos e com valor patrimonial é todas as 

ações mínimas e necessárias que intervém num edifício de modo a dar-lhe de novo vida, 

promovendo o conforto e segurança dos dias de hoje, sem nunca perder os seus valores e 

atributos mais importantes e valiosos. São conceitos adjacentes os de recuperação, 

renovação, revitalização, restauro, requalificação, reparação, reforço e restruturação, que 

                                                 

 

 

 
47 Definição do California Historical Builiding Code. 



102 

 

vão estar ativamente presentes nas intervenções de reabilitação e agora, mais do que nunca, 

no contexto da construção em geral. (Cóias, 2004: 1) 

“ (…) O património é (…) capaz de permanecer no tempo, cuja presença deve ser 

ouvida e atendida em cada processo de transformação.”48 

 Por isso, uma intervenção de reabilitação vai passar por cinco fases: 

 - Análise e diagnóstico rigoroso que indique todos os atributos do edifício, as suas 

anomalias, o seu estado de conservação, os seus valores mais significativos, etc.; 

- Projeto: onde se estabelece a metodologia de intervenção; 

- Execução da obra; 

- Utilização e manutenção: deveras importante pois vai permitir o prolongamento 

da vida útil do edifício; 

- Desconstrução e demolição: sendo preciso ter em conta os impactos ambientais 

propondo soluções viáveis amigas do ambiente. 

Ditadas as fases, vamos em busca de critérios para intervir no património 

arquitetónico, mais precisamente do século XX49, uma vez que é extremamente 

fundamental respeitar estes edifícios e mostrar uma postura responsável perante 

determinada intervenção. Primeiramente, devemos identificar e valorizar o seu significado 

cultural, através da análise no local dos elementos tangíveis, tais como o desenho, a técnica 

construtiva, as instalações técnicas, os materiais, a estética e o uso, e dos intangíveis 

associados às referências históricas, sociais, científicas e espirituais, que podemos 

encontrar em documentos da câmara municipal ou em livros, revistas e artigos. 

De seguida, devemos determinar a metodologia apropriada para o plano de 

conservação, que consiste na análise histórica e investigação meticulosa sobre o edifício a 

intervir, de modo a serem tomadas decisões adequadas e conservar a sua autenticidade50 e 

                                                 

 

 

 
48 Arquitectura y transformación de Fernando Casqueiro Barreiro, Silivia Colmenares Vilata, Nicolás Maruri 

Mendoza, Antonio Regojo e Rafael Pina Lupiáñez, em Criterios de Intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico del Siglo XX. Conferencia Internacional CAH20thC. Documento de Madrid 2011 
49 In Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. Conferencia Internacional 

CAH20thC. Documento de Madrid 2011 
50 “Autenticidade: Significa o conjunto de características fundamentais, historicamente determinadas, do 

original ao estado atual, como resultado das várias transformações que ocorreram ao longo do tempo” 
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integridade51. Será igualmente nesta fase que se estabelece um plano de manutenção à obra 

com o objetivo de não a deixar envelhecer tão rápido.  

Tratando-se de construções do século XX, a investigação dos elementos técnicos é 

fundamental, assim como o desenvolvimento de métodos de conservação próprios a estas 

tipologias construtivas únicas, sem serem destrutivos e invasivos. Cada obra merece uma 

atenção especial individual, pois todas são diferentes e singulares, requerendo adaptações 

nas normas construtivas relativas à segurança e saúde, acessibilidade, proteção contra 

sismos e incêndios e o melhoramento da eficiência energética, minimizando ao máximo os 

impactos negativos.   

Após um reconhecimento e gestão das mudanças a efetuar, que se farão tanto 

quanto necessário e tão pouco quanto possível, há que administrá-las com sensibilidade. 

Devem ser reversíveis e executadas da forma menos invasiva possível, sendo avaliado ao 

pormenor o impacto da proposta nos valores patrimoniais da obra, analisando a fragilidade 

de todos os atributos e a preservação dos componentes mais importantes. É necessário 

assim venerar o edifício, qualquer que seja o elemento novo, que se deve mostrar 

claramente identificado, a incluir no projeto, pretendendo-se harmonia com o bem e não 

competição com ele; quaisquer que sejam as alterações deve-se respeitar o sítio, a escala, a 

composição, a proporção, a estrutura, os materiais, a textura e a cor do bem patrimonial, de 

modo a deixarmos transparecer o caráter respeitoso pela sua autenticidade e integridade 

que tornam o edifício especial e único. 

Um outro fator importante é o da sustentabilidade52, que deve alcançar um 

equilíbrio com o significado cultural. Cada vez mais existe a preocupação de melhorar a 

                                                                                                                                                    

 

 

 

Conferência Internacional sobre a Conservação (2000) Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e 

o restauro do património construído, Anexo – Definições. 
51 “Integridade significa o caráter completo ou intacto de um lugar, incluindo o seu significado e o seu 

sentido, conjuntamente com todos os atributos materiais e imateriais inerentes ao respetivo significado 

cultural.” ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage 

Value, Definitions. 
52 “A sustentabilidade é, segundo Chrisma du Plessis, “o regime capaz de permitir a existência continuada 

do ser humano, possibilitando uma vida segura, saudável e produtiva às sucessivas gerações, em harmonia 

com a natureza e com os valores culturais e espirituais locais.” (Ferreira, 2010: 5) 
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eficiência energética nas edificações e torna-se um desafio quando se implementam os 

critérios da mesma em edifícios antigos e com valores patrimoniais. Do mesmo modo, no 

mundo em que vivemos hoje temos de ter, mais do que nunca, a consciência das nossas 

ações no meio ambiental, tornando-as o mais sustentáveis possível.  

Para finalizar, não só é essencial para nós, profissionais de arquitetura, perceber a 

relevância que tem o património arquitetónico no país, ou a importância da sua 

conservação e preservação, como também é importante alertar o público e consciencializá-

lo para tal, pois é este que vai usufruir desses espaços, que devem ser apreciados e 

estimados com o maior cuidado para não os deixarem entrar em decadência, ou mesmo em 

ruína, como são muitos os exemplos do património portucalense. Por isso, é da nossa 

responsabilidade promover a conservação dos mesmos, estabelecendo um diálogo com o 

público, e propor um manual de utilização e manutenção do edifício, de modo a prolongar 

a sua vida. O manual de manutenção tem como objetivo a prevenção e cuidado do edifício 

ao longo do tempo e deve por isso conter a identificação do imóvel, o seu cadastro de 

intervenções, a sua caracterização construtiva, identificação de anomalias e a programação 

das ações de manutenção. (Teixeira et al, 2015: 43) 

Para além de todos estes critérios descritos acima, ainda devemos ter em 

consideração os propostos por João Appleton (Appleton, 2003: 6): 

 - Reversibilidade da intervenção, de modo a facilitar futuras alterações ou mesmo a 

própria manutenção;  

- Compatibilidade entre o existente e o novo, para que exista uma harmonia entre 

ambos;  

- Durabilidade das soluções adotadas; 

- Privilegiar materiais e técnicas tradicionais, sem recear aplicar materiais e técnicas 

inovadoras.  

E ainda os critérios de eficácia e eficiência, propostos por Filipe Ferreira (Ferreira 

2010: 5), devendo as intervenções para salvaguarda do nosso património construído serem 

sempre executadas por empresas com qualificação específica. 
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“A humanidade tem vindo progressivamente a tomar maior consciência da unidade 

dos valores humanos e a considerar os monumentos antigos como uma herança comum, 

assumindo coletivamente a responsabilidade da sua salvaguarda para as gerações futuras 

e aspirando a transmiti-los com toda a sua riqueza e autenticidade.” (Carta de Veneza, 

1964)53 

Apesar do interesse pela salvaguarda da herança cultural e do património 

arquitetónico, ainda existe um número elevado de construção nova que provoca impactos 

tanto a nível económico como ambiental e contribui para a perda de valores culturais e 

patrimoniais dos centros históricos das cidades, devido ao seu constante abandono e falta 

de conservação e interesse.  

Não é de todo fácil intervir em edifícios antigos e, especialmente, detentores de 

valores culturais, pois introduzem mais dificuldades e maiores riscos. É de facto muito 

mais complicado do que construir do zero, envolvendo uma elevada complexidade, 

minúcia e rigor de execução. É necessário todo o cuidado em cada fase de execução, de 

modo a intervir da forma menos intrusiva possível e com a maior sensibilidade e 

contenção, para além de que ainda é fundamental responder ao desafio adicional de 

conciliar a desejada manutenção das técnicas e sistemas construtivos originais com a 

adaptação do edifício às novas exigências de uso e desempenho físico, de forma a dar 

resposta ao quadro regulamentar atual e parâmetros de exigências. (Póvoas et al, 2011: 3) 

Conseguimos perceber a urgência na implantação da reabilitação em Portugal e a 

necessidade da criação de uma especialização na área da reabilitação das construções 

antigas e da conservação do património arquitetónico, assim como a introdução mais 

profunda desses temas no âmbito escolar da formação de arquitetos e outros profissionais 

da área da construção e obras públicas. 

Devemos preocupar-nos com aquilo que é nosso, com a nossa herança cultural, 

aquilo que os nossos antepassados nos deixam, o nosso património. Devemos apreciar e 

cuidar de cada pedacinho de história que se viveu anteriormente à nossa existência, que já 

aí nos pertencia. Devemos olhar e observar tudo, ouvir e sentir o que os monumentos nos 

dizem. Devemos salvaguardar todo o nosso património valioso para depois o podermos 

                                                 

 

 

 
53 Carta Internacional sobre Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios. 
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mostrar às gerações seguintes. Devemos defender e propor a reabilitação. Devemos 

preservar tanto aquilo que é tangível, como o que é intangível: as paisagens, a natureza, a 

história. Devemos no fundo tornar-nos mais sensíveis e não tomar nada por garantido.  
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3.2.Desenvolvimento Sustentável 

 

“O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (WCED 1987)54 

“Desenvolvimento sustentável: um padrão de utilização de recursos que visa 

atender às necessidades humanas simultaneamente preservando os valores ambientais, 

tanto para seu próprio bem como para satisfazer as necessidades humanas das gerações 

presentes e futuras.” (IFLA/UNESCO 2012)55 

Portanto, o desenvolvimento sustentável tem como premissa o equilíbrio e 

harmonia entre o ser humano e o meio ambiente e a constante preocupação com as 

gerações futuras. Atualmente, esse equilíbrio encontra-se bastante desfasado, sendo a 

construção uma das atividades com maior impacto ambiental, principalmente a construção 

nova, resultado do consumo de enormes quantidades de materiais, de matérias-primas e de 

energia. (Cóias, 2004) 

É neste cenário que se torna inevitável interligar os conceitos de “desenvolvimento 

sustentável” com o anteriormente visto de “reabilitação”. Aliás, uma reabilitação bem 

executada é sustentável, por isso estes conceitos vão andar sempre lado a lado em todo o 

processo da intervenção, assim como ao longo da vida do edifício, desde o seu diagnóstico 

e projeto até à fase da sua utilização e mesmo desconstrução ou demolição.  

A acrescentar a estes dois conceitos, podemos ainda mencionar outro, também 

previamente estudado – o de “património”. Toda a construção nova que ocupou as 

periferias das nossas cidades, de uma forma desordenada, e a falta de interesse pelos 

centros históricos fez com que os mesmos envelhecessem mais rápido, ficando 

abandonados pelo tempo e consequentemente perdessem valores. É então crucial intervir 

nesta nossa herança, de modo a encontrar a nossa identidade e todos os valores culturais 

adjacentes, devemos por isso olhar a reabilitação como uma oportunidade de promover o 

                                                 

 

 

 
54 World Commission on Environment and Development (1987) Brundtland Report –Our Common Future, 

IV Conclusion – Article 1 
55 Charter for Landscape Architectural Education, “Glossary of Terms used in the Charter” 
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desenvolvimento sustentável, preservando o património, atualizando as condições de 

funcionamento e conforto dos edifícios antigos56 e melhorando o desempenho ambiental 

dos mesmos.  

  

Se na construção tradicional as preocupações baseavam-se na qualidade, no tempo 

e no custo da obra, a construção sustentável vai ainda ter em conta o consumo de recursos, 

a biodiversidade, a qualidade de vida e do ambiente construído, o desenvolvimento 

económico, a equidade social e a herança cultural. Ou seja, é um tema muito mais 

complexo que se vai focar em três grandes bases: o ambiente, a economia e a sociedade; 

por isso, quando abordamos a reabilitação sustentável, devemos responder a estes três 

grupos simultaneamente, encontrando o equilíbrio entre todos, para que todos beneficiem 

da intervenção. Para isso vamos apoiar-nos nos seguintes princípios sustentáveis: 

 - Aumento da eficiência energética, recorrendo a energias renováveis; 

- Incorporar na construção grande parte dos resíduos que a própria atividade 

produz; 

 - Escolha de materiais e sistemas conforme a sua performance ambiental; 

 - Promover soluções que aumentam a vida útil, sendo possível adaptar o existente a 

novos usos; 

“A arquitetura sustentável descreve o facto de que recebemos aquilo de que 

necessitamos do ambiente. Esta perceção incita-nos a responder com cuidado e 

responsabilidade ao uso destes recursos. A arquitetura é, então, uma resposta a uma 

consciência e não uma fórmula de sobrevivência.” (Kremers, 1995) 

Nas últimas décadas, a sociedade em geral tem tomado o nosso planeta como 

garantido, como se houvesse outro quando este acabar. Só hoje é que podemos observar de 

perto os desastres desse nosso conforto ingénuo, o resultado das nossas ações ao longo de 

toda a nossa vida. Utilizamos uma quantidade exagerada de recursos, desproporcionado 

com a quantidade que realmente existe e que podemos utilizar. Os impactos ambientais que 

                                                 

 

 

 
56 “Edifício antigo é aquele que foi construído antes do advento do betão armado como material estrutural 

dominante, (…) recorrendo portanto a materiais e tecnologias tradicionais para a construção dos diferentes 

elementos constitutivos, materiais e técnicas(…)” (João Appleton, 2003) 
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se fizeram notar devido ao excesso da construção nova no início do presente século, tais 

como a degradação dos solos de grande qualidade, o aumento do risco de cheias, a pressão 

excessiva sobre a orla costeira, entre outros, estão hoje a manifestarem-se mais do que 

nunca, resultado precisamente do consumo de enormes quantidades de materiais, de 

matérias-primas e de energia. “Em termos ambientais, a atividade do setor da construção 

representa, portanto, uma das principais contribuições para que a pegada ecológica57 de 

cada português seja de 3,7 a 5,8 ha, para uma média mundial de 2,3. Se todas as nações 

do planeta fossem como Portugal, seriam necessários 2,5 planetas58.” (Cóias, 2004) 

Não só a construção causa impactos no ambiente natural, como também sobre o 

ambiente construído e o património arquitetónico, na demolição dos edifícios antigos dos 

centros urbanos para nova construção, contribuindo para a progressiva descaracterização e 

desvalorização dos centros históricos. Começa a existir uma nova mentalidade sobre estas 

questões, aliás, os efeitos negativos da construção nova já estão tão evidentes, tanto a nível 

ambiental como económico, que já se torna lógica e essencial a opção da reabilitação 

focada nos princípios do desenvolvimento sustentável. As intervenções vão então passar 

por cinco fases: 

- Diagnóstico, viabilidade e planeamento; 

- Estudos e projeto; 

- Construção, incluindo consultas e contratação, execução e receção da operação; 

- Utilização e manutenção; 

- Desconstrução. 

Sendo a penúltima fase muito importante, pois uma manutenção adequada permite 

aumentar a vida útil ao edifício, para isso é sugerível a execução de um manual de 

manutenção pós-intervenção onde se organiza, calendariza e se define os procedimentos 

relativos às necessárias ações periódicas de conservação. (Póvoas et al, 2011) 

Como referido no anterior subcapítulo, uma intervenção de reabilitação requer um 

elevado nível de complexidade, minúcia e rigor de execução, sendo essencial uma 

                                                 

 

 

 
57 Pegada ecológica (ecological footprint) de uma comunidade humana: área de terreno produtivo necessária 

para sustentar o seu estilo de vida. 
58 ABC Ambiente, nº34/6, Agosto 2002. 
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sensibilidade e contenção por parte de quem executa as determinadas ações e de quem as 

projeta inicialmente. Deste modo, é recomendado aos projetistas ter em consideração as 

bases da construção sustentável e saber interpretar a etiquetagem ambiental; considerar as 

qualidades ambientais dos materiais e privilegiar a reutilização dos mesmos; propor 

decisões com base nos objetivos ambientais do produto final; trabalhar em equipa com 

outros profissionais de especialidades diferentes, de modo a atingir vários níveis de 

sustentabilidade e corresponder aos requisitos propostos pelo Eurocódigo 8, anexo F, para 

uma reabilitação sustentável:  

- Eficácia; 

-Compatibilidade; 

 - Durabilidade; 

- Reversibilidade; 

- Facilidade de inspeção; 

- Facilidade de reparação. (Cóias, 2004) 

O que torna também a reabilitação complexa, para além de tudo que já foi 

mencionado, é o facto de cada edifício ser único e cada local ter a sua própria cultura, o 

que nos obriga a uma reflexão sobre as diferenças e características de todos os constituintes 

de uma obra preexistente. Da mesma maneira, não se torna fácil definir uma única 

metodologia correntemente aplicada a todos os casos, no entanto, devemos focar-nos 

primeiramente no diagnóstico rigoroso de onde vamos intervir e depois adaptar uma 

metodologia coerente para cada edifício. 

 

Portanto, devemos olhar para a reabilitação com base nos princípios do 

desenvolvimento sustentável de modo a preservar os valores culturais de cada edifício – 

isto é essencial para a caracterização e conservação das cidades existentes, contribuindo ao 

mesmo tempo para o meio ambiente, poupando nos recursos naturais e energéticos e para a 

economia, uma vez que estamos a reutilizar materiais e os próprios custos de utilização vão 

ser menores. Uma reabilitação sustentável deve olhar para o passado, preservando os 

valores culturais e históricos dos edifícios e locais, presente, adaptando o edifício aos 

novos usos e condições de habitabilidade e conforto atuais, e futuro, oferecendo soluções 

reversíveis e adaptáveis para ocupações diferentes futuras. 
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3.3. Casa dos Girassóis – Projeto  

 3.4.1. Organização Tipológica 

  

“Aos arquitetos compete, se tal lhes for permitido, preservar património tanto 

como criá-lo; sempre assim aconteceu – com ou sem arquitetos. No que à História 

pertence, que o façam com rigor intransigente, afastando a tentação de deixar alguma 

assinatura por demais percetível; para tal existe o campo vasto do que se vai construindo 

nos novos territórios (na condição de não comprometer o tecido, mais compacto ou 

menos, que a junção de casas consente).” (Siza, 2009: 324) 

“A intervenção (num sitio com valor patrimonial cultural) deve corresponder ao 

mínimo necessário para garantir a manutenção de valores tangíveis e intangíveis e a 

continuação do uso inerente a esses valores. A remoção de construções ou a alteração de 

características e de espaços com valor cultural e patrimonial devem ser evitadas.” 

(ICOMOS, 1993-2010)59 

  

Com estes princípios acima transcritos como bases e com toda a análise e estudo 

prévio da nossa Casa dos Girassóis, apresentados nos capítulos anteriores, passamos agora 

para o nosso projeto de intervenção, que se focou essencialmente na preservação máxima 

de todos os valores e na alteração mínima da casa em si, tendo sido mantida a função de 

habitação unifamiliar, mas com uma organização tipológica ligeiramente modificada e 

ainda acrescentado programa no exterior. 

É evidente que a organização tipológica de uma habitação unifamiliar do século 

XXI não será igual a uma do século XIX ou XX, começando talvez pelo facto de só existir 

por norma uma casa de banho para toda a habitação, que por vezes até se localizava no 

exterior do edifício e, por isso, parece óbvio propor de imediato o aumento do número de 

casas de banhos. Outra questão serão os quartos que, proporcionalmente à área dos espaços 

                                                 

 

 

 
59 ICOMOS (1993-2010) New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, 

Conservation principles (trad.) 
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Figura 138 - Planta piso 1 

Figura 139 - Sala de estar 

Figura 140 - Quarto 

Figura 142 – Sala de jantar 

Figura 143 - Cozinha Figura 141 - Planta tetos 
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comuns, se mostram insuficientes, o que acontece na Casa dos Girassóis onde temos uma 

sala de mesa, uma sala de estar e ainda um jardim de inverno e só existem dois quartos, 

sem contar com o quarto da criada que irá deixar de existir no presente século. Portanto, 

ditadas as mudanças mais significativas, passamos para a análise das novas plantas, onde 

está proposta a nova organização tipológica da nossa casa de brasileiro de 1913, a Casa 

dos Girassóis.  

Acompanhando a planta do primeiro piso (fig.138), voltamos a entrar pela porta 

principal no hall de entrada. De novo se localizam os quartos à esquerda, agora com o 

privilégio da varanda e com casas de banho próximas, mas também vamos encontrar um 

outro quarto à direita, o espaço que outrora fora ocupado pela sala de visitas (fig.140). O 

quarto com escritório passa a ser uma suíte, substituindo o escritório por um closet com 

casa de banho; e no espaço onde ficava a despensa está agora outra casa de banho. A 

decoração de todos os quartos manteve-se a mesma, com o restauro dos tetos (fig.141), a 

renovação da pintura e dos detalhes decorativos e a limpeza e manutenção dos elementos 

de madeira, como rodapés e molduras de vãos.  

Na zona social, a sala de mesa torna-se sala de estar (fig.139) e assume uma 

decoração mais leve, em tons mais claros, mas mantendo o teto azul trabalhado e os 

lambrins altos de madeira. A cozinha e sala de jantar (fig.142 e 143) são as divisões que 

mais se alteraram, tornando-se agora num único espaço mais amplo e livre, uma vez que a 

parede divisória entre a cozinha e o antigo quarto da criada deixa de existir.  

O jardim de inverno vai ocupar toda a área tardoz da habitação, ou seja a casa de 

banho original deixa de existir, sendo atribuído a esse espaço um caráter mais lúdico, onde 

se pode sentar, descansar, ler um livro e observar a natureza lá fora, visto que é a divisão 

com mais entradas de luz solar e com o objetivo de manter esse contacto com a natureza 

que era tão querido aos brasileiros.  

Os acessos mantêm-se os mesmos, escada de pedra para o exterior e escada de 

madeira, agora reabilitada e com mais qualidade, para o piso inferior (fig.144). Neste 

último, e com um pé direito não habitável, encontramos as dependências da habitação, 

como a lavandaria, casa de máquinas para a nova piscina, um balneário com casa de banho 

e uma amplo espaço para armazenamento agrícola. 
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Figura 144 - Planta piso térreo 

Figura 145 – Vista norte 

Figura 146 – Vista este 

   Figura 147 - Planta terreno 
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O espaço exterior rebelde organiza-se (fig.147) onde o lado norte do terreno 

defende o trabalho e o lado sul o lazer. Por isso, no primeiro vamos encontrar, tangente ao 

muro do terreno, uma nova construção para receber a garagem e o atelier/escritório 

(fig.149), completando-se com um espaço para arrumos e uma casa de banho. Entre esse 

novo volume e a casa principal, recuperamos a horta e o pomar. Do lado sul dispomos um 

grande relvado, em que no centro se destaca a piscina quadrada e o deck de madeira com as 

medidas iguais (fig.148), e junto ao muro um grande balcão com barbecue e mesa para 

refeições.  

 

Apesar das diferenças que podemos agora encontrar se compararmos ambas as 

plantas, do existente e do proposto, não são suficientemente significativas ao ponto da casa 

perder identidade ou o seu caráter autêntico. São, no entanto, modificações necessárias 

para oferecer ao edifício e à própria habitação o conforto que a sociedade atual requer, 

assim como o estilo de vida do século XXI, mas que, ao mesmo tempo, não deixam que se 

percam os valores mais relevantes da casa, tendo até como premissa evidenciar algumas 

das suas características brasileiras, como é o exemplo da decoração. 

De novo, será importante mencionar que estes edifícios antigos, sejam de habitação, 

comércio ou indústria, que constituem o património do nosso país, merecem o nosso apoio 

e não o constante abandono e, por isso, devemos insistir na sua reabilitação e sensibilizar o 

público, os habitantes das cidades e/ou os proprietários destas ruínas para que façam algo, 

para que contribuam, para que todos nós possamos usufruir desses espaços, e, assim, 

melhorar o estado atual do nosso planeta, tanto cultural como ambientalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148 - Terreno 

(vista sul) 

Figura 149 - Terreno 

(vista norte) 

Figura 150 - Terreno 

(vista oeste) 
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Figura 151 - Alçado principal (este) 

Figura 152 e 153 - Alçado principal (norte) 
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Figura 154 - Alçado lateral (norte) 

Figura 155 e 156 - Alçado lateral (norte) 
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       Figura 157 - Alçado lateral (sul) 

Figura 158 e 159 - Alçado lateral (sul) 
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    Figura 160 - Alçado tardoz (oeste) 

Figura 161 e 162 - Alçado tardoz (oeste) 
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Resolução das anomalias 

Como vimos anteriormente no presente capítulo e no capítulo anterior, antes de 

propor ou sequer ponderar algum tipo de resolução de alguma anomalia, devemos 

primeiramente fazer um exaustivo diagnóstico a todo o edifício, tanto a nível de elementos 

construtivos como a nível de valores patrimoniais, perceber a importância da sua função e 

história e estudar os impactos das suas anomalias. 

A intervenção proposta na presente dissertação, que iremos de seguida apresentar, 

é, portanto, a reabilitação, que deve não só permitir soluções para as anomalias dos 

elementos construtivos, como também melhorar o desempenho do edifício através, por 

exemplo, do reforço ou melhoria construtiva, consolidação e reforço de fundações e 

estrutura, reforço do isolamento térmico das paredes e do acústico dos pavimentos, 

assegurar segurança contra incêndios, etc. Tudo isto sempre com a preocupação dos 

condicionantes que estão associados ao edifício existente, como a compatibilidade dos 

materiais, a preservação do património, a reversibilidade das ações e outros que já foram 

mencionados previamente. (Appleton, 2003) 

 

3.4.2. Paredes 

Com o objetivo de respeitar e valorizar as pré-existências, pretendeu-se uma 

reabilitação com o mínimo de impacto e baseada em materiais e técnicas tradicionais. Fez-

se a manutenção da maioria dos elementos construtivos (fig.163), permitindo a valorização 

do mesmo a nível patrimonial e arquitetónico, assim como uma intervenção de reabilitação 

com custos e tempos reduzidos.  

Reabilitou-se não só a fachada principal com a consolidação dos azulejos existentes 

(fig.165), como também as restantes fachadas que continham azulejo, uma vez que oferece 

à casa grande valor patrimonial e, por isso, devemos mantê-lo intacto e tratar dele quando 

necessário, reparando ou substituindo. As superficies que não recebiam azulejo foram 

limpas e tratadas através da remoção cuidada das argamassas existentes e limpeza das 

juntas, procendendo-se de seguida à escovagem a seco de todo o suporte e lavagem sob 

pressão, para depois se fazer a ”aplicação de um reboco tradicional à base de cal, 

constituído por encasque (quando necessário), chapisco, emboço e reboco” (Freitas et al, 

2012: 264), e posteriormente pintar com uma cor similar à original. 
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             Figura 163 - Corte vertical pela parede de fachada Casa ds Girassóis 

Figura 164 - Interior quarto com 

closet 

Figura 165 - Entrada principal 

Figura 166 - Estrutura das paredes 
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A fachada a sul (fig.170), que se encontrava em pior estado com a pala da varanda a 

tapar grande parte da superficie, recebeu o maior cuidado, tendo sido removida a pala, e 

posteriormente ofereceu lugar à nova varanda (fig.167), de estrutura metálica, mas 

revestida na totalidade com madeira, de modo a harmoniar-se com os restantes elementos 

da casa; é igualmente composta por uma pala superior e ambas as superficies se seguram à 

fachada nas zonas onde não existe azulejo, através de cabos de aço que perfuram a parede 

sem serem intrusivos.  

Interiormente, onde existiam humidades e fissuras nos revestimentos e 

acabamentos, removeram-se cuidadosamente os rebocos afetados por fendilhação e 

desagregação, sendo posteriormente feita a inspeção e verificação da estrutura de suporte. 

Depois foram aplicados novos rebocos em argamassa de cal, cujo revestimento se optou 

fiel ao original, escaiola no corredor dos quartos e no hall de entrada, quartos caiados em 

tons claros (fig.169), sala e jardim de inverno com cores mais distintas, aplicando uma 

pintura de acabamento permeável ao vapor, e mantendo o azulejo original no último.  

A parede interior que dividia a cozinha do quarto da criada foi removida com todo o 

cuidado, de modo a criar um só espaço amplo que combinasse a cozinha com a sala de 

jantar. Consequentemente, a parede que dividia esses espaços e a sala de mesa passou a 

receber apenas uma porta em vez de duas, porta essa que faz o acesso direto à nova sala de 

estar. 

A madeira dos rodapés, molduras e lambrins foi removida e tratada para voltar a ser 

usada nos mesmos espaços, embora na cozinha e casas de banho (fig.168) os rodapés 

sofressem algumas alterações devido à rede de abastecimento de água. Os elementos de 

madeira de toda a casa receberam tratamento contra insetos e fungos xilófagos.  

Nenhum destes elementos construtivos verticais receberá isolamentos, uma vez que 

a caracterização quer exterior quer interior da casa transparece valores importantes, 

patrimoniais, culturais e artísticos e, por isso, devem ser conservados e reabilitados. 
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Figura 167 - Corte vertical pela casa de banho, quarto e varanda 

 

Figura 168 - Casa de banho Figura 169 - Quarto Figura 170 - Fachada com varanda 
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3.4.3. Pavimentos 

O vigamento dos pavimentos da Casa dos Girassóis, após uma inspeção e 

verificação das vigas e tarugos, foi integralmente mantido, sendo que só se substituiu os 

elementos que não apresentavam a resistência adequada, e reforçou-se a rigidez das vigas 

através da colocação de novas paralelas às existentes  

Também se adicionou uma camada de isolamento térmico de 10cm entre as vigas 

para melhorar o conforto térmico, visto que nas paredes não foi modificado nada a esse 

nível (fig.171). Os elementos de madeira fixos ao pavimento foram removidos com 

cuidado e tratados para posterior recolocação, recebendo um tratamento de preservação 

superficial e ignífugo.  

O revestimento no piso superior (fig.172) de soalho em madeira de pinho de Riga, 

em condições razoáveis, foi integralmente reabilitado, com enxertos pontuais como no 

corredor dos quartos onde se teve de substituir algumas tábuas. Recorreu-se ao 

enceramento e/ou envernizamento para o acabamento final do soalho, assim como para a 

sua proteção e conservação. Os azulejos no revestimento são agora apenas utilizados na 

cozinha (fig.173), cujos originais se aproveitaram ao máximo e os que se encontravam 

num mau estado de conservação foram substituídos por azulejos idênticos e compatíveis 

com os originais.  

No piso inferior (fig.171), que se encontrava totalmente inacabado, após escavações 

e limpeza do terreno, colocamos uma camada de brita, seguida de massame (camada de 

regularização), depois isolamento térmico com uma tela betuminosa por cima e, por fim, 

uma argamassa de assentamento onde se aplicou a tijoleira como revestimento final.  

O estuque dos tetos foi restaurado (fig.174), as fissuras colmatadas e os elementos 

decorativos em gesso tratados. Como o pé direito do piso superior se mantem elevado em 

todas as divisões decidimos colocar um teto falso – placas de gesso cartonado suportadas 

por perfis metálicos, regulados e fixos à estrutura de madeira da cobertura, e ainda com 

uma camada de isolamento de lã de rocha por cima das placas - na casa de banho de 

serviço (fig.168), na despensa e na cozinha, para normalizar as proporções desses espaços. 
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Figura 171 - Corte vertical 

Figura 172 – Pavimento de madeira 

Figura 173 - Pavimento em azulejo 

Figura 174 - Teto do quarto e do 

closet 
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3.4.4. Cobertura 

 

Quanto à cobertura (fig.175), substituímos e reparamos alguns elementos de 

madeira danificados através da remoção de elementos pontualmente fixados como telhas, 

ripado, contra-ripado e forro, procedendo à inspeção e verificação da estrutura de suporte e 

consequente substituição de elementos sem a resistência adequada, sendo posteriormente 

executada a limpeza geral dos elementos a recuperar e a aplicação do tratamento de 

preservação superficial e ignífugo. 

 Reforçamos a estrutura da cobertura com a utilização de elementos metálicos de 

ligação nos nós das asnas. “As fixações de todos os elementos em madeira devem ser 

realizadas com pregos de aço com tratamento contra a corrosão (preferencialmente aço 

inoxidável) ou com agrafos de aço inoxidável.” (Freitas et al, 2012: 261) Utilizamos telhas 

de ventilação e mantas de material isolante sobre o teto do último piso e entre as madres, 

de modo a obter as condições térmicas apropriadas e o consequente melhoramento 

construtivo e energético-ambiental (fig.176). 
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Figura 175 - Corte vertical pela cobertura com legenda 

Figura 176 - Cobertura em corte Figura 177 - Telhado Figura 178 - Pormenor da 

cobertura 
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 3.4.5. Caixilharia 

Para as caixilharias exteriores (fig.180, 181 e 182) propomos a correção das 

anomalias, recuperando/reparando elementos existentes, vedação de frinchas, fixação dos 

vidros, reparação dos sistemas de fecho, tornando-os eficientes tanto a nível acústico como 

térmico; uso de madeiras secas e tratadas e uma nova pintura de acordo com os tons 

originais da casa.  

As peças mais degradadas foram substituídas e foi aplicado um tratamento de 

preservação da madeira após a sua devida limpeza, e um tratamento das juntas, através da 

introdução de mástiques.  

As caixilharias interiores (fig.179), neste caso apenas portas interiores de madeira 

maciça com pequenos detalhes decorativos pintados à mão, foram aproveitadas ao máximo 

e reparadas, visto que se encontravam num bom estado de conservação, no entanto, 

receberam todas o mesmo acabamento final, de modo a existir uniformidade na casa e 

harmonia entre os restantes elementos de madeira. Foram totalmente recuperadas e 

melhoradas a nível de resistência e funcionamento, através da substituição de peças de 

madeira mais degradadas, limpeza e tratamento de preservação da madeira, assim como do 

tratamento e/ou substituição dos elementos metálicos de fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179 - Porta interior: corte vertical, corte horizontal, alçado e maquete 

Figura 180 – Porta exterior: corte vertical, corte horizontal, alçado e maquete 



131 

 

3.4.6. Condição Térmica 

Já mencionado previamente em algumas soluções, o comportamento térmico e 

acústico do edifício foi aperfeiçoado através da recuperação e reparação das caixilharias de 

madeira a nível de ruídos e trocas térmicas exteriores; o comportamento da cobertura 

também foi melhorado através da instalação das telhas de ventilação e do isolamento 

térmico.  

 As paredes exteriores de elevada espessura, assim como o material utilizado para a 

sua estrutura – pedra de xisto – continuarão a proporcionar um bom conforto térmico nas 

estações mais quentes. Enquanto nas frias será pensada a instalação de pontos de calor, 

como uma salamandra na sala de estar.   

A utilização de tapetes em algumas divisões da habitação poderá ser uma boa 

solução para melhorar a condição acústica e mesmo a própria condição térmica nas 

estações mais frias.  

 

 3.4.7.  Infraestruturas 

 As novas infraestruturas introduzidas no edifício – hidráulicas, elétricas, de 

telecomunicação e climatização – foram projetadas de modo a colidir o menos possível 

com os elementos construtivos existentes, melhorando ao mesmo tempo os níveis de 

conforto e segurança do mesmo.  

 Foram aplicados rodapés técnicos para tubagens de aço galvanizado para a rede de 

abastecimento de águas, visto que os mesmos se vão localizar em divisões com pouco 

detalhe decorativo, em que os rodapés originais se mostram bastante simples, sem grande 

valor patrimonial. 

Para a drenagem de águas pluviais utilizamos as tubagens de ferro galvanizado à 

vista e para as águas domésticas as banquetas técnicas para tubagens. Introduzimos uma 

rede elétrica inteiramente nova e dois pontos de abastecimento de gás na cozinha, 

substituindo o material original pelo cobre. 
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Figura 181 - Janela de guilhotina: corte vertical, corte horizontal, alçado e maquete 

Figura 182 - Janela de batente: corte vertical, corte horizontal, alçado e maquete 
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Conclusão 

No universo do património arquitetónico e do desenvolvimento sustentável há uma 

ação que se torna essencial para a preservação de ambos: a reabilitação. É cada vez mais 

importante fazermos uma pausa, olharmos para trás e termos consciência das nossas ações, 

porque o futuro que enfrentamos hoje é cada vez mais incerto e, nesse sentido, a presente 

dissertação teve como premissa mostrar essa importância não só na preservação do nosso 

património, como também no benefício para o nosso planeta, porque uma reabilitação bem 

executada é sustentável. Encontramos nas várias definições de ambos os conceitos – 

reabilitação e sustentabilidade - as bases para o desenvolvimento do nosso trabalho, assim 

como na definição do conceito de património, explorado primeiramente no cenário 

espinhense e depois mais concretamente na Casa dos Girassóis. Foi através da observação 

de todos os aspetos da Casa, tanto exteriores como interiores, que foram definidos os 

vários valores patrimoniais da mesma e percebemos a sua importância, não só no 

património cultural e arquitetónico da cidade de Espinho, mas também no contexto geral 

das Casas de Brasileiros do início do século XX. 

A Casa dos Girassóis foi utilizada como exemplo prático de reabilitação, onde se 

privilegiou a conservação dos seus valores patrimoniais. As soluções propostas foram 

então baseadas no mínimo necessário para que a Casa se tornasse de novo habitável e 

atualizada com as indispensáveis condições de conforto e segurança, onde o respeito pela 

pré-existência foi fundamental, assim como o objetivo de manter a sua autenticidade. No 

entanto, atingir esses objetivos não é algo fácil. Edifícios como este, em ruína, com uma 

importante história adjacente e consequentemente repleta de valores patrimoniais, têm de 

ser encarados com o maior cuidado. Devemos definir estratégias de intervenção válidas e 

coerentes, em que a metodologia é a chave que nos leva a estudar profundamente qualquer 

edifício, visto que cada um é único. Por isso, é tão fundamental essa análise rigorosa, de 

forma a encontrarmos respostas para as diferentes anomalias e propormos um novo uso 

que se adapte ao edifício.  

As Casas de Brasileiro foram um dos inúmeros exemplos de património 

arquitetónico existente no nosso país que decidimos explorar e que contam parte da 

história de Portugal nos finais do século XIX e inícios do século XX, quando os brasileiros 

de torna-viagens mandaram construir casa própria, mas também contribuíram para a 

economia do país. No fundo, quando preservamos uma destas casas estamos a reviver essa 

memória, estamos a deixar que a história se mantenha em exemplos concretos físicos e não 

só em páginas de livros.  
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Essa história que nos antecede pertence a todos nós e não devíamos ficar 

indiferentes perante tais edifícios:  

 Aos que intervém neles, reabilitem-nos, para que não percam os seus 

valores e características principais; 

  Aos que os habitam posteriormente, que tenham cuidado e que os 

estimem; 

 E aos que só os observam da rua, que entendam o seu significado e 

os apreciem ao longe.  
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Anexos  



Ao deambular pelas ruas de Espinho, fazem-se realçar as Casas e Palacetes de
Brasileiros, outrora exuberantes e imponentes no território, mas marcadas agora pelo
tempo e história da sua cidade. Nasce então a vontade de as valorizar como património
arquitetónico e estudar a sua origem e percurso de vida até aos dias de hoje, de modo a
tornar possível a sua reabilitação.

Nesta lógica, vamos em busca de livros, textos, artigos, revistas… que nos
proporcionem o conhecimento vasto sobre as Casas de Brasileiros, tanto a nível do seu
contexto histórico e social e características gerais, como a nível mais particular sobre
esta arquitetura de vilegiatura na malha espinhense. Sendo que posteriormente nos
vamos focar no caso da Casa dos Girassóis e proceder ao seu levantamento, análise do
estado de conservação e estudo dos seus valores patrimoniais, de modo a obter um
conhecimento vasto e profundo sobre o objeto a intervir e encontrar soluções para a
sua reabilitação.

O caso de estudo investigado nasceu com a vontade do brasileiro de
torna-viagem António Ferreira da Costa em 1913, e é conhecido como a Casa dos
Girassóis, devido aos azulejos no torreão central representando girassóis, ou Vila S.
José, também pela representação do santo em azulejo na fachada principal mais
recuada. Como se referiu anteriormente, esta arquitetura de vilegiatura pertence ao
património arquitetónico de Espinho, tornando a Casa dos Girassóis num bem imóvel
cultural da cidade. Tendo em conta este princípio, foram também analisados os
determinados valores fundamentais que a Casa detém, com o objetivo de salvaguardar
a sua identidade e significado cultural, de modo a perceber onde devemos ou não
intervir.

Reabilitação da Casa dos Girassóis
As Casas de Brasileiro em Espinho
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Vila Maria
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Fachada principal a Este
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Reabilitadas
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Fachada a Norte Fachada a Sul Fachada a Sul

Dos vários cenários brasileiros do norte de Portugal, o palco em que nos vamos focar será o território espinhense, dispondo de um património arquitetónico de seis Casas de Brasileiro, sendo que metade se encontram

abandonadas e em mau estado de conservação. É no início do século XX que as Casas de Brasileiro aparecem no território, mandadas construir pelos seus proprietários afortunados regressados do Brasil,estas localizam-se
sobretudo a nascente da Estrada Nacional 109 e perto da rua 19, uma das mais importantes da malha urbana espinhense, atribuindo-lhes um caráter relevante na cidade, sendo a que esta arquitetura de vilegiatura pertencem três
tipologias: as vilas, as vivendas e os palacetes.

O Palacete Rosa Pena de 1930, cujo proprietário original foi o brasileiro Joaquim Alves Pena, observa-se da rua o seu jogo de volumes a uma escala imponente, com tons amarelados e apontamentos de azulejos de
motivos florais no topo de cada volume. Vizinhas desta obra foram as vivendas Pereira e Constante, que já se encontravam no terreno há dez anos, a primeira infelizmente foi destruída e a segunda passou a albergar a
Academia de Música em 1961 e encontra-se hoje abandonada e em mau estado de conservação.

No entanto nem todas tiveram o infortúnio de se desgastarem e perderem-se no tempo, são os casos da Vila Maria, da casa no gaveto das ruas 26 e 31 e da Vila Cardoso, esta última vizinha da Casa dos Girassóis.
Reabilitadas fazem jus à ostentação e originalidade que as distinguem, com destaque à Vila Cardoso coberta de azulejo e sem esquecer o ferro forjado nas suas varandas, no alpendre e no portão, onde nos recebe com a herança
brasileira da palmeira. A Vila Maria, caiada de azul claro, realça o caráter horizontal desta arquitetura através do maravilhoso e comprido alpendre, rematado pela torre-mirante onde se vê no piso superior a varanda principal.
Já mais discreta, mas igualmente importante, encontramos no gaveto das ruas 26 e 31 uma Casa de Brasileiro rosada e escondida pela vegetação pública, o volume no interior do lote torna-se despercebido devido ao volume
vertical de três pisos na frente de rua e que compõe o próprio gaveto, apesar das suas características brasileiras, mostra-se bastante mais simples que as restantes.

Após uma pesquisa abrangente do território espinhense e a sua herança brasileira, partimos em busca de informação sobre a casa escolhida para a investigação aquitetónica, que será a Casa dos Girassóis, ou a Vila S.José.

Foi-nos então entregue, pela Câmara Municipal de Espinho, os desenhos originais da casa: plantas, alçados e um corte. No entanto foi necessário a visita física à casa para confirmar as medidas e a própria organização
tipológica, que se mostraram diferentes, sendo que foi preciso realizar o levantamento da casa na sua totalidade, assim como a análise das suas patologias evidentes.
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Cave - piso inferior Entrada para a cave Teto do quarto principal

Atualmente a Casa dos   devoluta, degradada e
abandonada pelo tempo, somente  utilizado o  exterior para
cultivo local. No seu interior pode-se observar um colapso integral do
teto do quarto principal, sendo que os restantes apresentam fissuras e
pequenas  O soalho mostra-se em grande parte intacto,
com  do corredor dos quartos que  permite sequer a
passagem de um lado ao outro. As janelas encontram-se todas
partidas, algumas mais que outras, e a caixilharia apodrecida com

 da pintura.  uma  do reboco, lambrim e
azulejos das paredes interiores, assim como nas paredes exteriores,
principalmente na fachada sul onde o coberto da varanda e a 
varanda  e danificaram o   existe a  de
uma densa  junto ao  que favorece o seu

No entanto ainda se observam muitos valores patrimoniais e

exemplo, dos azulejos, do soalho, dos caixilhos e dos tetos ricamente
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Após toda a análise e estudo sobre a casa em questão, redesenhamos as suas plantas, os seus alçados e
percebemos a sua estrutura e funcionamento a partir dos cortes verticais, tendo sempre em consideração os seus
valores patrimoniais e intervindo o mínimo possível, mas promovendo todo o conforto e segurança que se exigem
nos dias de hoje.

Mantivemos a função de habitação unifamiliar com três quartos, um deles com closet e casa de banho, uma
casa de banho central, uma cozinha em conjunto com a sala de jantar, uma sala de estar e um jardim de inverno no
piso superior. No piso inferior encontram-se as dependências da casa, como a lavandaria, uma casa de máquinas
para a piscina, assim como um balneário com casa de banho, e um espaço amplo de armazenamento, uma vez que
no exterior da casa existe uma horta e pomar para manter o cultivo agrícola que ainda lá se faz.

As determinadas ações a efetuar foram baseadas nos  de  do   do
 XX, documento de Madrid de 2011, assim como no livro de João Appleton  de  Antigos:

 de 2003.

Casa dos Girassóis

No exterior propomos a sul um relvado com piscina e deck de madeira, assim como uma churrasqueira, com um grande balcão e todas as dependências necessárias para o seu funcionamento. A norte, para além da
horta e pomar já mencionados, desenhamos uma garagem e um atelier, com acesso tanto pela rua como pelo interior da propriedade, de modo a facilitar os seus usos. Os materiais utilizados, vidro e madeira, pretendem
interagir de forma harmoniosa e conjugarem-se com a própria casa e com o exterior.
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Casa dos Girassóis

Uma vez definidos os valores patrimoniais da casa e as suas anomalias, decidimos propor soluções ao nível do soalho, reforçando a rigidez das vigas através da colocação de novas paralelas
às existentes, assim como incluímos uma camada de isolamento térmico entre as mesmas.

Mantivemos as paredes exteriores, devido ao uso do azulejo, que será igualmente mantido, embora alguns sejam necessários reparar ou substituir, assim como outros elementos da casa,
tanto exteriores como interiores. São exemplos os tetos trabalhados em reboco que deverão ser fiéis aos originais, os rodapés e lambrins e os detalhes decorativos dos alçados.

A nível da cobertura, reparamos e reforçamos a sua estrutura com a utilização de elementos metálicos de ligação nos nós das asnas. Substituímos elementos danificados e utilizamos telhas
de ventilação e mantas de material isolante sobre o teto do último piso, de modo a obter as condições térmicas apropriadas.

Para as caixilharias propomos a correção das anomalias, recuperando/reparando elementos existentes, vedação de frinchas, fixação dos vidros, reparação dos sistemas de fecho, tornando-os
eficientes tanto a nível acústico como térmico, uso de madeiras secas e tratadas e uma nova pintura de acordo com os tons originais da casa.
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1. Verga
2. Moldura de madeira
3. Aro ou marco
4. Travessa superior da bandeira
5. Betume (massa de vidraceiro)
6. Vidro simples
7. Bandeira
8. Travessa inferior da bandeira
9. Travessa superior
10. Almofada
11. Travessa
12. Travessa inferior
13. Parede de alvenaria de xisto
14. Moldura de pedra
15. Pinázio

16. Parede de tabique
17. Prumo
18. Couceira
19. Puxador
20. Dobradiça
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Casa dos Girassóis


