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Resumo  
 

O estudo incide na reabilitação da arquitetura Arte Déco, nomeadamente na 

habitação unifamiliar da década de 30 na cidade do Porto. 

O tema de interesse da presente dissertação é perceber as caraterísticas da arquitetura 

das décadas de 20 e 30, o seu valor e a forma de a reabilitar, através da definição de uma 

metodologia adequada para intervir numa ruína arquitetónica do estilo Arte Déco. 

Visto que para uma reabilitação adequada é necessária uma seleção de valores, 

pretende-se encontrar esses mesmos valores e mostrar que devem ser preservados, mesmo 

que estejamos perante uma ruína.  

O estudo desenvolve-se em torno da arquitetura das décadas 20 e 30 do século XX, 

nomeadamente a arquitetura Arte Déco, os seus valores associados que devem ser 

preservados, os valores que foi perdendo ao longo do tempo e quais os critérios adequados 

para intervir, tendo sempre em vista a salvaguarda dos seus valores. 

É feita uma abordagem nos temas da reabilitação e da ruína, de maneira a perceber 

as suas caraterísticas e as suas vantagens e/ou desvantagens. 

Posteriormente, analisam-se habitações unifamiliares que, com o passar do tempo, 

sofreram intervenções na fachada, nunca esquecendo os valores que cada uma tem e tentado 

sempre que os mesmos sejam salvaguardados. 

No final, com toda a informação recolhida ao longo da dissertação, é apresentada 

uma possível proposta de intervenção na habitação unifamiliar das Antas, situada na cidade 

do Porto, onde se analisam conceitos e estratégias na intervenção no edifício, de maneira a 

enaltecer quer a sua valorização, quer na sua preservação no futuro.  

  

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Reabilitação; Arte Déco 

 

 

 



Reabilitação da casa Arte Déco da década de 30 na cidade do Porto 
 

XVI 
 

 

  



Reabilitação da casa Arte Déco da década de 30 na cidade do Porto 
 

XVII 
 

Abstract 

 

The study focuses on the rehabilitation of Art Déco architecture, namely on single-

family housing from the 1930s in the city of Porto. 

The theme of interest in this dissertation is to understand the characteristics of the 

architecture of the 20s and 30s, its value and the way to rehabilitate it, through the definition 

of an appropriate methodology to intervene in an architectural ruin of the Art Déco style. 

Since for a proper rehabilitation a selection of values is necessary, it is intended to 

find those same values and show that they must be preserved, even if we are facing a ruin. 

The study develops around the architecture of the 20s and 30s of the 20th century, 

namely Art Déco architecture, its associated values that must be preserved, the values it has 

been losing over time and what are the appropriate criteria to intervene , always with a view 

to safeguarding its values. 

An approach is made on the themes of rehabilitation and ruin, in order to understand 

its characteristics and its advantages and / or disadvantages. 

Subsequently, single family homes are analyzed which, over time, underwent 

interventions on the façade, never forgetting the values that each one has and tried whenever 

they are safeguarded. 

At the end, with all the information collected throughout the dissertation, a possible 

proposal for intervention is presented in the single family home of Antas, located in the city 

of Porto, where concepts and strategies are analyzed in the intervention in the building, in 

order to enhance both its valorization, or in its preservation in the future. 

 

Keywords: Modern Architecture; Rehabilitation; Art Deco 
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Introdução 

A presente dissertação tem como base a habitação unifamiliar situada na Rua de la 

Couture no Porto.  É um edifício projetado pelo arquiteto Renato Montes, aluno de José 

Marques da Silva, no ano de 1936 e apresenta caraterísticas da arquitetura Arte Déco como 

muitas outras habitações unifamiliares presentes na envolvente. Atualmente o edifico 

encontra-se em ruína, o que o torna pouco atraente na paisagem urbana, especialmente 

porque se encontra na rua paralela a uma das avenidas mais importante da cidade, a Avenida 

dos Combatentes.   

O avançado estado de degradação identificado nos edifícios, devido ao seu valor 

arquitetónico, impõe uma definição de metodologias e estratégias de intervenção capazes de 

salvaguardar o seu valor cultural, prolongando a sua vida útil. 

Pretende-se ter um conhecimento mais amplo da natureza construtiva destes edifícios, 

de maneira a obter intervenções integradas e compatíveis que respondam às exigências 

funcionais e culturais do património arquitetónico. 

 

 

Motivações: 

A dissertação surge como um exercício teórico-prático, cujas condicionantes assentam 

numa preexistência real. 

A escolha deste tema surge pelo contacto diário com uma progressiva deterioração 

numa das zonas mais privilegiadas da cidade do Porto, mais concretamente do seu edificado, 

devida à ausência total da sua manutenção, originando problemas de insalubridade que afeta 

todos os que ali passam. Surge também pelo interesse em explorar o potencial do edifício, 

para uma utilização atual, minimizando os aspetos negativos referidos acima. 

Hoje em dia é urgente reabilitar edifícios que muitas vezes se encontram abandonados 

e esquecidos, mas sem desrespeitar ou desvalorizar o património. 
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Objetivos: 

Este trabalho tem como objetivo principal conseguir absorver as caraterísticas da 

arquitetura Arte Déco para conseguirmos perceber de que forma podemos reabilitar o 

edifício, respeitando sempre os seus valores.  

Pretende-se assim que a presente dissertação constitua um instrumento eficaz para 

melhorar a qualidade das intervenções, garantindo um melhor desempenho nos edifícios face 

às exigências funcionais dentro dos atuais padrões de habitabilidade, segurança e economia, 

mantendo sempre o valor cultural do património arquitetónico construído. 

 

 

Metodologia: 

Para a realização dos objetivos propostos, procedeu-se à análise dos dados recolhidos. 

Começou-se por fazer uma recolha de todo a informação relacionada com o edifício de 

maneira a se conseguir perceber a sua origem e o seu estado de conservação. De seguida, 

através da bibliografia específica, tentou-se entender o tipo de habitação que era construída 

nas décadas 20 e 30 do século XX e depois aprofundar a arquitetura Arte  Déco, não deixando 

de parte os temas ruína e reabilitação que nos auxiliam na intervenção no caso de estudo. 

Assim, o projeto final resulta do cruzamento de todas as fontes recolhidas, originando 

uma possível estratégia de intervenção e recomendações para a intervenção que integra as 

temáticas e objetivos desenvolvidos nesta dissertação. 
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Estrutura do Trabalho: 

De modo a cumprir os objetivos mencionados, a presente dissertação estrutura-se em 

três partes. Após uma abordagem introdutória, é desenvolvido um primeiro capítulo onde se 

aprofunda o estilo Arte  Déco e a sua arquitetura. São apresentados conceitos e caraterísticas 

relativas às artes decorativas, de maneira a identificar os diferentes valores associados. 

É também feita uma abordagem à habitação da altura, acabando por falar na habitação 

unifamiliar que tem vindo a ser estudada. 

De seguida, o segundo capítulo permite conhecer um pouco a reabilitação, quais os 

motivos que nos leva à reabilitação e com que objetivo é que o fazemos. São analisadas três 

obras arquitetónicas com caraterísticas Arte Déco, de maneira a perceber o que se fez nos 

edifícios e porquê. 

Posteriormente é feito um conhecimento da ruína arquitetónica. É referida a forma 

como intervir na ruína e abordar medidas a tomar antes de qualquer intervenção, sendo isto 

essencial para se poder selecionar os critérios de intervenção. 

No último capítulo, trata-se da aplicação dos conceitos e estratégias apresentadas nos 

capítulos anteriores, de modo a intervir na habitação unifamiliar situada na cidade do Porto, 

com o conhecimento dos critérios mais adequados tendo em vista a conservação dos valores. 
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CAPÍTULO I 
A casa unifamiliar Arte Déco de 1936 na cidade do Porto 
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Fig.1- Implantação, Licença e termo de responsabilidade da habitação estudada- material recolhido na Casa do Infante 

 

Fig.2- Projeto aprovado pela câmara em 1936, da habitação unifamiliar estudada 

 

Fig.3- Memória descritiva do projeto do caso de estudo 
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O estudo incide numa habitação unifamiliar da década de 30, situada na Rua de La 

Couture e Nevala, na cidade do Porto.  

A habitação foi mandada construir pelo médico Valdemar Gil de Carvalho Nóvoa ao 

arquiteto Renato Montes, aluno de José Marques da Silva, no ano de 1936 (fig.1) e apresenta 

caraterísticas Arte Déco. 

Segundo o material recolhido na Casa do Infante (fig.2), o edifício era composto por 

três pisos: cave, rés do chão e primeiro andar. Os alicerces foram construídos em perpianho 

ao baixo levando uma camada de asfalto na parte superior. As paredes exteriores e parte dos 

interiores eram em perpianho com 28 cm de espessura, argamassa de cal e saibro. As 

divisórias foram construídas em tabique e as soleiras e os degraus exteriores eram em 

cantaria lavrada. A escada interior era de madeira com o corrimão envernizado. As janelas 

da cave teriam dimensão para permitir 1/10 de luz em cada compartimento. Os materiais das 

janelas dos restantes pisos eram em pinho. A chaminé foi construída, fora da parede, em 

tijolo. Os revestimentos eram em cimento com hidrófugo misturado na água para 

impermeabilizar as paredes, o emboço exterior e interior foi feito em cal e saibro e os rebocos 

de cal e areia. A varanda era revestida por azulejo, bem como parte da fachada voltada para 

a rua de Nevala. No interior, o azulejo estaria presente na cozinha, na copa, dispensa e 

instalações sanitárias. Os pavimentos eram em betonilha na cave, cimento armado na 

cozinha, copa, despensa, instalações sanitárias e varanda e os restantes eram em madeira. Na 

cobertura a armação do telhado era em pinho coberta em telha marselha (fig.3). 
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               Fig.4-Igreja de Santo António das Antas 

 

               Fig.5-Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 
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A habitação está situada numa das zonas privilegiadas da cidade do porto, em pleno 

coração das antas, numa das ruas paralelas à Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. 

A Avenida dos Combatentes da Grande Guerra foi aberta em 1926 e tem um caráter 

estritamente residencial. A sua abertura coincidiu com a criação de novos arruamentos na 

malha viária da cidade, tendo alguns deles favorecido a criação de áreas residenciais 

ocupadas por estratos sociais elevados. 

Deu origem a novas ruas secundárias como as ruas Naulila (fig.10), Nevala (fig.8), 

Rovuma (fig.6) e La Couture, onde se encontra a habitação estudada. 

No final da década de 20 e durante a década de 30, as construções começaram a ser 

licenciadas. Nesta altura, segundo a Câmara Municipal do Porto, havia uma vontade de as 

habitações prevalecerem como objetos isolados, sem ligação com o contexto urbano, mas 

como elementos participantes num cenário conjunto, contribuindo para o valor e qualidade 

estética da artéria. Todas estas exigências foram conseguidas através do desenho cuidado 

das fachadas. As habitações também visavam o espaçamento entre si e a sua relação com a 

rua era harmonizada através de zonas ajardinadas. 

Com isto, não só a Avenida dos Combatentes (fig.5;7) como as ruas secundárias 

tornaram-se um lugar agradável para os seus habitantes e uma referência urbana para a 

cidade. Assim, a inserção de uma igreja foi, durante muito tempo, o desejo de muitos 

moradores da zona. Em 1937, a Igreja de Santo António das Antas (fig.4;9) começa a ser 

construída, com influências da arquitetura italiana. Ocupa a totalidade do quarteirão, 

demarcado a Este pela Avenida Fernão Magalhães, a Sul pela rua de Fernando de Bulhões, 

a Norte a rua de Santo António das Antas e a rua de Naulila. 

Apesar da insistência de vários arquitetos em voltar a fachada principal para a 

Avenida de Fernão Magalhães, tal não veio a acontecer, pois o interesse era referenciá-la no 

eixo da Avenida dos Combatentes. 

Projetada pelos arquitetos Fernando Barbosa e Fernando Tudela, é uma igreja com 

uma arquitetura modernista de planta longitudinal composta por três naves. 
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Fig.6-Rua de Nevala,14937                                                   Fig.7- Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,1937 

 

Fig.8- Rua do Rovuma,1948 
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                   Fig.9- Construção da Igreja de Santo António das Antas,1937 

 

                     Fig.10-Rua de Naulila,1948 
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    Fig.11-Vista das escadas da habitação estudada                                              Fig.12-Corredor de acesso aos quartos 

 
      Fig.13-Hall de entrada da habitação estudada  



Reabilitação da casa Arte Déco da década de 30 na cidade do Porto 
 

33 
 

 

 Surgimento do estilo Arte Déco  

 

Enraizada cada vez mais como sistema decorativo e superficial, a Arte Nova1 foi-se 

vulgarizando, no início dos anos 20. As decorações em massa iam pouco a pouco 

substituindo todos os materiais mais nobres na fachada e a tendência para refazer todos os 

temas e volumes decorativos, cada vez mais fragmentados e isolados na empobrecida frente 

do edifício acentuava-se.  

À fachada “decorativamente pobre” associou-se a uma planta interior de excessiva 

profundidade, com quartos sem ventilação adequada. Os desenhos sucintos e estereotipados 

dos pormenores construtivos esclarecem bem a simplificação que predominava.  

Ao longo desta década, houve  uma evolução na ideia de “estilo”: por um lado, o 

abandono de muitos “exotismos” decorativos, com recorrência a um sentido mais “clássico” 

da composição; a textura substituía  as volumetrias, a cor a sugerir o claro-escuro, anulação 

das curvas pela linha reta- era o estilo Arte Déco a entrar na arquitetura portuguesa, 

acompanhado pelo betão armado. Como diz José Manuel Fernandes, “era também a 

estilística a se aliar à técnica para um mesmo fim: embaratecer, simplificar, numa palavra, 

modernizar”2 

Na habitação unifamiliar estudada, podemos ver uma fachada “decorativamente 

pobre”, como foi referido acima, onde a linha reta e a cor prevalecem. O seu interior também 

revelava, na altura em que foi construída, pouco conforto e uma excessiva compartimentação 

de espaços (fig.11;12;13).  

Arte Déco (Arts Décoratifs) é um estilo decorativo que surgiu no ano de 1920 e 

atingiu o seu auge em 1925, na Exposição de Artes Decorativas e Industriais de Paris. Foi o 

primeiro estilo global e universal aspirando construir-se como arte total (inspiração de vida), 

a promessa estética de felicidade nele contida, era o antídoto contra o trauma da I Guerra 

Mundial, sendo também a atenuante contra a crise económica dos anos 30. O movimento 

perdurou até à II Guerra Mundial. 

                                                            
1 Movimento artístico que surgiu na final do século XIX na Bélgica. Vigorou entre 1880 e 1920. 
2 FERNANDES, José Manuel-Arquitectura Modernista em Portugal, p.49 
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          Fig.14-Estação ferroviária de S. Bento no Porto 

 

           

         Fig.15- Filial da Caixa Geral de Depósitos 
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Pretendia estreitar o fosso existente entre o design de qualidade e a produção em série 

e desenvolveu-se a partir do movimento da Arte Nova. Era um estilo sem objetivos utópicos, 

sendo uma arte burguesa e privilegiando a fantasia e a sumptuosidade.  

Contra as correntes da linha curva, desenvolveu-se sobretudo nos países germânicos, 

onde a tendência da linha reta predominava.  

Ao contrário das linhas curvilíneas, as correntes da linha reta iriam ser a raiz para 

futuras experiências. 

 

“… a estrutura formal da sua linguagem vai impor-se além-fronteiras e, esgotadas as 

inovações do caminho proposto por Horta3, influenciar largamente as arquiteturas e artes 

decorativas da Europa Ocidental, nomeadamente da França; aqui provavelmente bebeu a 

arquitetura das «artes decorativas» em Portugal as suas mais diretas influências4.” 

 

Esta linguagem muda de destino quando os arquitetos protagonistas das tendências 

geométricas, descobriram o interesse pelas formas elementares da construção e, interessados 

no seu estudo, vão acabar por dar um papel diferente a esse decorativo evidenciando as 

relações volumétricas estruturais, através da simplificação e geometrização do mesmo, 

conseguindo assim uma planificação nas superfícies construtivas. O mosaico cerâmico, o 

vitral (fig.14,15) e o estuque vão ser essenciais para transformar as volumetrias nas 

superfícies, em baixos relevos, em cor ou em luz. 

Com estas transformações, é possível pôr em causa os elementos construtivos e as 

suas relações, salientando a modernidade das estruturas e das formas, sendo elas cada vez 

mais visíveis e claras. 

Foi um estilo oposto do ecletismo passadista, que capeava as estruturas e os volumes 

da obra com excessiva decoração. 

 

                                                            
3 Victor Horta foi o pioneiro da Arte Nova  
4 FERNANDES, José Manuel-Arquitectura modernista em Portugal, p.51 
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                                      Fig.16-Edifício na Avenida da República,1923 

 

                                     Fig.17-Edifício na Avenida da República,2020 
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O estilo Arte Déco foi um processo artístico dos anos de 1920-30, com conotação 

simultaneamente conservadora e moderna (com valores de composição tradicionalista e ao 

mesmo tempo uma temática renovadora) onde se ligaram, pouco a pouco, os valores 

modernos que iam sendo propostos por uma Bauhaus  e por Le Corbusier. 

 

“Não é por acaso que na Exposition des Arts Décoratifs, parisiense, em 1925, uma serie de 

pavilhões comerciais vulgarizavam a mensagem secessionista de vinte anos antes, ainda 

decorados e policromos-enquanto, a seu lado, um outro exibia intenções bem ousadas, 

vindas dos pensamentos radicais dos anos da guerra e a que se chamava espirit nouveau, 

criação de Le Corbusier, branca e purista.” 5 

 

A introdução do estilo Arte Déco fez-se predominantemente por influência francesa. 

Aos poucos o estilo vai-se afirmando no país e em 1923 surge o primeiro prémio Valmor6 a 

consagrá-lo na cidade de Lisboa com o edifício na Avenida da Liberdade do arquiteto 

Porfírio Pardal Monteiro (fig.16;17). 

Em relação à cidade do Porto, enquanto a cidade sentia os sintomas da 

industrialização, com a presença de estruturas industriais, nas áreas periféricas permanecia 

um contexto de ruralidade. Vai ser nas zonas periféricas como Paranhos, Campanhã e 

Ramalde que se vai erguer grande parte das quintas e casas de lavoura. Esta forma de habitar 

vai coexistir com outros modelos de habitação: casas térreas, casa típica do Porto (estreita e 

alta), os palacetes e as casas grandes, destinadas às elites do Porto e de aspeto arquitetónico 

imponente. 

Nos inícios do século XX a Avenida da Boavista estava a ser concluída, abria-se a 

Rua Álvares Cabral e prolongava-se a Avenida Fernão Magalhães e a Rua Júlio Dinis. É 

nestas novas artérias e na zona central da cidade que, entre os finais do século XIX e os anos 

20 do novo século, surgem novas arquiteturas. Para isto, terá contribuído a Exposição das  

 

                                                            
5 FERNANDES, José Manuel- Arquitectura modernista em Portugal, p.52 
6 Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura, tem por finalidade premiar a qualidade arquitetónica dos 
novos edifícios construídos na cidade de Lisboa. 
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Fig.18- Casa de Serralves-Porto 

 

 

 
Fig.19- Comércio do Porto 
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Artes decorativas onde estiveram presentes arquitetos como Cassiano Branco, 

Cristino da Silva, Marques da Silva e Manuel Marques. Também ajudou o facto de muitos 

arquitetos nacionais emigrarem para França, principalmente para a École des Beaux-Arts 

como forma de completarem a sua formação. O arquiteto José Marques da Silva7 foi quem 

mais contribuiu para a difusão deste gosto pela cidade, não só através da obra, mas também 

como pedagogo.8 Desenvolveu, alterou e executou um dos exemplares da arquitetura Arte 

Déco da cidade do Porto, a casa de Serralves (fig.18).  

Outro arquiteto foi Rogério de Azevedo, que marcou sem dúvida a arquitetura 

portuense. Uma das suas grandes obras foi a sede do jornal Comércio do Porto (fig.19). Ao 

conceder o edifício, todo ele com tratamento do gosto Arte  Déco, Rogério de Azevedo levou 

em consideração os edifícios circundantes, existindo uma grande harmonia entre todos. 

Com isto, houve uma grande influência francesa na cidade onde as ideias inovadoras 

da arquitetura do ferro e do vidro foram aplicadas, ditando o fim do Neopalladianismo de 

influência inglesa que tanto inspirava a arquitetura portuense.  

As obras de caráter modernista surgiram numa altura em que a arquitetura era 

entendida como uma questão de estilo e gosto. 

O estilo Arte Déco surgiu timidamente na arquitetura do Porto quando em 1926 José 

Coelho de Freitas pediu o licenciamento de obra para o arranjo de uma loja, situada na Rua 

5 de Outubro, o projeto incluía elementos desta corrente. No mesmo ano Rogério Rodrigues 

adaptou o rés do chão de um prédio na Rua da Conceição para uma oficina de automóveis, 

onde inseriu elementos decorativos típicos deste estilo. 

No início dos anos 30 a cidade do Porto conheceu novos impulsos. A nível 

urbanístico, a expansão e intervenção na cidade deixa de ser pensada de forma pontual e 

passa a ser um processo a longo prazo e estruturado. 

 

 

                                                            
7 Uma das principais figuras da arquitetura do Porto. Os seus contributos são marcados e notórios na 
cidade. Foi com uma abordagem diferente que conferiu ao porto uma série de edifícios marcantes na sua 
história e demarcação identitária. 
8 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira- História da Arquitetura. Perspetivas temáticas, p.66 
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Fig.20: Rua de La Couture 
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Os arquitetos e engenheiros foram os principais responsáveis pela renovação e 

inovação da arquitetura portuense quando, no início dos anos 30, foram substituindo os 

telhados de duas águas pelas coberturas planas, usando com maior frequência os bow-

window, prolongaram os espaços interiores e enriquecem os jogos volumétricos das 

fachadas, tudo isto associado ao uso de uma decoração Arte Déco. 

A avenida dos Combatentes da Grande Guerra surge em 1926, é uma rua linear, e 

tem como limites a nascente a Avenida Fernão de Magalhães e a Poente da Rua de Costa 

Cabral. 

Na altura, a Câmara Municipal do Porto impôs que as construções das habitações 

para aquela zona não demonstrassem um caráter de objeto isolado, devendo ser desenhadas 

e vistas como um conjunto. Para se conseguir criar um espaço físico/visual amplo e 

desafogado, o projeto tinha de ter em conta a relação do espaço existente de construção com 

a rua. 

Tanto a Avenida dos Combatentes como as ruas  que a rodeia, como a Rua de La 

Couture (fig.20) onde se insere o caso de estudo, eram zonas da cidade consideradas nobres, 

que serviam várias famílias burguesas, onde foram construídas habitações com uma 

linguagem distinta das habitações tradicionais do centro da cidade. 

As primeiras construções são compostas por um grande número de ornamentos 

decorativos que refletem influências do estilo Arte Déco. 
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             Fig.21- Teatro Rivoli na cidade do Porto 

 

 
             Fig.22- Edifício do banco português Caixa Geral de Depósitos, Avenida dos Aliados 
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 Arte Déco- forma e ornamento  

 

Embora o movimento se tenha inspirado nas correntes artísticas do passado, 

carateriza-se pela sua marca vanguardista virada para o futuro e por apoiar a modernidade e 

o progresso. Com isto, podemos afirmar que o estilo foi influenciado por movimentos, mas 

também possui um caráter vanguardista focado na contemporaneidade e no futurismo.   

Ocupou-se de uma aparência decorativa e absorveu uma grande panóplia de 

referências históricas, da fragmentação cubista aos padrões em ziguezague dos índios 

americanos e dos desenhos pré-colombianos. Estava numa constante procura da 

geometrização e de uma simplificação das formas construtivas. A valorização das 

potencialidades da forma como valor da essência do objeto vai dar um papel diferente às 

artes decorativas através da planificação dos elementos decorativos nas superfícies da 

fachada, como é o caso do frontão na fachada do Teatro Rivoli na cidade do Porto (fig.21). 

O que ajudou a suavizar os volumes e o claro-escuro e a realçar as linhas e as texturas. 

 Nasce a preferência por materiais cerâmicos, o vitral, que temos como exemplo os 

vitrais da antigo Café Imperial na Avenida dos Aliados (fig.24;25), e o estuque, muitas vezes 

usado nas fachadas como podemos observar no Mercado do Bolhão (fig.23), que permitem 

transformar os valores volumétricos em superfícies, em baixos relevos, em cor e em luz com 

maior facilidade. 9 

O verticalismo como expressão dominante das fachadas era também uma 

caraterística das artes decorativas, já que não se abandonou o modo convencional de 

construção (paredes de alvenaria, portantes, com descarga vertical e de esforços). Com isto, 

o verticalismo na fachada era dada sistematicamente por grandes pilastras estilizadas10. Este 

uso de pilastras evoluiu ao longo da década de 30, sendo possível uma leitura de diversas 

tipologias, desde os exemplos mais próximos de um modelo classicista, com as pilastras 

respeitando as ordens, de alto a baixo da construção, a casos mais inovadores, onde as 

mesmas pilastras eram interrompidas a meio da fachada e, até situações onde a pilastra  

 

                                                            
9 FERNANDES, José Manuel- A Arquitectura modernista em Portugal, p.51 
10 FERNANDES, José Manuel- A Arquitectura modernista em Portugal, p.56 
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Fig.23-Fachada do Mercado do Bolhão, Porto 

 

Fig.24: Vitral no antigo Café Imperial. Faz alusão à produção, colheita e exportação do café brasileiro  

 

Fig.25: Vitral no antigo Café Imperial. Retrata um casal elegante e o seu ritual de beber o café 
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foi trocada por superfícies lisas, que começavam a predominar na fachada, ainda que com 

expressão vertical e a isolar os poucos temas decorativos. Encontramos pilastras estilizadas 

próximas de um modelo classicista na fachada do edifício do banco português Caixa Geral 

de Depósitos, na Avenida dos Aliados (fig.22). 

A evolução do estilo caminha para uma maior coerência de linguagem, quanto mais 

geometrizadas forem todas as linhas e formas da fachada. 

A arquitetura moderna desenvolveu-se em Portugal a partir de meados dos anos 20, 

com especial intensidade a partir dos anos de 1928-30, período assinalado pelo começo da 

estabilidade política e institucional gerada pelo Estado Novo. 
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Fig.26- Casa F.W. Andrews- H.H. Richardson,1872 
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 Habitação unifamiliar Arte Déco da década de 30 

 

A casa unifamiliar burguesa surge na sequência de transformações com origem no 

decorrer do século XIX, caraterizadas por vertentes de continuidade e de mudança, 

registadas no campo social, económico técnico e estético, dos quais somos herdeiros. Um 

dos motivos para a transformação da casa e do espaço doméstico, é o seu eminente valor 

diferenciador e de representação social, realizada por fatores arquitetónicos, construtivos e 

estéticos. Esta transformação é constituída por variados processos, e em diferentes períodos 

de duração, sem qualquer intenção de substituição de uns pelos outros, sendo a conceção da 

casa estabelecida. 

Segundo Rui Garcia Ramos no livro “A casa”, podemos considerar que as 

transformações da casa e da sua espacialidade doméstica estão enunciadas desde a obra de 

H. H. Richardson e a tradição anglo-saxónica com a conjugação de fatores que determinarão 

futuros projetos como: 

 

“… o espaço central como tema aglutinador das transformações da organização interna, a 

noção de movimento como um valor espacial evidenciado na ideia de promenade  

architeturale, a demarcação de um núcleo funcionalmente coerente de serviços, a 

simplificação do programa e a consequente unificação dos espaços com economia da área 

edificada, a dilatação do interior sobre o espaço exterior, reconsiderando valores naturais 

e paisagísticos,  a mutação da hierarquização com a diferente segregação dos espaços 

relativa aos padrões do século XIX, e a racionalidade da construção disponibilizada pelas 

novas tecnologias e equipamentos.”11 

 

Como exemplo ao que foi referido acima, a casa F. W. Andrews (fig.26), de 1872, é 

ideal. A ideia de espaço central é aprofundada, transformando a sala de estar no principal 

compartimento da vida doméstica e espaço central da habitação. Neste projeto surge também 

                                                            
11 RAMOS, Rui Jorge Garcia- A casa. Arquitetura e projeto doméstico na primeira metade do século XX 
português, p.45  
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a ligação com o exterior. A varanda passa a ser um componente essencial, intermediando a 

relação entre interior e exterior, surgindo como um elemento contínuo que liga, pelo exterior, 

os diversos compartimentos no interior associados pelo espaço central. 

Estes fatores constituem alguns dos princípios da pesquisa arquitetónica, que na 

primeira metade do século XX, será conduzida na casa sob o domínio do paradigma da 

continuidade espacial. 

 

A reorganização espacial da casa será adaptada a um conjunto de valores e estilos de 

vida modernos, de maneira a conseguir incluir conforto, salubridade, higiene e simplificação 

da rotina doméstica.  

O tema da habitação unifamiliar foi importante para a arquitetura do século XX. A 

habitação unifamiliar continuava a ser um privilégio para um grupo social muito restrito. 

Para muitos, o programa de casa unifamiliares sempre foi um campo experimental para os 

arquitetos, um pequeno laboratório onde eram permitidas investigações ao nível de aplicação 

de novos materiais. Este tipo de habitação, sobretudo na habitação moderna, foi “estimulante 

para retirar as experiências bem-sucedidas que serão desenvolvidas em escalas e 

programas de maior complexidade” 12 

 

“A casa unifamiliar burguesa do século XX constitui um dos territórios onde, de forma mais 

evidente e continuada, surgem novos elementos arquitetónicos e dispositivos espaciais.”  13 

 

Estando isto relacionado com o facto de a sua construção estar bastante associada à 

encomenda do grupo social da burguesia que reúnem meios económicos e interesse cultural 

necessários para a promoção do projeto e sua construção. Tanto a escolha do arquiteto como 

a formulação da encomenda da habitação, formam a iniciativa fundamental para o início do 

processo de construção.  

                                                            
12 TOSTÕES, Ana- Os verdes anos da arquitetura portuguesa dos anos 50, p.52 
13 RAMOS, Rui Jorge Garcia- A casa. Arquitetura e projeto doméstico na primeira metade do século XX 
português, p.45 
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Segundo Rui Garcia Ramos, a casa constitui-se como abrigo e construtora da nossa 

identidade, espaço fundamental e referência da nossa ação. Apesar dos vários tipos de casa 

e as diversas formas que ela pode conter, a casa encerra o ciclo da vida, nascimento e morte. 

Situa-se entre estes dois polos, garantindo a segurança de quem a habita. É o primeiro lugar 

que nos liga à experiência da vida quotidiana. Sendo o quotidiano uma representação da 

continuidade da existência e da sua experiência, onde construímos a nossa perceção do 

mundo exterior. 

 

“Antes de se ser deitado ao mundo, o homem é colocado no berço da casa” 14 

 

A casa surge como um elemento favorecido, na transformação do espaço doméstico 

e das manifestações a ele ligadas. Transformações essas que se relacionam com a história 

dos variados modelos de casas construídas ao longo do século XX, herdeiras dos processos 

de transformação do século XIX, quer ao nível material e tecnologias de construção, quer 

dos estilos de vidas e das condições de higiene e saúde. O conforto, a organização racional 

do espaço e a sistematização de novos tipos habitação, são alguns dos pontos que vão 

incentivar a introdução de novas técnicas e dispositivos espaciais. 

Em Portugal, o século XIX fez-se sentir até meados do século XX não só na 

arquitetura, mas também no estilo de vida. Havia uma visão muito mais restrita do moderno.  

Nas primeiras décadas do século XX, em Portugal, a arquitetura de gosto Beaux 

Arts15 (belas-artes) ainda está muito presente. Será através da arquitetura da casa para 

clientes privados, pessoas ligadas ao meio cultural e artista, que se iniciará o abandono da 

linguagem clássica e se moldem os novos valores da arquitetura, apoiados nas ideias da 

industrialização, da mecanização e da standardização como ilusão para uma regeneração 

social.  

A construção moderna acabou por ser pontual e minoritária, nunca foi um projeto 

que ultrapassasse o privado e se dissolvesse para uma dimensão coletiva e institucional, com 

o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. 

                                                            
14 BACHELARD, Gaston- A poética do Espaço 
15 Estilo arquitetónico originário da Escola de Belas Artes de Paris. Combina influências gregas e romanas 
com ideias renascentistas  
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Fig.27- Habitação unifamiliar, Avenida dos Combatentes  

 

Fig.28- Habitação unifamiliar, Avenida dos combatentes 
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Como a modernidade do edificado, na primeira metade do século XX, sempre teve 

um cunho do século anterior, as construções das casas continuavam a ser realizadas sobre 

alvenaria de pedra, o que impede o abandono da parede espessa, para uma liberdade espacial 

ou a possibilidade de abertura de grandes vãos.  O movimento para a arquitetura moderna 

será complexo, hesitante, cheio de contradições e dúvidas. Até ao final dos anos 50, a 

inovação da arquitetura portuguesa será herdeira das décadas anteriores.  

Outra das razões pela qual a casa burguesa não avança para a vanguarda da 

modernidade, deve-se ao facto de cada arquiteto ter a liberdade de achar, ou não, pertinente 

a sua intervenção conforme os modelos modernos. 

  

“De facto, a atuação dos arquitetos modernistas é pautada por uma hesitação 

teórico/prática entre moderno e conservadorismo, centrada na reminiscência da Casa 

Portuguesa e nas suas estilizações mais ruralistas ou mais monumentais (…).”16 

 

“Continuidade e mudança são termos que caraterizam a produção arquitetónica no 

início do século. Esta arquitetura soube estabelecer – por vezes de forma complexa e nem 

sempre explícita -, entre a experiência herdada do século passado e as suas novas propostas 

de espaço, ideias-chave referenciadas por expressões como “garden cities”. “art déco”, 

“l’esprit nouveau”, “plan libre”, “machine à habiter” ou “funcionalismo” que agendam 

informações multidisciplinares, enunciadas no século anterior, no debate cultural e 

arquitetónico do início do século XX.” 17 

 

Em Portugal, o estilo Art´ Déco afirmou-se a partir da década de 20. Na cidade do 

Porto este estilo surgiu com as viagens que os arquitetos faziam na altura, conseguindo assim 

reinterpretar caraterísticas das artes decorativas na arquitetura portuense. 

                                                            
16 RAMOS, Rui Jorge Garcia- A casa. Arquitetura e projeto doméstico na primeira metade do século XX 
português, p.259 
17 RAMOS, Rui Jorge Garcia- A casa. Arquitetura e projeto doméstico na primeira metade do século XX 
português, p.162 
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                     Fig.29- Mosaico vidrado numa habitação unifamiliar, Avenida dos Combatentes 

                                              

                    Fig.30- Motivos vegetalistas na                    Fig.31- Motivos vegetalistas na varanda, caso de estudo 

                      porta exterior, caso de estudo                                              
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Era um movimento maioritariamente encomendado por famílias abastadas, para a 

construção de residências e palacetes. Tal como as habitações, figuras 27 e 28, presentes na 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. A simplificação das formas; o uso de janelas 

justapostas na figura28  e a pérgola no andar de cima na figura 27, são algumas das 

caraterísticas deste estilo e tanto uma como a outra apresentam. Contribuem para o valor e 

qualidade estética da Avenida, através do desenho cuidado das fachadas, completado pelos 

frisos em estuque, ferros forjados e distanciamento entre a casa e a rua através de zonas 

ajardinadas, de maneira a harmonizar a relação entre elas. 

Segundo José Manuel Fernandes, no livro Arquitetura modernista em Portugal, “ As 

fachadas iriam usar predominantemente os materiais pobres, como o estafe18 (procurando 

uma “arquitetura da ilusão”), e afastar as matérias de conotação mais nobre, como a pedra, 

para áreas marginais e reduzidas (os embasamentos)”. 

A cerâmica também contribuía na valorização cromática e gráfica das superfícies, 

com os tradicionais azulejos e mosaicos vidrados. Mosaicos estes que podemos observar 

numa habitação na Avenida dos Combatentes, onde o azul do mosaico vidrado, para além 

de se destacar, valoriza a fachada (fig.29). 

Influenciado pela tendência da Arte Nova, a simbologia decorativa abordava também 

motivos vegetalistas ou animalistas, presentes em capiteis das moradias, e ainda em varandas 

de ferro. Podemos ver motivos vegetalistas na varanda (fig.31) e na porta de entrada (fig.30) 

na habitação unifamiliar estudada. Os elementos construtivos, com forma piramidal ou em 

denteado escalonado (fig.33), foram outra caraterística de estilo, que fazia de tudo para 

reduzir à lógica elementar e purista das linhas horizontais e verticais o que antes se exprimia 

em oblíquas ou curvas19. 

Outras formas muito usadas na época foram os pequenos volumes piramidais que 

coroavam cada cunhal, pilastra ou vão de construção. Os denteados em muros, na moldura 

dos vãos, em simples remate de vigas, ou até nas discretas “artes da marcenaria”, confirmam 

difusão desta convicção decorativa.  

                                                            
18 Material de revestimento de estruturas composto por gesso e estopa, usado em tetos falsos e 
ornamentos 
19 FERNANDES, José Manuel- A Arquitectura modernista em Portugal, p.58 
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         Fig.32-Habitação unifamiliar,2013 

 

            

          Fig.33- Denteado presente no caso de estudo         Fig.34- Janelas justapostas, caso de estudo  
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À medida que o betão se ia afirmando e começou a ter mais importância na obra, com 

as suas lajes a exigirem linhas dominantemente horizontais, houve uma contradição entre a 

dominante vertical e as linhas mais modernas de marcação horizontal. Na habitação 

unifamiliar das Antas, encontramos betão num dos elementos de mais destaque do edifício, 

o beiral (fig.32). 

A abertura de grandes vãos encostados ou justapostos (fig.34), tentavam simular o 

edifício num pano de vidro contínuo. 

As plantas interiores não mudaram muito em relação aos anos 20, sendo que as 

inovações se passavam mais ao nível das tecnologias que nos programas.  

A partir de 1926 o estilo Arte Déco foi marcando as velhas e as novas construções 

que se fizeram no na cidade do Porto. 

A adesão da cidade à arquitetura Arte Déco passa pela tendência de inclusão de 

motivos decorativos provenientes de diferentes influências nos seus edifícios, nas duas 

primeiras décadas do século XX. Estes motivos decorativos estavam patentes sobretudo na 

arquitetura de frontarias de estabelecimentos comerciais e em elementos ornamentais- 

azulejos e serralharia- dispersos em alguns edifícios.  

Os arquitetos foram os principais adeptos da Arte Déco no Porto, quer nas 

construções, quer no mobiliário e decoração de interiores. No entanto existiram outros 

intervenientes que seguiram esta tendência, nomeadamente construtores civis, mestres de 

obra engenheiros. Ainda hoje, no correr dos edifícios de pequena escala em algumas ruas da 

cidade, avistamos pequenos apontamentos ou referências Arte Déco nas serralharias das 

portas, das guardas das janelas e varandas (fig.35), nos cestos e jarrões (fig.36) estilizados 

em estuque ou azulejo, nos frisos decorativos que se distribuem ao longo dos alçados. 
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Fig.35- Varanda de habitação, Avenida dos Combatentes 

 

 
Fig.36- Jarrões estilizados em estuque, Avenida dos Combatentes 
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CAPÍTULO II 

Reabilitação 
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Reabilitação 

 

“A obrigação de conservar o património do século XX tem a mesma importância que o nosso 

dever de conservar o património significativo de épocas anteriores. Mais do que nunca, o 

património arquitetónico deste século está em risco devido à falta de apreciação e 

manutenção. Uma parte é já irrecuperável, e outra, ainda maior, está em perigo. Trata-se 

de um património vivo que é essencial entender, definir, interpretar e gerir adequadamente 

para as gerações futuras”20 

 

Conhecemos, desde há muitos séculos, práticas de cuidados com a conservação do 

património arquitetónico, apesar de a tendência para a proteção e salvaguarda de elementos 

mais ou menos isolados como os monumentos fosse claramente superior. Nos anos 30 

surgiam as primeiras preocupações no domínio da reabilitação. Na época, as medidas 

tomadas visavam somente a conservação e o restauro de monumentos, ignorando a temática 

habitacional e a sua importância. Hoje, essa conceção encontra-se ultrapassada. Existe um 

interesse crescente pela conservação do património construído que vai para além dos 

edifícios monumentais, aceitando-se também edifícios habitacionais, industriais e 

comerciais antigos21. 

Segundo a recomendação sobre a proteção do património arquitetónico do século 

XX, a arquitetura do século XX é uma parte integrante do património histórico da Europa e  

a preservação e valorização dos seus elementos mais significativos prosseguem os mesmos 

objetivos e princípios da conservação do património arquitetónico como um todo. 

Os edifícios do século XX possuem caraterísticas variáveis e refletem  

simultaneamente os valores tradicionais e modernistas. À exceção do trabalho de arquitetos 

de renome, os edifícios do século XX, de uma forma geral , não são reconhecidos como 

tendo um valor patrimonial necessário para incentivar um melhor conhecimento e 

compreensão deste património.  

                                                            
20 Conselho Internacional dos Monumentos e dos sítios 
21 APPLETON, João-Reabilitação de edifícios antigos- Patologias e Tecnologias de Intervenção 
 



Reabilitação da casa Arte Déco da década de 30 na cidade do Porto 
 

60 
 

 

O documento de Madrid-critérios de conservação do património arquitetónico do 

século XX22- considera que o dever de conservar este património  tem a mesma importância 

que a obrigação de conservar o património de outras épocas, sendo alguns deles já 

irrecuperáveis por falta de apreciação e de manutenção. O seu significado cultural pode estar 

nos valores tangíveis,  (tais como a localização, qualidade estética, os sistemas de 

construção, as instalações , os materiais e a utilização)  como nos valores intangíveis ( o 

valor histórico, social, científico, espiritual ou criativo), ou em ambos. Torna-se claro que 

terão de ser definidos critérios para a identificação e valorização do património do século 

XX.  

Existe uma falta de interesse na conservação deste património que poderá levar a 

perdas irreparáveis e à privação deste período às gerações futuras.   

A preservação de edifícios mostra a forma como o homem se organizou, viveu e 

trabalhou, assim como a evolução e adaptação dos edifícios às necessidades do ser humano, 

demonstrando a civilização da época. No que toca à proteção ambiental, a reabilitação 

permite reduzir a quantidade de demolições necessárias e consumos de energia na produção, 

aplicação de produtos e emissões de gases poluentes, comparativamente à construção nova. 

As vantagens económicas em relação à demolição e reconstrução do edificado são os 

menores custos da demolição, menores custos de licenças e taxas e menor quantidade de 

materiais novos. 

 A prática de reabilitação é definida como “o conjunto de operações dirigidas à 

conservação e ao restauro das partes significativas- em termos históricos e estéticos- de 

uma arquitetura, incluindo a sua beneficiação geral, de forma a permitir-lhe satisfazer a 

níveis de desempenho e exigências funcionais atualizadas.”23 

Qualquer intervenção no património requer investigação, documentação e análise 

histórica prévia. É aceite que os edifícios evoluam com o tempo, que as alterações podem 

adquirir um significado cultural e que um mesmo bem pode requerer diferentes abordagens 

                                                            
22 ICOMOS-Critérios de conservação do património arquitetónico do século XX, 2011 
23 PAIVA, José Vasconcelos; AGUIAR, José; PINHO, Ana- Guia Técnico de Reabilitação Habitacional- Instituto 
Nacional da Habitação e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2006 
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e diferentes métodos de conservação. A integridade do edificado não deve ser afetada por 

intervenções que o descaraterizem e a opinião do autor ou construtor (se ainda vivos) deve  

ser considerada quando relevante. É preferível estabilizar, consolidar e conservar elementos 

significativos a substituí-los24. 

Temos de identificar e avaliar a implantação e as paisagens associadas, porque para 

compreender o contributo do contexto para o significado de um bem patrimonial, a sua 

implantação e paisagens  devem ser identificadas e avaliadas. 

O documento de recomendações para a análise , conservação e restauro estrutural do 

património arquitetónico, recomenda a execução de estudos no edificado usando-se uma 

linguagem semelhante à usada na medicina: anamnese, diagnóstico, terapia e controlo que 

correspondem respetivamente à análise de dados e de informação relevante, à 

individualização das causas dos danos e da degradação, à escolha das medidas curativas e 

ao controlo da eficiência das intervenções.  

Quaisquer novos materiais ou tecnologias devem ser rigorosamente testados, 

comparados e experimentados antes da respetiva aplicação, assegurando a compatibilidade 

com os materiais, as estruturas e os valores arquitetónicos existentes. A aplicação de novas 

tecnologias pode justificar-se para uma boa conservação dos materiais originais, sendo 

sempre aconselhado o controlo do seu comportamento ao longo do tempo e a possibilidade 

da sua eventual reversibilidade. Deve-se estimular o conhecimento dos materiais e técnicas 

tradicionais de construção, bem como a sua manutenção. 

É importante manter a integridade através do entendimento do significado antes de 

qualquer intervenção. A integridade do património arquitetónico do século XX não pode ser 

afetada por intervenções pouco sensíveis. Com isto, é necessária uma avaliação cuidadosa 

para se conseguir garantir uma completa representação das caraterísticas e processos que 

contribuem para o seu significado. É essencial tomar decisões adequadas para a manutenção 

e a conservação da autenticidade e integridade do edifício.  

A  conservação do património construído deverá ser executada de acordo com um 

projeto de restauro multidisciplinar que deverá ser elaborado após o conhecimento do 

edifício e do sítio onde se integra. Neste conhecimento inclui-se o estudo dos materiais 

                                                            
24 Documento de Madrid, 2011- Critérios para a conservação do património arquitetónico do século XX 
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tradicionais ou novos, o estudo estrutural, análises gráficas e dimensionais e a identificação 

dos significados histórico, artístico, sociocultural25 

É preciso estabelecer limites de alterações. Antes de qualquer intervenção 

arquitetónica é necessário estabelecer políticas e diretrizes claras para definir limites de 

mudança. Estas diretrizes devem atender aos princípios arquitetónicos e às tecnologias 

construtivas específicas utilizadas no século XX. 

Os materiais e técnicas construtivas deste século diferem dos materiais tradicionais e 

métodos do passado. Alguns aspetos do património arquitetónico do século XX podem 

apresentar desafios de conservação devido ao uso de materiais e métodos construtivos novos 

ou experimentais. Como referido acima, antes de qualquer intervenção, estes materiais 

devem ser analisados, pois alguns podem ter um período de vida mais curto que os materiais 

tradicionais.  

Em qualquer processo de reabilitação é importante existir uma boa relação entre o 

valor patrimonial e os requisitos atuais, sendo necessário equilibrar as técnicas construtivas 

tradicionais, como os novos materiais e tecnologias, respeitando assim as necessidades atuais 

de qualidade de vida e conforto.  

Deve-se gerir a mudança para conservar o significado cultural, seja em resultado da 

intervenção humana, ou de condições ambientais, a gestão de mudanças é uma parte 

essencial do processo de conservação para manter o significado cultural, a autenticidade e a 

integridade do património. Qualquer intervenção deve ser cautelosa. A profundidade de 

qualquer intervenção deve ser minimizada, através de métodos experimentados e de maneira 

a evitar que o processo possa danificar o seu significado cultural. As reparações devem ser 

executadas utilizando o mínimo possível de meios invasivos. O impacto da alteração 

proposta no significado cultural do património deve ser minuciosamente avaliado, assim 

como a sensibilidade à mudança de cada atributo e valor26.  

Segundo Aníbal Costa27, “(…) só uma reabilitação adaptativa e pouco intrusiva 

pode conduzir a um resultado equilibrado.” 

                                                            
25 Carta de Cracóvia 2000- Princípios para a conservação e restauro do Património construído, 26 de 
outubro de 2000 
26 ICOMOS-Critérios de conservação do património arquitetónico do século XX, 2011 
27 Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro 
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Torna-se essencial assumir o compromisso de estabelecer um equilíbrio entre a 

conservação da identidade e atualização das funcionalidades e aptidões do edificado28. 

Os elementos significativos devem ser reparados ou restaurados. É preferível 

estabilizar, consolidar e conservar estes elementos a substituí-los. Quando possível, os 

materiais de substituição utilizados deverão ser semelhantes aos originais29. 

Nenhuma ação deve ser executada, caso não seja indispensável, sugerindo a 

reparação e manutenção em vez da substituição, respeitando-se materiais e técnicas 

construtivas; deve existir compatibilidade física e química entre os materiais, permitindo 

uma saudável convivência entre o novo e o antigo; respeito pelo edificado, pela sua história 

e técnicas construtivas utilizadas, deve estar sempre presente em qualquer projeto de 

reabilitação30. 

Como um ser vivo, os edifícios também têm o seu ciclo de crescimento, 

desenvolvimento e envelhecimento.  O envelhecimento é uma das maiores causas de 

degradação do edificado. Este fator (degradação do edificado) é uma das principais 

justificações para a intervenção da reabilitação dos edifícios. 

Os motivos por detrás da reabilitação são de natureza diversa e dependem de 

condições técnico-urbanísticas e sociais. Cada situação terá de ser tratada de forma 

específica uma vez que cada lugar tem as suas próprias caraterísticas. 

O envelhecimento da população e a redução do número de jovens; as condições de 

habitabilidade precárias associadas à degradação do fogo e à sua inadequação; a dimensão 

da família; as condições de manutenção e limpeza; a reduzida oferta de equipamentos e de 

espaços públicos, são outras das causas para a degradação urbana. 

As causas da degradação são múltiplas, sendo, por isso necessário interpretar e 

perceber cada uma dessas causas. Só com uma análise profunda podemos tomar as decisões 

corretas e capazes de intervir nos fenómenos de degradação. 

                                                            
28 MADEIRA, Carolina Romeu- Reabilitação nos centros históricos face à bioclimática. Um caso de estudo em 
Santa Maria da Feira. Dissertação de mestrado em Arquitetura- Universidade lusíada do Porto 
29 ICOMOS-Critérios de conservação do património arquitetónico do século XX, 2011 
30 MADEIRA, Carolina Romeu- Reabilitação nos centros históricos face à bioclimática. Um caso de estudo em 
Santa Maria da Feira. Dissertação de mestrado em Arquitetura- Universidade lusíada do Porto 
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Prevê-se um crescimento da população mundial na sua maioria nas cidades o que 

contribuirá para o agravamento dos problemas ambientais. Uma vez que os edifícios são 

responsáveis por uma grande percentagem do consumo de combustíveis fósseis, deixa de 

fazer sentido continuar a investir em construção nova com tantos edifícios necessitados de 

intervenção. 
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Fig.37- Castelo de Astley antes da intervenção 

 

 

 

 

O castelo de Astley,  apesar de não ser do século XX representa bem a harmonia que 

se consegue ter entre o antigo e o novo. É um edifício que, tal como o caso de estudo, sofreu 

um incêndio que o levou a um estado de degradação avançado.  

O castelo Astley está situado numa zona rural em Inglaterra chamada Warwickshire. 

Pertenceu a uma família real que o ocupou durante três gerações. A sua origem remonta ao 

século XII. 

Trata-se de uma ruína tradicional que depois de oito séculos a funcionar como 

habitação um incêndio, em 1978, destruiu os telhados e três décadas de gelo e degelo 

arruinaram as paredes. 

A casa foi-se enraizando ao longo do tempo, com várias construções em tempos 

diferentes e o valor do edifício estava exatamente nisso, na sua evolução ao longo de várias 

épocas. 

O objetivo dos arquitetos Witherford Watson Mann  foi recuperar a antiga residência, 

tentando ser o mais fiel possível ao espaço original. As principais modificações efetuadas  

pretendiam apenas conferir integridade e habitabilidade ao edifício.  

Não o restauraram, nem o deixaram tão destruído como uma relíquia romântica. 

Restabeleceram o edifício numa espécie de unidade, tornando-o estável, preservando-o, mas 

mantendo um sentido de inacabado, deixando-o poroso, com as feridas ainda abertas. A ruína 

passou a servir de cenário e a contar a sua história. O que foi introduzido tem compatibilidade 

total com a preexistência  ao nível dos materiais e do programa, não beliscando a 

autenticidade e integridade do edifício no dia em que o encontraram, sendo essa a fase mais 

importante. 

A casa entretanto construída é composta por quartos , no piso inferior, e áreas sociais, 

no piso superior, sendo uma caraterística completamente invulgar. As salas do século XV e 
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XVII foram deixadas como pátios abertos, salas com “frescos de nuvens no teto”. Existe 

uma grande lareira no pátio e um fogão a lenha que providencia o aquecimento do edifício. 

Por falta de detalhe do castelo original e do seu tamanho, a ideia de uma conservação 

e restauro tradicionais tornaram-se impossíveis. A estratégia passou por perceber como o 

novo edifício conseguiu estabilizar a ruína. As paredes foram estabilizadas usando uma 

técnica quase invisível: a perfuração sintec. É uma forma limpa e discreta de unir pedras em  
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Fig.38- Castelo de Astley, depois da intervenção realizado  pelo escritório Witherfor Watson Mann- 2007-2012 

 

 

 

paredes muito danificadas. Com a construção de novas  divisões, foi necessária uma escolha 

de materiais que se enquadrassem com as paredes de pedra antigas, conferindo um apoio 

estrutural em alguns casos, mas sem ter grande impacto. Outras caraterísticas importantes 

foram as juntas e a escolha do novo tijolo britânico que permitiu seguir as linhas da antiga 

pedra. Com os retoques finais no interior foi possível unir a estrutura velha com a nova, 

adicionando conforto e calor à base de materiais como a madeira e o tijolo. 

É um edifício que respira com as estações do ano, os pátios cobertos convidam os 

hóspedes a exporem-se ao calor do verão ou a retirarem-se para a área quente, no inverno. 

O resultado é um edifício que combina o poder da ruína com a arquitetura moderna. As 

ruínas exteriores apresentam-se como uma mais valia bem como a construção de percursos 

de contemplação do edifício e paisagem. O que foi adquirido é um espaço que manteve o 

ambiente da ruína, mas  conseguiu introduzir uma série de dispositivos que a permitiam 

consolidar e tornar habitável. No Astley Catle conseguimos também perceber o que a 

arquitetura contemporânea pode ser capaz de alcançar num conforto direto com qualquer 

construção.   
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Fig. 39-Fachada sul antes da intervenção                       Fig. 40-Fachada poente antes da intervenção 

   
Fig. 41-Claustro antes da intervenção                             Fig.42-Pátio das laranjeiras antes da intervenção 
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Fig. 43-Cobertura antes da intervenção                                 Fig. 44-Entrada da igreja antes da intervenção 

               
  Fig. 45- Planta de cobertura, 1978                                          Fig. 46- Planta do piso 1, 1985 

 

 

 

A reabilitação e reconversão de usos do convento de Santa Maria do Bouro, é um 

exemplo de que é importante existir uma boa relação entre o valor patrimonial e os requisitos 

atuais. O equilibro de técnicas construtivas tradicionais, com os novos materiais está muito 

presente nesta obra.  

Neste projeto o arquiteto esteve perante duas opções e rejeitou usar a ruína como uma 

simples obra para se ver e optou por lhe dar novos usos e funções31. 

A pousada que recebeu o nome do antigo Mosteiro Cisterciense localiza-se na Serra 

de São Mamede, na pequena Vila de Santa Maria do Bouro, no distrito de Braga. É um 

conjunto monumental que se destaca na paisagem da região.  

Antes da intervenção, o edifício encontrava-se em avançado estado de degradação e 

completamente abandonado há mais de um século, à exceção da igreja e sacristia, que se 

encontravam em bom estado por terem continuado a ser utilizadas pela comunidade 

paroquiana. O Mosteiro encontrava-se com quase todas as coberturas desmontadas, 

                                                            
31 VIEIRA, Humberto- disponível em: https://portuguesearchitectures.wordpress.com/2014/06/23/1989-
1997mosteiro-de-santa-maria-do-bouro-souto-moura/ 
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interiores abatidos e recheios desaparecidos. Era possível fazer uma leitura de várias etapas 

de construção, como resultado dos vários acrescentos e transformações feitos ao longo do 

tempo, era possível observar obras referentes aos séculos XVII e XVIII. 

Em 1988, a adaptação do restou do Mosteiro em pousada acabou por ser 

encomendada pelo Ministério da Cultura e entregue ao arquiteto Eduardo Souto Moura em 

colaboração com Humberto Vieira. 

No inicio do projeto, o arquiteto achou que não fazia sentido construir um edifício 

próximo da cultura contemporânea seiscentos anos mais velho, porque estava a construir 

uma pousada com pedras de um mosteiro e não a restaurar um mosteiro. Com isto, fixou-se 

na imagem atual da ruína. Após um estudo aprofundado da ruína confirmou-se a fusão de 

estilos, alusivos a várias épocas , resultante de várias demolições e ampliações, mas que 

existiam em perfeita harmonia. A estratégia de intervenção baseou-se na relação entre o 

antigo e o novo, num equilíbrio entre os dois, sem ruturas com o passado. 

 

      

               Fig. 47-Pátio das laranjeiras depois da intervenção                          Fig.48- Caixilho simples utilizado na intervenção 
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Fig.49- Fachada sul depois da intervenção                                                      Fig.50- Interior da pousada  

    

Fig. 51- Claustro depois da intervenção 

 

 

A afirmação da ruína do Bouro proposta pelo arquiteto foi concretizada através de 

uma intervenção minimalista que se dilui com a introdução de novos elementos que 

asseguram a preservação do passado da ruína. Este respeito pelo passado é percetível no 

pano de vidro feito com o mais simples dos caixilhos, quase impercetível, colocado numa 

posição recuada danda a ideia de “buraco”, que recupera a imagem dos vãos vazios na ruína 

encontrada. Também no claustro a imagem da ruína é deixada, foi conservado como 

elemento cénico e isolado, a céu aberto, tendo apenas uma função escultórica de memória 

ao passado. 
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Os materiais usados foram cuidadosamente escolhidos de maneira a se conseguir 

manter o aspeto original, combinado as pedras com o aço e o betão. O arquiteto fez com que 

o espaço, quer o antigo, quer o novo retratem uma continuidade feita de semelhanças e de 

diferenças, de tradição e de modernidade, onde o passado e presente coincidem. 

Devido às exigências pela nova pousada, foi necessário construir um novo corpo para 

recolher os espaços necessários para serviços do estabelecimento hoteleiro. Com recurso ao 

material predominante da preexistência, o novo volume de pedra é instalado de forma 

discreta na cota mais baixa, relacionando-se subtilmente com o edifício principal. 
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Fig. 52-Planta de cobertura depois da intervenção                                      Fig. 53-  Planta do piso 1 depois da intervenção 

 
Fig. 54- Alçado Norte depois da intervenção 

 
Fig. 55- Alçado Sul depois da intervenção 
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 Motivos que nos levam à reabilitação  

 

A reabilitação pode definir-se como um conjunto de operações destinadas a garantir 

a possibilidade de reutilização plena do edificado existente, adaptando-a a exigências 

contemporâneas e estabelecendo um compromisso entre a sua identidade original e a que 

resulta da própria reabilitação32. 

A reabilitação é o caminho para se poder assegurar a longevidade de muito 

património arquitetónico, se esse património não for recuperado e modernizado cairá no 

abandono e caminhará para a ruína. Por isso, a reabilitação é importante e necessária, 

permitindo a preservação da identidade dos valores culturais e tradicionais. 

 Os termos reabilitação e sustentabilidade são cada vez mais utilizados, pois a 

reabilitação permite diminuir a produção de resíduos; a redução de emissões de dióxido de 

carbono e possibilita o uso de materiais tradicionais e naturais, como por exemplo a madeira, 

a pedra, a areia e a cal, em contraste com o cimento, alumínio e outros.  

Com isto, a reabilitação pode ser facilmente sustentável, podendo até ser considerada um 

meio de proteção ambiental33. 

 

 

  

                                                            
32 APPLETON, João- Reabilitação de Edifícios: princípios e práticas, 2014 
33 CORREIA, Gonçalo de Barros- Estudo de Casos- Gestão de Operações de Reabilitação de Edifícios Antigos. 
Dissertação de Grau Mestre, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
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3.2 Objetivos 

 

“…a reabilitação visa, em primeira instância, garantir o acesso a uma habitação 

satisfatória e apropriada para todos melhorando, simultaneamente, as condições de vida 

dos habitantes através da implantação de equipamentos, da renovação das infraestruturas 

e da requalificação dos espaços públicos. Ao mesmo tempo, a reabilitação visa também 

garantir a conservação integrada do património cultural/arquitetónico e contribuir para a 

prossecução dos objetivos associados ao desenvolvimento da cidade.”34 

 

A reabilitação de um edifício tem como objetivo a resolução das patologias que se 

foram desenvolvendo, não só devido ao seu uso, como também  aquelas que derivam das 

suas exposições ao meio ambiente.  

Pretende garantir o acesso a uma habitação adequada a todos, melhorando as 

condições de vida dos habitantes através da renovação das infraestruturas e da requalificação 

dos espaços públicos. Ou seja, tem como objetivo aumentar o ciclo de vida de um edifício e 

simultaneamente dotá-lo de maior adaptabilidade às funções a que está destinado, 

aumentando os seus padrões de qualidade.  

 

“ a reabilitação significa a substituição da estima pública. Sendo o seu objetivo criar 

condições para que as pessoas não só possam viver e sobreviver em condições consideradas 

adequadas, mas, também, criar condições de maneira a que estes núcleos ou essas cidades 

constituam núcleos estimados  pela sociedade e a coletividade “35 

 

Tem como objetivo entender, definir, interpretar e gerir os edifícios de maneira a 

conseguir fazer com que os mesmos consigam prolongar-se até às gerações futuras. 

                                                            
34 MADEIRA, Cátia Alexandra Costa Luís- A reabilitação Habitacional em Portugal. Dissertação de Mestrado 
em Regeneração Urbana e Ambiental na Universidade Técnica de Lisboa-Faculdade de Arquitetura  
35 CREMASCOLI, Roberto- Alcino Soutinho, 1998-pág.48 
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Ao reabilitar conseguimos preservar a memória do edifício. Memória essa que se 

apresenta de formas diferentes-desde a habitação familiar, pela qual passavam várias 

gerações e cujo passado é importante preservar, até a um elemento importante para a 

sociedade, um marco na sua história. 

A reabilitação, não só requalifica e reutiliza um espaço, como também possibilita um menor 

consumo de materiais e energias, relativamente à construção de raiz. Preserva as marcas 

históricas e culturais de um espaço, resultando daí a sua valorização social e económica. 

Constitui uma oportunidade para introduzir estratégias de sustentabilidade que têm vindo a 

ser aplicadas à construção nova36. 

  

                                                            
36 DINIS, Rita Sofia de Carvalho- Contributos para a Reabilitação Sustentável de edifícios de habitação. 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil e Construção na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. 
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                  Fig.56-Material recolhido no Gisa Porto-Habitação unifamiliar, rua Joaquim Kopke,1938 

          

                 Fig. 57- Reabilitação da habitação unifamiliar, rua Joaquim Kopke 
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 Exemplos de reabilitações em habitações estilo Arte Déco 

 

Em Portugal, o estilo Arte Déco afirmou-se a partir da década de 20. Na maior parte 

das vezes os projetos eram realizados a pedido de familias abastadas, para a construção de 

residências e palacetes. 

À medida que o tempo foi passando, algumas destas construções necessitaram de ser 

reabilitadas, tentando  assim adaptar a habitação ao conforto pretendido atualmente. 

Para a realização deste projeto, foram estudadas três referências situadas na cidade 

do Porto.  

Foram construídas na década de 30 e são habitações unifamiliares com caraterísticas 

Arte Déco. Apresentam uma planificação dos elementos decorativos na fachada e uma 

simplificação das formas. As duas delas contêm aberturas de grandes vão encostados e 

justapostos que, na altura, tinham como intenção simular um pano de vidro contínuo. 

Uma das referências encontra-se na rua Joaquim Kopke. No material recolhido na 

Câmara do Porto (fig.56), podemos ver um processo com duas habitações unifamiliares, mas 

só o edifício número 78 foi analisado. Foi construída a pedido de Gaspar Gomes de Souza 

ao arquiteto Joaquim Mendes no ano de 1938. Através de imagens (fig.57) podemos ver 

algumas das alterações realizadas, como as caixilharias onde os efeitos de ferro presentes no 

alçado fornecido pela Câmara, são hoje inexistentes, assim como os azulejos que atualmente 

também não estão presentes. Todos estes elementos que já não estão presentes na habitação 

número 78, podemos encontrá-los na habitação vizinha número 80. É um edifício com uma 

fachada simples e geométrica, composta por cave, rés do chão e primeiro piso.   

Em relação à fachada, o edifício acabou por perder alguns dos seus valores 

caraterísticos do estilo Arte Déco. O ferro forjado com motivos vegetalistas nas varandas e 

janelas acabou por ser retirado e os azulejos caraterísticos da época, também já não estão 

presentes no edifício. Tanto um como o outro contribuíam para a valorização da fachada e 

isso acabou por desaparecer. Mas nem tudo foi retirado. As janelas justapostas, a  pérgola, 

caraterística da época, e a simplificação das formas foram algumas das caraterísticas que se 

mantiveram na habitação, o que nos possibilita, ainda hoje, identificar facilmente o estilo 

Arte  Déco. 
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Fig. 58- Material recolhido no Gisa Porto- habitação unifamiliar, Avenida dos Combatentes,1929 

   

Fig. 59- Estado atual da habitação 
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De seguida, temos uma habitação unifamiliar situada na Avenida dos Combatentes 

da Grande Guerra, da cidade do Porto. Miguel Mattos Almeida foi quem encomendou o 

projeto ao arquiteto José Ferreira Peneda no ano de 1929. Segundo o material recolhido na 

Câmara do Porto (fig.58), a habitação é composta por rés do chão, primeiro andar e vão do 

telhado. O rés do chão era composto por instalação sanitária, hall, sala de estar, sala de jantar, 

copa, cozinha e dispensa. No primeiro andar encontravam-se os quartos, instalação sanitária 

e as escadas de serviço para os vãos do telhado destinados aos arrumos. O telhado era 

revestido a telha marselha. 

Ao observarmos a habitação atualmente (fig.59), reparamos que foram feitas algumas 

alterações. Para além de a caixilharia ter sido toda renovada, com o objetivo de aumentar o 

nível de conforto, o telhado onde situavam os arrumos foi completamente retirado, passando 

assim a ser uma habitação com cobertura plana. Alguns dos ornamentos deixaram também 

de fazer parte dos dois edifícios. 

A substituição do telhado de duas águas por coberturas planas começou a ser feito na 

cidade do Porto37. A cobertura plana foi substituindo os telhados de duas águas, uma 

caraterística específica da modernidade, abrindo assim espaço para as primeiras experiências 

que acabam por se reforçar na década de 40. A remoção do telhado pode ter causado impacto 

no edifício. Mas como as restantes caraterísticas, como as pérgolas, a decoração vegetalista 

em estuque, varandas e frisos decorados, continuam intactos, a habitação continuou com a 

mesma linguagem e valores do estilo Arte Déco. 

Continuando na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, analisamos outra 

habitação unifamiliar. Foi projetada pelos arquitetos Manuel Marques e Júlio José de Brito 

no ano de 1934 a pedido de Mário José Filgueiras (fig.60). É uma habitação com cobertura 

plana, com paredes exteriores de pedra de granito e os interiores em perpianho ou tijolo, com 

pavimento em betão armado.  

                                                            
37 FERNANDES, José Manuel-Arquitectura modernista em Portugal 
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              Fig. 60- Material recolhido no Gisa Porto- habitação unifamiliar, Avenida dos Combatentes, 1934 

                       
Fig. 61- Estado atual da habitação 
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Hoje, ao observarmos a habitação (fig.61) concluímos que foi sujeita a alterações. As 

caixilharias renovadas e a varanda do primeiro andar foram fechadas com uma sucessão de 

vãos. Alguns ornamentos na fachada e as janelas redondas, que se foram generalizando na 

década de 30, desapareceram. Apesar de o ornamento em estuque e as janelas redondas terem 

sido retiradas, o edifício continua a ter a mesma linguagem que tinha no ano de 1934.  

A reabilitação não afetou a estética do edifício, fez com que depois de reabilitado 

continuasse fiel aos valores do passado. 

Depois da análise das referências concluímos que apesar de algumas caraterísticas se 

terem perdido na reabilitação , os valores mais importantes foram preservados o que nos 

permite identificar facilmente o estilo Arte Déco.  

São edifícios com bastante valor arquitetónico e estão localizados em lugares 

privilegiados. 

Como foi referido anteriormente, os edifícios do século XX têm varias caraterísticas 

e refletem simultaneamente valores tradicionais e modernistas, mas de uma forma geral, não 

são reconhecidos como tendo um valor patrimonial necessário para incentivar um melhor 

conhecimento e compreensão deste património. O facto de os edifícios analisados ainda hoje 

continuarem a ser habitados e reabilitados não só demonstra o valor que possuem como 

também revelam uma adaptação à contemporaneidade.  

 O significado cultural destes edifícios pode estar nos valores tangíveis- localização; 

qualidade estética- e nos valores não tangíveis- valor histórico; social. Os três têm valores 

históricos e sociais uma vez que contêm caraterísticas das Artes Decorativas e foram 

utilizadas por famílias abastadas e de renome. As habitações que se encontram na Avenida 

dos Combatentes da Grande Guerra, encontram-se numa das áreas mais privilegiadas da 

cidade do Porto, sendo ícones do status social da área, sendo esta caraterística uma das que 

diferencia estes edifícios dos restantes da cidade. 

Os três edifícios ainda hoje são estimados e mesmo depois de terem sido 

intervencionadas conseguem ser fieis ao passado.  
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Ruína 
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Fig.62- Estado de degradação do caso de estudo 
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“(…) as ruínas representam para o arquiteto, de forma exemplar e enigmática, a síntese 

artística mais fortuita e perfeita que pode resultar da colaboração entre o homem, o tempo 

e a história.” 38 

 

O interesse pela ruína é um fenómeno que atravessou toda a história da arquitetura e 

tem conquistado gerações de arquitetos ao longo da história. 

As construções arquitetónicas são, tal como os seres humanos, capazes de se 

transformar e degradar com a passagem implacável do tempo, deixando-se decair e vendo a 

maior parte dos sistemas componentes da sua forma a colapsar até à ruína. 

Este colapsar acabou por acontecer no caso de estudo. Para além do tempo ter 

passando pelo edifício sem que nada o impedisse, este acabou por sofrer um incêndio no ano 

de 2014. A falta de interesse e cuidado pela habitação levou a que esta tivesse sido 

vandalizada. Foi este tipo de ações que levou o edifício à ruína, perdendo assim história e 

valores (fig.62). 

Apesar de o edifício se encontrar num estado de degradação elevado, contém valores 

que fazem com que seja pensada uma reabilitação. A habitação tem valores tangíveis como 

a localização, os sistemas de construção e os materiais utilizados. Encontra-se na zona das  

Antas, perto da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, um dos lugares mais 

privilegiados da cidade do Porto e contém materiais e sistemas de construção tradicionais. 

Como referido anteriormente, os edifícios do século XX contêm caraterísticas variáveis e 

refletem valores tradicionais e modernistas simultaneamente. Como valor intangível temos 

o valor histórico. O edifício foi construído na  década de 30 e apresenta algumas das 

caraterísticas do estilo Arte Déco. 

 Mesmo que o edifício esteja  em ruína, achamos que os valores mencionados acima 

eram suficientes para uma intervenção. De uma forma geral os edifícios do século XX não 

são reconhecidos como tendo um valor patrimonial necessário para incentivar um melhor  

 

                                                            
38 USTÁRROZ, Alberto- La Lección de las Ruínas: presencia del pensamento griego y romano en la 
arquitetura, p.33 
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Fig. 63- Palacete Villa Sousa- Prémio Valmor,1912 
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conhecimento deste património. O desinteresse na conservação deste património pode levar 

a grandes perdas e não podíamos deixar que um edifício com história e localizado numa das 

melhores zonas da cidade caísse em esquecimento. Por isso, foi decidido não destruir a 

habitação, mas sim construir  com ela, adaptá-la à contemporaneidade.  

A ruína habita simultaneamente em dois tempos, o passado e o presente. 

Podemos dizer que um edifício arruinado pode ser considerado como uma 

aprendizagem do passado através da imagem do presente. Carregando uma história, que 

transmite conhecimentos sobre o passado. 

Todos os dias observamos vários exemplos de ruínas que tanto podem ser históricas 

como modernas, representando um presente melancólico. Nelas projetamos o retrato da 

sociedade e da sua transformação, sendo pequenos pedaços de história em suspensão. 

Apesar de a ruína ser posta de parte e esquecida, é detentora de memórias e capaz de 

remeter o observador para um passado, garantindo um lugar na imortalidade.  

O palacete Villa Sousa (fig.63) é um destes exemplos. Embora seja um edifício em 

ruína, é detentor de um passado capaz de fazer com seja difícil esquecê-lo. No ano de 1912, 

foi-lhe atribuído o Prémio Valmor, que tem como finalidade premiar a qualidade 

arquitetónica na cidade de Lisboa. Apesar do prémio, atualmente o edifício foi deixado ao 

abandono, restando apenas as paredes exteriores e uma fachada com pormenores 

decorativos. 

A ruína transmite conhecimento, revela continuidade e identifica distância. 

Transmite conhecimento, porque permite o conhecimento de um lugar, dos modos de fazer, 

de um ofício; revela continuidade mostrando aos arquitetos o que perdura através dos 

tempos, quais são os problemas de sempre da arquitetura, quais são as permanências; 

identifica a distância, entre o que se transporta para o presente e o que se omite do passado39. 

Mostra uma materialidade especial, a partir do seu interior e os problemas 

construtivos, muitas vezes ocultos. 

                                                            
39 DEUS, Marta Daniela Campos- A ruína no contexto de reabilitação arquitetónica na contemporaneidade. 
Proposta de um centro arqueológico para o Castelo de Sines. Dissertação de mestrado em arquitetura- 
Universidade de Lisboa, 2019 
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Fig.64- Clapton Park Estate- Londres, 1995  
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Podem simbolizar várias ideias, como a passagem do tempo, a destruição ou a 

efemeridade das formas. Fisicamente materializa a última etapa da construção de um 

processo de degradação ao longo do tempo, onde a derradeira fase é o regresso à natureza, 

concluindo o ciclo natureza-construção-natureza.  

A ruína tem o intuito de “ser testemunho que nos permite ler nela todo o processo 

cultural desde que se originou até aos nossos dias. Nela podemos encontrar acumuladas e 

sedimentadas as intervenções culturais de uma comunidade, distinguir as transformações 

físicas, as mudanças de uso e de funções, as alocações de renovados valores estéticos ou 

simbólicos” 40. Com isto, apesar de associarmos a ruína à queda ou ao desmoronamento, 

também podemos assumir uma adição, visto que o tempo na arquitetura, acumula as marcas 

da história, as cicatrizes do tempo e as passagens de cultura e de tradição. 

A memória é essencial no interesse da preservação, uma vez que é ela que carateriza 

o espaço e que tenta o combate à degradação. Apesar de existirem diversos fatores que 

ajudam ao esquecimento e à perda de interesse, os mesmo permitem um tipo de adição. 

Segundo David Leatherbarrow41, “o tempo não passa na arquitetura, ele acumula, deixa 

traços e marcas que acrescentam sempre algum significado e elementos que constituem a 

essência e memória valorativa do tecido edificado”.42 

Qualquer ruína poderá ser encarada como uma obra de arte, independente e única, 

capaz de deter uma personalidade ímpar. Deste modo, torna-se indispensável o 

reconhecimento do seu valor científico, tentando encontrar uma visão racional dos vestígios 

deixados pelo tempo, e também o reconhecimento de culturas civilizacionais que usufruíram 

do espaço. Alia-se conhecimentos e a relação que o homem tem com os espaços que habita, 

criando memórias. 

 

 

 

 

                                                            
40 ALBA, António Fernandéz- Teoria e Historia de la Restauracion 
41 Professor de Arquitetura na Escola de Design da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia 
42 LEATHEBARROW, David- Architecture oriented otherwise, 2009- pág.82 
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Fig.65- Charles Marville- Paris, 1870 

 

 
Fig.66-Hotel Ville de Paris depois da guerra Franco-Prussiana, 1871 
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O século XX foi marcado pelo avanço na tecnologia da construção, motivados pelo 

aumento da construção em massa, servindo assim o crescente aumento da população. Como 

consequência, houve excessiva cedência de espaços destinados à construção. Foi surgindo 

um excesso de edificação nova, que não sendo totalmente ocupada ou ficando exposta a 

negligência, teve de sofrer intervenções, sendo recuperada e reutilizada ou mesmo demolida 

(fig.64).  

Começou-se a notar uma edificação urbana massiva e desproporcional às 

necessidades da população, onde a falta de condições para manter a arquitetura habitável foi 

notória e deixou de haver forma de intervir, tonando a paisagem marcada por edifícios 

deixados ao abandono. 

Podemos dizer que existe um grande número de construções em ruína. Ruína essa, 

que simboliza todo o caminho de envelhecimento da arquitetura e de tudo que consideramos 

permanente, como a habitação.  

Apesar de se encontrarem num estado obsoleto, os objetos e locais em ruína 

permanecem ativos, devido à sua decadência material, mesmo depois de o edifício se 

encontrar sem a presença humana ou nunca mais funcionar. 

Mesmo que a ruína tenha uma semelhança visual com a volumetria original, o 

edifício que observamos no presente, prejudica o próprio local. Assume-se como uma 

sombra da sua própria sombra, composta de história e memória. 

Como observadores, há uma necessidade de justificar a decadência da ruína 

projetando nela o seu passado, e com isto, em vez do edifício se apresentar como um objeto 

em transição, aparece-nos como uma reprodução da sua história.  

O tempo é fundamental neste processo, as pessoas relacionam-se com o tempo, com 

as referências ao passado. 

O objetivo de intervir e conservar é de valorizar o passado numa construção do 

presente, que ao mesmo tempo será construção do futuro, de desenhar e projetar o tempo da 

arquitetura. À medida que o edifício é requalificado começa, simultaneamente, a envelhecer 

e a crescer através da decomposição material, existindo assim como edifício e ruína. 
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Fig.67- Walter Benjamin- biblioteca na Holanda depois de um ataque aéreo,1927 

 

           

Fig. 68- Rua de Rivoli após lutas e incêndios da Comuna de Paris,1871 
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Nesta altura, século XX, a interpretação da ruína começa a alterar-se a partir do 

momento em que se instala a primeira Grande Guerra, dando origem a muitos estragos, 

muitas vezes consequência de incêndios e outros estragos possíveis numa guerra. A ruína 

passa a ser vista como um passado bastante presente, que se encontra vivo na memória de 

todos, uma lembrança de guerra e da destruição; passa a ser vista como um objeto decadente 

e devastador.  

Toda esta destruição veio trazer uma nova perspetiva do culto da ruína. Fez com que 

se começasse a debater as diferentes maneiras de olhar para elas. 

Esta forma de ruína incitava o aparecimento de sentimentos muito diferentes dos que 

se sentiam com as ruínas da antiguidade clássica. Pensava-se agora qual seria a melhor 

maneira de lidar com a manutenção e reconstrução destes objetos, visto que não seriam 

detentoras de tanto história como as da antiguidade clássica, optando-se pela manutenção de 

alguns fragmentos. Surge assim uma espécie de valorização da ruína, através da valorização 

do fragmento. 

Segundo Robert Smithson43, “a ruína é um objeto dinâmico que se encontra no meio de um 

passado geológico e um futuro catastrófico, dando assim origem às chamadas paisagens 

dialéticas”44. 

As ruínas podem apresentar uma grande complexidade enquanto objeto de estudo, 

sendo que no mesmo grupo existem variados exemplos, desde as ruínas da antiguidade 

clássica até à contemporaneidade.  

A ruína está intrinsecamente ligada a vários períodos de tempo, vindo do passado, 

incompleta, erguendo-se no presente deixando espaços para a criação de um novo futuro, 

evocando a memória do que esta poderia ter sido. 

 

 

                                                            
43  Robert Smithson (1938-1973) foi um artista estadunidense, mais conhecido pela sua influência na 
vertente artística da Land Art 
44 DEUS, Marta Daniela Campos- A ruína no contexto de reabilitação arquitetónica na contemporaneidade. 
Dissertação de Grau Mestre, Universidade de Lisboa. 
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Fig.69- Exterior do edifício, caso de estudo 
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 A ruína arquitetónica  

 

“Património é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os 

seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a 

valorização do património é, assim, um processo relacionado com a selecção de valores”45 

 

Não se limita a um tempo, nem passado, nem futuro. O património de ontem é 

essencial para se construir o património de amanhã. 

É definido como a conjugação das criações e dos produtos da natureza e do homem, 

que constituem o ambiente em que vivemos, tanto no espaço, como no tempo. 

Segundo a declaração de Amesterdão, Conselho da Europa (1975), “O património 

arquitetónico europeu compreende não só edifícios isolados de valor excepcional e as 

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

interesse histórico ou cultural.”.46 

A expressão património arquitetónico integra bens imóveis como monumentos- 

obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura monumentais; conjuntos arquitetónicos- 

agrupamentos homogéneos de construções urbanas ou rurais; sítios- obras do homem ou 

obras conjugadas do homem e da natureza. 

Podemos dizer que património arquitetónico é um conjunto de estruturas físicas, onde 

o indivíduo, comunidade ou organização reconhece interesse cultural e ou civilizacional, 

independentemente dos seus valores. 

Cada vez mais deparámo-nos com uma grande parte das construções envelhecidas e 

degradadas, o que leva a que a arquitetura dos próximos anos seja marcada pela reabilitação. 

Tentando com isto devolver a materialidade do lugar ao estado anterior conhecido, através 

da remoção de acrescentos ou da remontagem de componentes existentes, sem a introdução  

 

                                                            
45 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) Carta de Cracóvia-Princípios para a conservação e o 
restauro do património construído 
46 Conselho da Europa (1975) - Declaração de Amesterdão 
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Fig.70-Interior do edifício, caso de estudo 
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de materiais novos. Este processo só pode ser realizado se existir dados suficientes de um 

estado anterior da construção47. 

Este processo foi realizado no caso de estudo. A habitação sofreu um grande incêndio 

o que fez com que o edifício ficasse num estado de degradação avançada (fig.69;70) 

Para a realização da intervenção no caso de estudo começou-se por fazer uma recolha 

de toda a informação relacionada com o edifício, de maneira a se conseguir perceber a sua 

origem e o seu estado de degradação. Foram feitos levantamentos e avaliações de valores,  

para obtermos a informação necessária e intervir fielmente na habitação. Depois dos 

levantamentos e avaliações feitos, chegamos à conclusão de que o edifício, apesar de se 

encontrar em ruína, continha valores que nos incentivaram para a sua reabilitação. A 

habitação localiza-se nas Antas, uma das zonas privilegiadas da cidade do Porto, o que faz 

com que seja um valor (tangível) a ser considerado. A sua envolvente é rica de habitações 

projetadas por arquitetos importantes e com um desenho cuidado das fachadas, o que faz 

com que a ruína naquela zona seja um ponto negativo, pouco atrativo. O edifício tinha um 

sistema construtivo tradicional, estrutura de madeira e paredes exteriores em perpianho com 

argamassa de cal e saibro. Os edifícios deste século possuem caraterísticas tanto tradicionais 

como modernistas e isso é um valor que deve ser tido em conta. O edifício contém também 

um valor histórico. Ao estudar a habitação, perceber o ano da sua construção e avaliando 

algumas das caraterísticas que conseguiram sobreviver ao incêndio de 2014, percebemos que 

a construção do edifício foi feita numa altura em que o estilo Arte Déco estava muito presente 

na cidade do Porto e que algumas das caraterísticas deste estilo estavam presentes no caso  

de estudo. Caraterísticas essas, como a utilização do ferro com motivos vegetalistas , o 

azulejo, os vão encostados ou justapostos, o denteado escalonado… 

Foi com estes valores que achamos que valia a pena uma reabilitação da ruína. Com 

a intervenção, pretendemos voltar a introduzir o mesmo programa, a habitação. Uma vez que 

o edifício está localizado numa zona maioritariamente utilizada para a habitação, achamos 

que não fazia sentido alterar o programa . 

 

                                                            
47 ICOMOS- Carta para a conservação de lugares de significado cultural. 1999 
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Com isto, resolvemos inserir o programa da habitação na ruína. Como o edifício se 

encontra num estado de degradação bastante avançado, só restaram as paredes exteriores, 

sendo que as paredes interiores acabaram por cair com o incêndio e a passagem do tempo.  

A distribuição é igual à distribuição atual, tendo os quartos no último piso, cozinha e 

sala no rés do chão e lavandaria e arrumos na cave. 

Neste projeto o objetivo foi fazer com que existisse uma boa relação entre o valor patrimonial 

com os requisitos atuais, tentando equilibrar as técnicas construtivas tradicionais, com os 

novos materiais, respeitando assim as necessidades atuais de qualidade de vida e conforto.  

Assim, foram utilizados sistemas construtivos o mais compatíveis possível com o 

edifício, de maneira a manter a integridade do edifício. 

Neste projeto não se pretendeu criar uma nova imagem do edifício nem devolver o 

estado original. Pretendeu-se adaptar a habitação à contemporaneidade salvaguardando 

sempre os elementos que caraterizavam o edifício. 
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A ruína e a construção ecológica / sustentabilidade 

 

Para uma intervenção consciente num edifício existente é preciso analisar todos os 

elementos da obra e avaliar se existe, de forma coerente e consciente um “valor de 

antiguidade” que importa preservar, ficando como um legado de um tempo vivido. 

Esta avaliação pressupõe a introdução de novas estratégias, de novos elementos que 

possuem materialidades diferentes, permitindo a exploração de uma reconstrução e de um 

esquecimento parcial ou total do que era passado, ou então fixar o tempo remoto, 

remodelando a obra existente mantendo vivas as memórias coletivas e individuais. 

A constante comunicação entre o esquecimento e a lembrança deverá ser o conceito 

a introduzir. É entre as operações demolição e construção que se deve encontrar o equilíbrio 

e não impor uma em detrimento da outra. 

Apesar de se ter consciência de que muitas vezes é necessária uma intervenção 

profunda, dando origem a demolições quase totais dos edifícios, as fachadas poderão 

continuar a manter o seu valor rememorativo, mantendo-se fiel às narrativas do pré-

existente. Há quem diga que “a consolidação de uma fachada arruinada é uma forma de 

desonestidade, negando o seu curso natural” 48, mas por outro lado, a substituição de 

elementos, a adição ou reconfiguração de espaços, poderá ser uma forma necessária de 

manter, com sucesso, uma ruína. 

Embora se saiba que nem tudo o que é velho é interessante para se submeter a uma 

intervenção, a sua manutenção pode ser justificada por uma questão de sustentabilidade.  

A escolha na preservação do que tem valor em relação à antiguidade ou no que tem 

valor de uso, recai numa questão social. Aqui encontramos uma seleção de ruínas a intervir, 

tendo sempre implicações económicas como fator de exclusão. Será sempre necessário 

respeitar a memória do público, não impondo qualquer valor que não seja o de potenciar o 

que outrora esteve construído. 

 

                                                            
48 Congresso Internacional de Engenharia 2017- Universidade da Beira Interior-Covilhã, Portugal 
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Atualmente, o desenvolvimento sustentável deixou de ser apenas um aspeto a 

considerar por ambientalistas e passou a ser tema de debate na sociedade e uma preocupação 

para a indústria da construção, quer a nível nacional quer a nível internacional. 

O desenvolvimento sustentável implica uma preocupação pelas gerações futuras e a 

manutenção ou melhoria da salubridade e integridade do ambiente ao longo prazo, incluindo 

preocupações com a qualidade de vida, a igualdade entre gerações e a preocupação com as 

problemáticas sociais, sanitárias e éticas do bem-estar do ser humano. Desafia os mais 

variados setores a procurar soluções que vão ao encontro da sustentabilidade. Na construção, 

as obras, os seus produtos e métodos utilizados podem ir ao encontro da sustentabilidade, 

reduzindo a influência e o impacto ambiental. 

 

“Desenvolvimento sustentável procura a racionalização completa, equilibrando as 

diferenças a nível social-através da justiça social-económico- através da eficiência 

económica- e ecológica-através da prudência ecológica”49 

 

Tem como princípio o equilíbrio e harmonia entre o ser humano e o meio ambiente 

e a constante preocupação com as gerações futuras. Hoje, com a construção, esse  equilíbrio 

tem-se vindo a perder. O setor da construção é responsável por elevados impactos 

ambientais, não só em termos de emissões de carbono, como também de consumo de 

recursos não renováveis e da produção de resíduos perigosos50. 

A construção sustentável pode ser definida  como o resultado da “ aplicação dos 

princípios do desenvolvimento sustentável ao ciclo global da construção, desde a extração e 

beneficiação das matérias-primas, passando pelo planeamento, projeto e construção de 

edifícios e infraestrutura, até à sua desconstrução final e gestão dos resíduos dela resultantes. 

É um processo holístico que visa restaurar e manter a harmonia entre o ambiente natural e o 

ambiente construído, criando ao mesmo tempo, aglomerados humanos que reforcem a 

dignidade humana e encorajem a equidade económica”51 

                                                            
49 MATEUS, Ricardo; BRAGANÇA, Luís-Tecnologias construtivas para a sustentabilidade da construção 
50 CARREIRAS, Ana Isabel- Os materiais e a sustentabilidade. Revista Arquitectura Lusíada, Nº7, 2015 
51 WOOLLEY, Tom; KIMMINS, Sam; HARRISON,  Paul; HARRISON, Rob- Green Building Handbook, 1997 
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A construção sustentável refere-se à aplicação da sustentabilidade nas atividades 

construtivas, a qual descreve as responsabilidades da indústria da construção no que respeita 

ao conceito e aos objetivos da sustentabilidade, tendo em consideração os princípios 

ecológicos e a utilização eficiente dos recursos. 

O conceito de sustentabilidade integra a importância de preservar os valores 

culturais, tendo sempre presente o aproveitamento e a reutilização do construído poupando 

recursos e energias, a reabilitação possibilita a oportunidade de promover a sustentabilidade 

e conciliar a preservação. 

É inevitável interligar  o desenvolvimento sustentável com a reabilitação. Uma 

reabilitação bem executada é sustentável, por isso os dois andam sempre lado a lado no 

processo de intervenção, assim como ao longo da vida do edifício, desde o seu diagnóstico 

e projeto até à fase da sua utilização. 

 

“Deve procurar-se alcançar um equilíbrio adequado entre a sustentabilidade ambiental e a 

conservação do significado cultural. As intervenções num bem patrimonial devem executar-

se com métodos sustentáveis e adequar-se ao processo do seu desenvolvimento e gestão. 

Para obter uma solução exequível e equilibrada, é necessária a consulta de todos os atores 

implicados de modo a assegurar a sustentabilidade do património. Devem manter-se à 

disposição das futuras gerações todas as opções possíveis em termos de intervenção, gestão 

e interpretação do bem, do seu enquadramento e do seu significado cultural.”52 

 

Como prioridade, deve-se analisar as caraterísticas da construção tradicional e 

compará-la com o novo critério sustentável para os materiais de construção, os produtos e 

os processos de construção. 

 

 

                                                            
52 ICOMOS-ISC20C (2011) - Documento de Madrid- Critérios para a Conservação do Património 
Arquitetónico do Século XX, Artigo 8- em BARRANHA, Helena-Património Cultural- Conceitos e Critérios 
fundamentais 
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A construção sustentável representa uma nova maneira de analisar a conceção, a 

construção, a operação e a demolição. Na perspetiva tradicional as preocupações centram-

se na qualidade do produto, no tempo despendido e nos custos associados. Na construção 

sustentável juntam-se a todas estas preocupações, as preocupações ambientais relacionadas 

com o consumo de recursos, as emissões poluentes e a saúde. Com isto, há um novo 

paradigma onde o principal desafio é contribuir para a qualidade de vida, para o 

desenvolvimento económico e para a equidade social. 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. 

É necessário conseguir um equilíbrio entre suportar padrões de vida aceitáveis e 

proteger o meio ambiente e aproveitar racionalmente os recursos naturais. Uma das  formas 

de reduzir o impacto ambiental da construção e conciliar o que foi referido acima é o 

aumento da vida útil do edifício existente, através da sua reabilitação e manutenção. A opção 

da reabilitação ao invés da sua demolição, reduziria drasticamente o consumo de materiais 

novos e a produção de entulhos.53 

A reabilitação pode envolver diversos níveis de complexidade, desde a simples 

renovação dos revestimentos até às intervenções de natureza estrutural e tanto pode recorrer 

a técnicas e materiais tradicionais como as tecnologias emergentes. Pressupõe, portanto, uma 

adequada qualificação dos agentes, em particular dos projetistas e dos construtores. 

Devemos encarar a reabilitação com base no princípio do desenvolvimento 

sustentável de maneira a preservar os valores que o edifício contém. Assim, conseguimos 

uma caraterização e conservação dos edifícios, contribuindo ao mesmo tempo para o meio 

ambiente, poupando nos recursos naturais e energéticos, e para a economia, visto que os 

materiais serão reutilizados e os custos de utilização serão menores.  

 

 

 

 

                                                            
53 CÓIAS, Vitor- Reabilitação: a melhor via para a construção sustentável, 2004 
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CAPÍTULO III 

Caso de Estudo  
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    Fig.71- José Marques da Silva com antigos alunos. Estão presentes (da esquerda para a direita. De cima para baixo):     
Matos Graça, Peres Guimarães, Maria José Marques da Silva Martins, Acácio Lino, Joaquim Lopes, José Marques da Silva, 
Sousa Caldas, José Moreira, Arménio Taveira Losa, António Brito, Sequeira Braga, Homero Ferreira Dias, Emanuel 
Ribeiro, J. J. Brito, Renato Montes, o autor do projeto de arquitetura do caso de estudo,  Moura da Costa, Afonso Júnior, 
M. Gaspar, Rufino, Alberto Bessa, J. Madureira, Brás Vieira, Graça, Martins Gaspar, Bernardino Basto Fabião, António 
Ferreira da Silva Janeira, Rogério de Azevedo, Fernandes da Silva, Almeida Júnior, Rogério Calás, David Moreira da Silva, 
Bruno Reis e Pimentel. 

 

 

       
      Fig.72-Habitação unifamiliar na Rua do Ameal- Material recolhido no Gisa Porto  



Reabilitação da casa Arte Déco da década de 30 na cidade do Porto 
 

110 
 

 

Arquiteto Renato Vieira Álvares Montes  

A habitação unifamiliar estudada foi projetada pelo arquiteto Renato Vieira Álvares 

Montes. 

Iniciou o curso em 1924 e terminou em 1931na Faculdade de Belas Arte da 

Universidade do Porto, tal como muitos arquitetos de renome como Rogério de Azevedo e 

Arménio Losa, foi também aluno da Arquiteto José Marques da Silva (fig.71).  

A informação disponível sobre o arquiteto é bastante reduzida, poucos foram os projetos 

encontrados na Arquivo Municipal da cidade (fig.72). 

Em 2001, o seu nome foi referido  numa exposição que tinha como título: “(In)formar 

a Modernidade. Arquiteturas Portuenses, 1923-1943-. Morfologias, Movimentos, 

Metamorfoses.”, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.  
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Fig. 73- Planta de localização. 1 e 2- Albino Francisco Soares,1930; 3- Arq. Rogério dos Santos Azevedo, 1930; 4- Arq. 

Alberto Fernandes Gomes,1930; 5- Arq. Albino Francisco Soares,1930; 6- Arq. Rogério dos Santos Azevedo,1930; 7- Arq. 

Joaquim Mendes Jorge,1930; 8- Alberto Fernandes Gomes,1930; 9- Arq. Albino Francisco Soares,1930; 10- Arq. Rogério 

Lopes Rodrigues,1930; 11- Arq. Justino de Fontes Santos,1932; 12- Arq. Manuel Marques,1933; 13 e 14- Serafim Martins 

de Sousa,1933; 15,16,17- Serafim Martins de Sousa,1934; 18,19 e 20- Serafim Martins de Sousa,1935; 21- Arq. José 

Ferreira Penêda,1936; 22- Arq. João Queirós,1936; 23- Arq. Arq. Arménio Losa e Manuel Marques,1937; 24- Arq. Manuel 

Marques,1937; 25- Arq. António de Brito,1939; 26- Eng. Manuel  Barbedo de Magalhães,1944; 27- Arq. Fernando Barbosa 

e Fernando Tudela,1944; 28- Arq. Siza Vieira,1970; 29- Arq. João  Rapagão,2012 
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Caraterização arquitetónica e estrutural do edifício  

 

A habitação unifamiliar estudada insere-se numa das zonas mais privilegiadas da 

cidade do Porto, as Antas.  A zona das Antas encontra-se dividida pelas freguesias do 

Bonfim, de Campanhã e de Paranhos.  O coração das Antas é a Praça Francisco Sá Carneiro 

(antiga praça Velásquez) e a sua coluna vertebral é a Avenida de Fernão de Magalhães. 

Outras vias importantes desta zona são: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra; 

Alameda das Antas; Alameda de Eça de Queirós; Rua das Antas; Rua Oliveira Martins. Nas 

Antas, como ponto de interesse destaca-se a existência da Igreja de Santo António das Antas. 

É uma igreja datada na primeira metade do século XX,  possui um estilo clássico e evoca 

influência italiana.  

O  caso de estudo,  encontra-se a 100m da Igreja de Santo António das Antas e a 50m 

da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. É um edifício em gaveto, faz frente para a 

rua de La Couture e rua de Nevala.  

A zona onde está inserido, é composta maioritariamente por habitações unifamiliares. 

Muitas delas projetadas por arquitetos de renome como: Rogério de Azevedo, Serafim 

Martins de Sousa e Manuel Marques. 

A habitação estudada foi mandada construir a pedido de Valdemar Gil de Carvalho 

Nóvoa ao arquiteto Renato Montes. É uma construção da década de 30 do século XX (1936).  

O acesso ao caso de estudo podia ser feito a Este, na rua de Nevala, ou a Norte, na 

rua de La Couture. O acesso a Este era feito pela empregada e a Norte pelos proprietários da 

habitação. Em relação à sua topografia o terreno encontra-se numa zona plana, onde o 

declive é quase inexistente. 

Da investigação ao passado histórico do edifício a informação encontrada foi bastante 

escassa, tendo só sido possível encontrar documentos, no arquivo Municipal do Porto, 

referentes à construção feita em 1936. De todas as outras intervenções que a habitação sofreu 

não foi possível encontrar qualquer tipo de informação. A perceção do passado do objeto de 

estudo baseou-se num processo de avaliação dos documentos cedidos e observação do seu 

estado atual do edifício.  
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Fig. 74- Caso de estudo no cruzamento da rua de Nevala com a rua de La Couture  

 

Fig. 75- Caso de estudo na rua de La Couture 
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É, portanto, apenas possível fazer uma especulação do passado do edificado, através 

da análise do material fornecido, dos quais é possível perceber que este sofreu alterações, 

por exemplo nas fachadas.  

A habitação é constituída por cave, rés do chão e primeiro piso. No exterior, 

carateriza-se por ter paredes exteriores em alvenaria de pedra (perpianho) de 28 centímetros 

com argamassa de cal e saibro. O edifício não tinha qualquer tipo de isolamento térmico nas 

paredes e na cobertura. Parte da fachada voltada para a rua de Nevala era revestida de 

azulejos até 1,50m de altura. As soleiras e degraus exteriores eram em cantaria lavrada. A 

garagem continha piso em betonilha e cobertura de betão armado. Passando para o interior, 

o pavimento da cave era em betonilha, o da cozinha, copa, dispensa, e instalações sanitárias 

eram em betão armado, os restantes pavimentos eram em madeira. As paredes divisórias 

eram todas em tabique, revestidas a reboco ou azulejo nas zonas da cozinha e instalações 

sanitárias. Em relação aos vãos, a cave tinha janelas com as dimensões necessárias para 

permitir 1/10 de luz a cada compartimento, as caixilharias eram em pinho, em todas as 

divisões da casa. A escadaria interior era em madeira com corrimão envernizado. A 

cobertura era composta por uma armação em pinho e revestida a telha Marselha. 

O objeto de estudo sobre o qual se debruça esta investigação, é um edifício de 

arquitetura moderna que representa um dos estilos utilizados na altura da sua construção, o 

estilo Arte Déco.  

O estilo Arte Déco começou a surgir na arquitetura do Porto em 1926, com influência 

das viagens que alguns arquitetos realizaram e da visita à Exposição Internacional de Artes 

Decorativas e Industriais Modernas. 

Após uma ténue  incursão pela Arte Nova na transição dos séculos, desde a década 

de 20 o Porto assistiu ao uso de elementos da arquitetura moderna. Abandonaram-se os 

esquemas oitocentistas e começaram a ser utilizadas formas mais geométricas onde 

combinavam o ferro e o betão armado, criando uma nova expressão e um novo gosto Arte 

Déco, que rompeu definitivamente com os sistemas que eram utilizados.  

A Arte Déco foi marcando as velhas e novas construções que se fizeram no Porto, 

primeiro timidamente, ganhando mais adeptos no final desta década e no início da década 

de 30. 
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Fig. 76- Caso de estudo em cima da garagem 
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Em contante procura da geometrização e de uma simplificação das formas 

construtivas, o estilo das artes decorativas caraterizava-se também pela planificação dos 

elementos decorativos nas superfícies da fachada, ajudando assim a suavizar os volumes e o 

claro-escuro e a realçar as linhas e as texturas. Existia uma preferência por materiais 

cerâmicos e o vitral, que permitiam transformar os valores volumétricos em superfícies, em 

baixos relevos, em cor e em luz com maior facilidade. A abertura de grandes vãos encostados 

ou justapostos, era também uma caraterística deste estilo, que tentava simular o edifício num 

pano de vidro contínuo.  

Influenciado pela Arte Nova, a simbologia abordava motivos vegetalistas ou 

animalistas, presentes em capiteis das moradias e varandas, assim como denteados em 

muros, na moldura dos vãos e em simples remates de vigas. 

As plantas interiores, em relação à década de 20, não mudaram, as inovações 

passavam-se mais ao nível das tecnologias que nos programas.  

Algumas das caraterísticas referidas acima estão presentes no caso de estudo. O uso 

de azulejos na fachada, que tinha como objetivo uma valorização cromática e gráfica da 

fachada; o vitral, que ajudava a transformar os valores volumétricos em luz com maior 

facilidade; as janelas justapostas com efeito de vidro contínuo; o uso de motivos vegetalistas 

presentes não só na varanda como também na porta de acesso à habitação, no lado Norte; e 

os elementos construtivos como o denteado escalonada presente nas molduras dos vãos.  

Todos estes valores foram tidos em conta ao longo de toda a intervenção. 
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Fig.77- Planta do rés do chão da habitação em 1936 

 

 

 

      

        Fig. 78- Planta do piso 1 da habitação em 1936                                  Fig.79- Planta da cave da habitação em 1936                                                                                                             
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Fig.80- Alçado da habitação na rua de La Couture em 1936 

 

 

 

 
Fig.81- Alçado da habitação na rua de Nevala em 1936 

 

 

 

             
                Fig.82- Alçado lateral em 1936                                                 Fig-83- Alçado tardoz em 1936 
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      Fig.84- Cobertura da habitação (vista de cima). Sobrou apenas a parede que separa o acrescento do restante edifício e 

as paredes da instalação sanitária do piso 1 

     

Fig. 85- Interior da habitação  

     

             Fig.86- Caixilharia                                                          Fig.87- Entrada da habitação 
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Estado de Conservação  

 

Como já referido anteriormente, o caso de estudo faz parte integrante de uma das 

zonas privilegiadas da cidade do Porto. 

 Atualmente, o estado de degradação da habitação é bastante elevado. Ao entrar na 

parte exterior do edifício, percebemos que muita coisa teria de ser feita de maneira a 

conseguir fazer com que o objeto de estudo voltasse a ter valor. No espaço envolvente é 

possível observar o mau estado dos passeios e das escadas de acesso à habitação, quer do 

lado Norte como do lado tardoz. Conseguimos também ver a garagem em betão armado à 

qual subimos para conseguir ver o interior da habitação. Ao cruzar a informação cedida pela 

casa do Infante em relação à habitação em 1936, reparamos que o edifício sofreu um 

acrescento à qual não temos qualquer tipo de informação, não sabemos quando foi feito e 

porque foi feito. As paredes exteriores apesar de apresentarem algumas fissuras, podemos 

afirmar que é o que a habitação tem mais conservado. Percebemos que os azulejos 

caraterísticos do estilo Arte Déco foram retirados o que fez com que a habitação perdesse 

um elemento decorativo fundamental. Os vãos são praticamente inexistentes, sobrando 

apenas algumas para conseguir perceber que também os vãos foram modificados com o 

passar do tempo. Agora são maiores e com material diferente das originais. A porta da 

entrada principal, aparenta ser original, mas porta de acesso à cozinha utilizada pela 

empregada não aparenta ser a mesma, visto que é metálica. Quanto ao espaço interior, pouco 

restou, ficaram apenas as paredes de uma instalação sanitária e a parede que separa o projeto 

inicial do acrescento que foi feito tempos depois. A armação da cobertura ficou 

completamente destruída, não restou nada.  

Depois do levantamento efetuado e estudado é necessário tomar decisões sobre o que 

é imprescindível manter, o que se pode adaptar e o que deve ser eliminado. 

Face ao levantamento do edificado, pode-se concluir que a habitação apresenta 

problemas extremos, podemos dizer que estamos perante uma ruína. São poucos os 

elementos que podem ser solucionados.  
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               Fig.88- Alçado atual Rua de Nevala e La Couture  

 

 

 

Fig.89- Alçado tardoz atual 

 

 

 

Fig.90- Alçado lateral atualmente 
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O que é imprescindível manter são alguns valores do estilo Arte Déco ainda presentes 

no edifício, como  os motivos vegetalistas; a utilização de janelas justapostas; e o beiral. 

Achamos que as paredes exteriores se podem adaptar de maneira a se conseguir obter um 

melhor conforto e usufruto do edifício.  

O que devia ser eliminado era o acrescento feito depois da construção do edifício, 

uma vez que não conseguimos qualquer tipo de informação a seu respeito e a varanda porque 

achamos que não acrescenta qualquer tipo de valor ao edifício. 

Depois de um incêndio ocorrido em 2014 o edifício, para além de ter ficado num 

estado de degradação avançado, acabou  por perder alguns dos seus valores. O nosso objetivo 

com este edifício é conseguir recuperar alguns dos valores que existiram na década de 30 e 

fazer com que a habitação se enquadre no meio onde se insere.  

Muitas vezes a despreocupação por parte dos proprietários é crucial para a 

degradação do património edificado, com maior ou menor interesse arquitetónico, cada vez 

mais se torna um problema. Nestes casos, são poucos aqueles que se mobilizam para 

encontrar uma solução e contribuir financeiramente para ela.  
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Fig.91-Alçados interiores 
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Proposta de intervenção: 

 

“Cabe ao arquiteto ter a sensibilidade para, através do conhecimento da preexistência, fazer 

uma síntese entre o passado e o presente, acrescentando novos significados e utilidades aos 

existentes, sem o destruir ou anular.”54 

 

Conhecer e compreender o edifício em ruína é imprescindível para saber como 

intervir nele. Conhecer tanto quanto possível sobre a habitação, com o intuito de 

salvaguardar sempre os seus valores associados no memento da intervenção. Com isto, para 

o projeto de reabilitação foi feita uma recolha de toda a informação  relacionada com o 

edifício, para se conseguir perceber a sua origem e o seu estado de degradação. Foram 

realizados levantamentos e avaliados todos os valores que o edifício continha. Com a 

pesquisa feita, chegamos à conclusão de que a habitação tinha valores suficientes para se 

justificar a sua reabilitação. 

O valor mais evidente era a localização do edifício, o facto de se localizar numa zona 

privilegiada, onde todas as habitações têm fachadas cuidadosamente decoradas, muitas delas 

projetadas importantes arquitetos da cidade, torna-se claro que uma habitação num estado 

de degradação avançado naquele local, acaba por debilitar a paisagem e se tornar um estorvo 

para a vizinhança. 

Alguns edifícios do século XX contêm caraterísticas tanto tradicionais como 

modernistas. Apesar do caso de estudo ser um edifício de arquitetura moderna, tinha um 

sistema construtivo tradicional, com estrutura de madeira, paredes exteriores em perpianho 

com argamassa de  cal e saibro e paredes interiores, acabaram por cair com o incêndio, em 

tabique. O valor mais importante da habitação é o valor histórico. Depois do estudo realizado 

percebemos que o edifício continha algumas caraterísticas do estilo Arte Déco. Na altura da 

sua construção o estilo das artes decorativas estava muito presente na cidade do Porto. 

 

                                                            
54 RIBEIRO, João Mendes- Acções Patrimoniais- Perspetivas Críticas 
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Fig.92- Proposta- Piso do rés do chão               

                                 

Fig.93-Proposta- Piso 1 

                                              

Fig.94- Proposta- Cave      
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No decorrer do processo, procurou-se observar, absorver, compreender e analisar 

elementos e factos do passado e do presente, reunidos até então, sintetizando-os com a 

finalidade de realizar uma proposta de intervenção adequada e fundamentada para o edifício 

de maneira a se conseguir uma habitação com novas histórias e novas vivências. 

Depois de percebermos os valores que o caso de estudo tinha achamos que valia a 

pena reabilitá-lo, de maneira a restabelecer a sua identidade e enaltecendo, desta forma, os 

seus valores e adaptá-lo às necessidades do nosso tempo. A reabilitação foi fundamentada 

nos valores arquitetónicos, baseados nas técnicas e materiais do passado que fossem capazes 

de responder em harmonia com os do presente e para com as necessidades formais e 

funcionais atuais.  

 

“O passado também pertence ao presente e não pode dele ser separado”55 

 

Quando nos encontramos perante uma reabilitação e da sua consequente adaptação à 

preexistência é essencial ter a consciência de que irá estabelecer uma relação entre o antigo 

e o novo56. Com isto, procurou-se estabelecer um equilíbrio entre os elementos que se 

decidiu manter e os novos elementos a serem introduzidos. 

Na intervenção pretendemos voltar a introduzir o mesmo programa, a habitação. Uma 

vez que o edifício está localizado numa zona maioritariamente de habitação achamos que 

não fazia sentido alterar o programa.  

Começamos por intervir no logradouro. O estado do pavimento era mau e a posição 

da garagem, construído à posteriori, não se enquadrava com a habitação. Achamos que seria 

melhor demolir a garagem e projetar uma cozinha, uma sala de estar e uma instalação 

sanitária, de apoio à piscina prevista para o caso de estudo. Todos os espaços recebem 

iluminação e são ventiladas através de grandes vãos. O acesso a esta construção é feito 

unicamente pelo exterior. 

 

                                                            
55 TÁVORA, Fernando- Da Organização do Espaço, p.34 
56 CARVALHO, André Xavier Abreu- Da adega à habitação, Projeto de reabilitação na Região Demarcada do 
Douro. Dissertação de Grau Mestre, Universidade do Porto 
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    Fig.95- Proposta- corte construtivo C-C’ 

 

 

 

 
Fig.96-Proposta- Corte longitudinal A-A’ 
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A escada de acesso à habitação na rua de La Couture seria destruída para ser 

construída conforme o projeto de 1936; as escadas de acesso à cave onde se encontravam os 

aposentos da empregada e as de acesso à cozinha nas traseiras da habitação seriam também 

destruídas.  

Depois de concluirmos que não tínhamos qualquer tipo de informação do acrescento 

feito ao edifício, achamos por bem desistir dele e voltar à forma inicial do imóvel. Como foi 

referido anteriormente, é preciso ter conhecimento suficiente para se avançar para uma 

reabilitação. 

Uma vez que o edifício não contém qualquer tipo de isolamento térmico, é 

imprescindível a  habitação adaptar-se às necessidades, uma vez que a falta de isolamento 

provoca desconforto devido à inércia térmica. Assim, prevê-se a utilização de um sistema 

ETICS em todas as paredes exteriores. Este sistema consiste no revestimento de toda a 

estrutura, pelo exterior, com isolamento térmico. Esta solução resulta num benefício 

imediato para todas as divisões, no que se refere ao conforto térmico, mas também na 

economia energética daí resultante. A inércia térmica do edifício aumentará, o que resulta 

numa poupança imediata em termos energéticos e financeiros. A utilização deste sistema 

permitirá ainda que se resolva de uma forma eficaz um conjunto de inúmeras fissuras e um 

revestimento envelhecido que compromete a impermeabilização do edifício. 

Ainda na fachada, no alçado Norte (rua de La Couture) acrescentou-se duas colunas 

entre as janelas justapostas. Esta ação tem como objetivo uniformizar a fachada, depois de a 

varanda ter sido retirada, e dar um efeito de verticalidade, caraterístico do estilo Arte Déco. 

Sendo o caso de estudo um edifício com muitos ângulos, procurou-se no que diz 

respeito à cave e rés-do-chão, uma solução onde se promove uma fluência natural do espaço. 

Ou seja, formar um espaço que ainda que hierarquizado, pudesse ser transformado num 

espaço contínuo, como se de um único ambiente se tratasse. 

Assim, como solução de organização do programa, desenha-se um volume central na 

cave e no rés-do-chão. Volume esse que contém programa que necessitava de espaço 

fechado: instalações sanitárias e despensa. Os restantes espaços que completam o resto do 

programa, articulam-se em redor desta volumetria. O volume central, despegado das paredes 

exteriores, serve como elemento definidor de todo o espaço. 
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    Fig.97- Proposta-Corte D-D’ 

 

 
Fig.98- Proposta-Corte longitudinal B-B’ 
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Na cave encontrávamos a lavandaria, os arrumos, um lugar para o carvão, uma 

garrafeira e o quarto da empregada. Na proposta de intervenção resolveu-se manter a 

lavandaria e aproveitar o restante espaço para uma zona de convívio (fig.94).  

Na configuração do rés-do-chão,  encontrava-se o gabinete, uma sala de espera, a 

sala de jantar, a cozinha e a copa. Neste piso, é proposto um escritório, uma sala de jantar, 

uma sala de estar e a cozinha. Na sala de jantar, como fonte de iluminação temos as janelas 

justapostas, caraterística do estilo Arte Déco. Na sala de estar, a iluminação e ventilação é 

feita através das janelas existentes e um grande vão que foi aberto de maneira a que a partir 

desta se conseguisse ter uma visão desafogada para a piscina exterior (fig.92). 

No piso superior, anteriormente, encontrávamos três quartos, uma instalação 

sanitária e uma sala de trabalho. Na proposta decidimos juntar a sala de trabalho a um dos 

quartos, com o objetivo de se conseguir obter uma suíte. Os restantes quartos e a instalação 

sanitária de apoio foram desenhados conforme a planta original (fig.93). 

Em relação à cobertura, a sua reconstrução é crucial, visto que ficou completamente 

deteriorado com o passar do tempo. Assim, a proposta de intervenção passa pela substituição 

da estrutura em madeira e de toda a telha marselha. A substituição das caldeiras e tubos de 

queda também foi necessária, garantindo assim a correta e completa drenagem da cobertura. 

Em todos os pisos, foi proposto pavimento em madeira, exceto o pavimento das 

instalações sanitárias, seria revestido com cerâmica. 

As caixilharias, segundo a proposta, seriam todas substituídas e passariam a ser em 

pinho como no projeto de 1936. 

Neste projeto o objetivo foi fazer com que existisse uma boa relação entre o valor 

patrimonial com os requisitos atuais, tentando equilibrar as técnicas construtivas 

tradicionais, com os novos materiais, respeitando assim as necessidades atuais de qualidade 

de vida e conforto.  

 Nesta intervenção não se pretendeu criar uma nova imagem do edifício nem devolver 

o estado original. Pretendeu-se adaptar a habitação à contemporaneidade salvaguardando 

sempre os elementos que caraterizavam o edifício. 
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Fig.99 Proposta- Alçada rua de La Couture 

 

 

 

 

 
Fig.100- Proposta- alçado tardoz 
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Mais uma vez é importante referir que a arquitetura do século XX  tem valor 

patrimonial e merece ser reconhecida como tal e, por isso, é necessário incentivar um 

conhecimento e compreensão deste património. O abandono e a falta de interesse na sua 

conservação podem levar a grandes perdas e à privação deste período às gerações futuras. 

Qualquer reabilitação requer investigação, documentação e análise histórica prévia. 

Numa intervenção, a integridade do edificado não pode ser afetada. É importante conseguir 

mantê-la através do entendimento do significado antes de intervir. É necessária uma 

avaliação cuidadosa para se conseguir tomar decisões adequadas para a manutenção e 

conservação da autenticidade e integridade do edifício.  

Não será demais dizer que uma reabilitação bem executada é sustentável, os dois 

andam lado a lado não só no processo de intervenção, mas também ao longo da vida do 

edifício.  

A reabilitação deve ser encarada com base no princípio do desenvolvimento 

sustentável de maneira a preservar os valores que o edifício contém. Com isto, conseguimos 

uma conservação dos edifícios, contribuindo ao mesmo tempo para o meio ambiente, 

poupando recursos naturais, e para a economia, uma vez que os materiais são reutilizados e 

os custos de utilização são menores.  
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     Fig.101- Proposta- alçado lateral  
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Fig.102-Proposta- sala de estar                                       Fig.103- Proposta- quarto 

      

    Fig.104- Proposta- sala de jantar                                    Fig.105- Proposta-sala de estar 

    

    Fig.106- Proposta- Vista da sala de estar  
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Fig.107- Proposta- sala de estar exterior  

 

Fig.108- Proposta- zona da piscina  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.109- Proposta- entrada da habitação 
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Conclusões finais: 

 

Conservar o património do século XX tem a mesma importância que o dever de 

conservar o património de épocas anteriores. 

Devido à falta de manutenção o património arquitetónico deste século  está em risco. 

É essencial não esquecer que se trata de um património vivo e que é necessário entendê-lo, 

interpretá-lo e geri-lo adequadamente para as gerações futuras. 

Apesar de haver uma maior familiaridade com as ruínas históricas, é preciso entender 

que há também ruínas modernas que são vandalizadas, acabando por se tornar edifícios 

desfigurados, que por negligência ou por falta de meios para combater o processo de 

degradação. 

 A ruína arquitetónica integra bens imóveis como monumentos- obras arquitetónicas 

de escultura ou de pintura monumentais; conjuntos arquitetónicos- agrupamentos 

homogéneos de construções urbanas ou rurais; sítios-obras do homem ou obras conjugadas 

do  homem e da natureza57. 

Ou seja, é um conjunto de estruturas físicas, onde o indivíduo, comunidade ou 

organização reconhece interesse cultural ou civilizacional, independentemente dos seus 

valores.  

Atualmente, muitas das construções do século XX encontram-se envelhecidas e 

degradadas, o que leva a que a arquitetura dos próximos anos seja marcada pela reabilitação. 

A abordagem deste tema, reabilitação, no projeto, levou a um estudo da identidade e 

memória do edifício, sendo estes elementos fundamentais para o seu desenvolvimento. 

O projeto de reabilitação nesta  dissertação procurou um equilíbrio entre o passado, 

o presente e o futuro. Ou seja, um equilíbrio entre o antigo e o novo. Foi através de um 

conhecimento  do passado que se conseguiu  projetar o futuro. Sem esse conhecimento, não 

seria possível projetar uma correta e eficaz intervenção, nem garantir a proteção dos seus 

valores. 

                                                            
57 BARRANHA ,Helena- Património Cultural: conceitos e critérios fundamentais, 2016 
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Propôs-se uma reflexão sobre o tema da reabilitação, mais concretamente de um 

edifício que necessitava de uma reabilitação física profunda, tendo sempre como objetivo 

final chegar a uma solução adequada, nunca esquecendo os valores Arte Déco nele presentes. 

Arte Déco é um estilo decorativo que surgiu no ano de 1920 e atingiu o seu auge em 

1925, na exposição de Artes Decorativas e Industriais de Paris. Foi o primeiro estilo global 

e universal aspirando construir-se como arte total, a promessa estética de felicidade nele 

contida, era o antídoto contra o trauma da  primeira Guerra Mundial e a atenuante contra a 

crise económica dos anos 30. 

Surgiu timidamente na cidade do Porto em 1926 quando José Coelho de Freitas pediu 

o licenciamento de obra para o arranjo de uma loja, situada na rua 5 de outubro, o projeto 

incluía elementos desta corrente. 

As viagens que muitos arquitetos faziam naquela altura ajudou também a que o estilo 

se afirmasse na cidade. Com isto, reinterpretavam caraterísticas das artes decorativas na 

arquitetura portuense. 

O  caso de estudo localiza-se perto da igreja das Antas e da Avenida dos Combatentes 

da Grande Guerra. Foi projetada pelo arquiteto Renato Montes, a pedido de Valdemar Gil 

de Carvalho Nóvoa, na década de 30 do século XX. 

O arquiteto Renato Montes iniciou o curso no ano de 1924 e terminou em 1931 na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Foi aluno do arquiteto José Marques da 

Silva e teve como colegas de curso Rogério de Azevedo e Arménio Losa, dois arquitetos 

conceituados na cidade do Porto, que projetaram habitações com caraterísticas Art´Déco na 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. 

Depois de uma investigação aprofundada da habitação chegamos à conclusão que 

tinha algumas das caraterísticas do estilo Arte Déco. O uso do azulejo na fachada; a presença 

do vitral; as janelas justapostas; o uso de ferro; os motivos vegetalistas  na varanda e porta 

de entrada; e elementos construtivos como o denteado na moldura dos vãos. 

Para a reabilitação do edifício, tivemos como suporte, três referências de reabilitação 

Arte Déco. As três referências foram construídas na década de  30, a mesma do caso de 

estudo, e são habitações unifamiliares que apresentam uma planificação dos elementos 

decorativos na fachada e uma simplificação das formas. Com elas percebemos que numa  
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reabilitação o edifício tem de se adaptar às exigências atuais, mas nunca nos podemos 

esquecer do passado que carrega. 

Para além do equilíbrio entre o passado e o presente, não nos podemos esquecer que 

é necessário conseguir um equilíbrio entre suportar padrões de vida aceitáveis e proteger o 

meio ambiente e aproveitar racionalmente os recursos naturais. Uma das formas de reduzir 

o impacto ambiental da construção é o aumento da vida útil do edifício existente, através  da 

sua reabilitação. 

Nesta dissertação percebemos também que precisamos de encarar a reabilitação com 

base no princípio do desenvolvimento sustentável para preservar os valores que o edifício 

contém. Desta forma, conseguimos uma caraterização e conservação dos edifícios 

contribuindo ao mesmo tempo para o meio ambiente, poupando nos recursos naturais e 

energéticos, e para a economia, uma vez que os materiais  serão reutilizados e os custos de 

utilização serão menores. 

As soluções propostas foram baseadas de maneira a que o edifício se tornasse de 

novo habitável e atualizado com as adequadas condições de conforto e segurança. Aqui, o 

respeito pelos seus valores foi a regra base, onde as estratégias de intervenção foram 

definidas de maneira a não desrespeitar o passado. 

As motivações para uma reabilitação podem ser diversas, mas implicam sempre uma 

mais valia para o existente uma vez que está implícita uma melhoria qualitativa de um 

qualquer aspeto considerado importante. 

Neste projeto não se pretendeu criar uma nova imagem do edifício nem devolver o 

estado original. Pretendeu-se adaptar a habitação à contemporaneidade salvaguardando 

sempre os elementos que caraterizam o edifício.  

 

“O uso possibilita a integração e a participação do património na vida contemporânea e 

garante a sua existência no futuro.”58 

 

                                                            
58 AGUIR, José; PAIVA, José; PINHO, Ana- Guia Técnico de Reabilitação Habitacional 
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