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No presente ano que se vive, 2015, o mundo já não é aquele de há 20 anos atrás, o que é normal e 

estranho ao mesmo tempo. Este “mundo” mudou por ter apareceido outro que se liga a ele, 

denominado por mundo digital. Ora, havendo um mundo físico que se conecta ao digital as 

implicações de um no outro são sucessivas, transformando ambos. 
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RESUMO 

 

 
Esta dissertação visa explorar as potencialidades da tecnologia BIM (Building Information 

Modeling) aplicadas a procedimentos de gestão e manutenção de edifícios pré-existentes, mais 

especificamente, de edifícios patrimoniais. A tecnologia BIM, centrada no conceito de Objeto e 

vocacionada para a descrição tridimensional do ambiente construído, baseia-se numa metodologia de 

trabalho mais aproximada da realidade. Permite-nos a sua descrição e representação de um modo 

holístico (ao descrever o objeto construído através de escalas de maior e de menor detalhe) e 

complexo (ao integrar um conjunto de dados geométricos e não geométricos e a possibilidade de 

parametrizar objetos). A aplicação da tecnologia BIM a edifícios patrimoniais permite fixar para 

memória futura a sua verdade construtiva, registar intervenções e adaptações, divulgar o património 

junto de um público mais vasto e/ou longínquo, preservando simultaneamente a fragilidade da sua 

construção. No entanto, não existem muitos exemplos disponíveis que permitam aprofundar o 

conhecimento sobre estas vantagens. A abordagem desenvolvida recorreu a um caso de estudo - o 

Convento dos Capuchos situado na Caparica, em Almada, património municipal e espaço 

vocacionado para eventos de música erudita de caráter intimista. A maquete virtual deste convento 

franciscano foi desenvolvida considerando todos os dados disponíveis sobre o edifício e procurando 

detalhar, sobretudo, os seus aspectos geométricos e construtivos. Esta abordagem permitiu 

descrever cenários demonstrativos do modo como a base de dados criada pode ajudar na 

manutenção e gestão correntes deste edifício patrimonial.   
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ABSTRACT  

 

 

 

 

This work thesis aims to explore the potentialities of BIM technology (Building Information 

Modeling) applied to management and maintenance procedures of pre-existent buildings, more 

specifically, heritage buildings. BIM technology is based on a work methodology closer to reality. It is 

focused on the concept of the object and dedicated to the three-dimensional description of the built 

environment. It allows its description and representation in a holistic way, by describing the 

constructed object through more or less detailed scales, and complex, if one integrates a set of 

geometric and non-geometric data with the possibility of object parametrization. The implementation of 

BIM technology to heritage buildings provides the preservation of their constructive truth as well as the 

record of interventions and adaptations in the buildings. Moreover, this technology brings the 

possibility of patrimony disclosure to a wider range of population while preserving the fragility of its 

construction. Nevertheless, there aren’t many available examples allowing the development of the 

advantages of this technology.  

The approach developed in this thesis made use of a specific case study: the Convento dos 

Capuchos, at Caparica, Almada. This monument is considered to be municipal patrimony and it is a 

space devoted to erudite musical events of intimate character. The virtual model for this Franciscan 

convent was developed having into account all the data available about the building and an effort was 

made to detail the geometrical and constructive aspects.  This methodology provided the description 

of scenarios demonstrating how the database created can help in the current maintenance and 

management of this heritage building. 
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INTRODUÇÃO 

Motivação e justificação do tema 

 

 
 

Quero informar o leitor de que esta foi a 

segunda tentativa de resolução da disciplina 

Dissertação em Arquitectura, e que o tema 

talvez tenha surgido por consequência da 

minha primeira escolha. 

O primeiro desafio a que me propus para a 

resolução da dissertação de mestrado foi o de 

desenvolver mecanismos de intervenção no 

espaço público enquanto estratégia de 

articulação de empreendimentos isolados. 

Esta proposta surgiu aquando da minha 

estadia em São Paulo, Brasil, no ano passado, 

enquanto perfazia um ano de intercâmbio 

académico, na Faculdade de Arquitectura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo.  

Acredito que realmente haja uma relação entre 

os temas, apesar da disparidade dos mesmos, 

na medida em que há a coincidência de 

ambos os títulos subentenderem um olhar 

sobre o mundo visto dum prisma inquieto de 

interrogação sobre o futuro e o efeito das 

novas tecnologias na nossa sociedade. Ora, 

no primeiro caso, revejo-me a questionar a 

velocidade crescente da globalização face ao 

isolamento social enquanto, no presente caso, 

já noto uma visão mais madura ao perceber a 

utilidade e benefícios do novo mundo virtual 

em nosso benefício. 

 

É neste enquadramento que em Setembro do 

ano passado decido escolher um tema de tese 

que me poderá ajudar a entrar no mercado de 

trabalho com maior facilidade e abrir imensas 

portas, quer em Portugal quer  no estrangeiro, 

por utilizar um software muito completo e 

usado, actualmente, em diversos escritórios de 

arquitectura, engenharia e construção. 

O programa a que me refiro é o Autodesk 

Revit®, com o qual já me encontrava 

familiarizado por ter cursado, em 2012, o curso 

Revit Arquitectura 2013: Completo, pela 

Lusocuanza Portugal. Essa grande vantagem 

de conhecer, desde há 3 anos,  os benefícios 

deste tipo de tecnologias para a indústria AEC 

(Arquitetura Engenharia e Construção) e, no 

meu caso prático, para o projecto de 

arquitectura, levou-me a querer saber mais do 

assunto e a aprofundar esta temática, bastante 

promissora para um arquitecto recém-formado. 

Surgiu então a oportunidade de explorar a 

correlação entre estes novos métodos de 

trabalho e comunicação, e o património, a qual 

à partida achei interessante, mas confesso 

não ter reparado, num primeiro instante, o 

quão útil pode ser esta ligação, visto estarmos 

inseridos num continente como a Europa, 

cujos índices de construção se encontram 

praticamente estagnados e a cujas história e 

herança patrimonial são vastas e inestimáveis 

para a nossa identidade e memória coletiva. 
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Objectivos 

 

As metas a atingir com a realização desta 

dissertação são: 

 

● criação do modelo tridimensional do 

Convento dos Capuchos contemplando a sua 

área envolvente (jardins e arriba fóssil); 

 

● realização de uma base de dados 

pormenorizada, relativa a cada elemento 

constituinte do projecto, criando um arquivo 

onde toda a informação construtiva necessária 

seja facilimente acessível; 

 

● registar e dar a conhecer as principais fases 

de construção e restauro que o convento 

sofreu; 

 

● demonstrar, com o caso prático, as 

vantagens da conversão para modo digital de 

património pré-existente, utilizando a 

tecnologia BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

O desenrolar das actividades desenvolvidas foi 

constante e variado, i.e, por uma lado houve 

uma rotina de trabalho, mais vincada desde 

Janeiro de 2015, e por outro, executaram-se 

múltiplas tarefas, tais como:  

● investigação bibliográfica - recorrendo, na 

maior parte das vezes, às plataformas digitais 

on-line ISI Web of Knowledge e B-On, para a 

leitura de artigos relacionados com o Estado 

de Arte; 

 

● estudo - das temáticas relacionadas com o 

Convento dos Capuchos, por forma a me 

envolver com o caso que iria desenvolver,e 

das funcionalidades do software Autodesk 

Revit®, de maneira a conseguir acompanhar a 

progressiva complexidade que o modelo 

tridimensional foi ganhando;  

 

● revisão – dos conceitos apreendidos ao 

longo do curso, nomeadamente dos temas 

relacionados com o património, respeitantes à 

disciplina leccionada no IST, no 2ºSemestre 

do 4ºAno curricular, Teoria da Conservação e 

Restauro; 

 

● modelação tridimensional – na qual foi 

delineada, inicialmente, os grandes objectivos 

a alcançar e, progressivamente, se foi 

desenvolvendo o modelo, o qual,  se mostrou 

mais complexo ou completo do que aquilo que 

seria de esperar, devido à realização de uma 

enorme quantidade de Famílias (entidade 

importante do programa); 
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● entrevistas - a pessoas-chave quanto ao seu 

conhecimento sobre o caso de estudo, 

nomeadamente, o Arqtº Nuno Caeiro, 

responsável pela gestão do Convento dos 

Capuchos em Almada;  

 

● trabalho de campo e levantamentos 

(fotográfico, audiovisual e dimensional) - 

visando assegurar o rigor da modelação do 

caso de estudo; 

 

● presença em diversas palestras - sobre 

métodos de trabalho com tecnologia BIM. 

Sublinharia estas últimas duas tarefas 

referidas, as quais se mostraram fulcrais para, 

no primeiro caso, assegurar a precisão do 

modelo desenvolvido (sobretudo porque os 

dados existentes eram omissos) e, no 

segundo caso, consolidar conceitos 

tecnológicos, apenas estudados em artigos 

estrangeiros (em língua inglesa). 

Assim, quero destacar, primeiramente, o 

extenso trabalho de campo, onde os 

levantamentos sucessivos permitiram fazer 

uma modelação o mais credível possível e 

ainda as várias conferências assistidas, entre 

as quais refiro as seguintes:  

“BIM na colaboração entre o arquitecto e o 

engenheiro” (Eng. Bruno Caires, 19 de Março 

de 2015, IST); 

 “Nuvens em pontos BIM” (Eng. Luís Santos, 

23 de Março de 2015 IST), “BIM com o 

Autodesk Revit” (Arqtª Andreia Vale, 23 de 

Março de 2015, IST); 

 “Tecnologias BIM para projectos Integrados 

com os programas SAP2000, ETABS e Revit” 

(Engª Maria João Espada, 24 de Março de 

2015, IST); 

”ArchiCAD – do edifício virtual ao BIM” (Arqt. 

Pedro Teixeira de Melo, 24 de Março de 2015, 

IST); 

”TEKLA BIM for Engineering” (Eng. Vakis 

Kokorelis, 25 de Março de 2015, IST), 

“CYPEBIM – Projecto Integrado” (Eng. André 

Antunes, 25 de Março de 2015, IST); 

“BIM e o património arquitectónico – O caso 

prático do projecto LXConventos” (Arqtª Ana 

Gil, bolseira da FCT em Arquitectura, 9 de 

Abril de 2015, IST); 

 e “City Information Models (CIM) - Proposta 

para uma representação interativa de áreas 

urbanas" (Arqtª Sónia Ildefonso, 21 de Abril de 

2015, IST). 
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Revit Architecture 

 

Este foi o software utilizado para a criação da 

base de dados e modelo BIM desenvolvido. 

 

“O software de projecto de construção Revit foi 

desenvolvido especificamente para o Modelo de 

Informação da Construção (BIM), fomentando 

novas ideias entre os profissionais de projecto e 

construção, desde o conceito até a construção, 

numa abordagem coordenada e consistente, 

baseada em modelos. O Revit é uma aplicação 

única que inclui funcionalidades para projecto de 

arquitectura, MEP e engenharia de estruturas e de 

construção.” [1] 

 

Resumidamente, o Revit é um programa 

complexo e completo, uma vez que possui 

todas as funcionalidades abrangidas pela 

tecnologia BIM nos dias de hoje, com uma boa 

capacidade de renderização, óptima 

produtividade, fácil de manusear (após 

apreender definitivamente o método de 

trabalho BIM) e com possibilidades múltiplas. 

 

De notar a existência de três versões do 

programa Revit cuja junção perfaz um projecto 

de construção virtual em tudo equivalente a 

um projeto desenvolvido pelos meios não-

virtuais e mais ortodoxos. São estes o Revit 

Archicture®, Revit Structure® e Revit MEP 

(Mechanical, Electrical and Plumbing). Estes 

programas, actualmente, são usados pelos 

diversos intervenientes no processo de 

construção, facilitando a colaboração e 

interação de profissionais pertencentes a 

diferentes áreas – arquitectura, engenharia e 

especialidades. Existem ainda mais duas 

versões do programa, o Revit LT® e Revit One 

Box®, sobre as quais posso acrescentar que a  

 

 

primeira é uma versão “leve” do Revit, pois 

não possui a capacidade e as funcionalidades 

do programa completo, e a segunda é uma 

compilação das três versões referidas 

anteriormente numa só, sendo possível 

trabalhar nas três áreas a partir de um mesmo 

programa. 

 

Acho importante ainda referir um dos 

componentes mais importantes e por 

intermédio do qual o programa Revit permite 

desenvolver de uma forma mais complexa a 

modelação de edifícios: as Famílias. 

As Famílias correspondem a uma entidade do 

Revit com uma importância determinante no 

desenrolar das actividades ligadas ao 

processo de construção de elementos 

personalizados, i.e., tudo o que não vem com 

o programa de origem. Por outras palavras, 

uma Famíla serve para obter objectos no 

modelo diferentes dos obteníveis a partir dos 

comandos (e.g. paredes, pavimentos, portas) 

e previamente existentes no programa; esta 

função torna decisiva a relevância das 

Famílias, pois em qualquer projecto de 

modelação surge a necessidade de criar 

elementos diferentes dos abrangidos pelo 

sistema. 

Outra característica de grande destaque neste 

tipo de componentes é facto de serem 

parametrizáveis, tornando muito útil a sua 

utilização e facilitando o processo construtivo 

dos modelos. 
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Organização 

 

A estrutura da dissertação organiza-se 

segundo quatro partes: na primeira, expliquei 

as razões subjacentes à elaboração deste 

trabalho, os objectivos inicialmente delimitados 

e o método de trabalho seguido ao longo dos 

últimos meses; na segunda parte, 

correspondente ao Estado de Arte, descrevo o 

se faz, o que já foi feito e o que falta fazer na 

área da metodologia BIM, assim como defino 

alguns conceitos essenciais neste campo, e 

estabeleço as conexões necessárias com o 

património edificado; na terceira parte, 

apresento e descrevo o caso de estudo, i.e., o 

Convento dos Capuchos da Caparica, situado 

no concelho de Almada, e aprofundo as 

ligações entre as duas vertentes em causa, as 

novas tecnologias e a herança cultural, dando 

ênfase ao património, ao próprio convento, ao 

modelo BIM efectuado e às aplicações deste 

na gestão e manutenção do edifício; por 

último, sistematizo as conclusões extraídas do 

trabalho desenvolvido, enuncio as dificuldades 

que enfrentei ao longo do trabalho, os 

resultados obtidos e proponho possíveis 

desenvolvimentos futuros os quais 

contribuiriam para aprofundar a abordagem 

desenvolvida. 
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1. ESTADO DE ARTE 

 

1.1. Tecnologia BIM 

 

1.1.1. Definição 

 

Building Information Modelling ou BIM, 

caracteriza-se por ser uma nova metodologia 

de trabalho, na área da Arquitectura, 

Engenharia e Construção (AEC), mais 

aproximada da realidade, uma vez que se 

centra no objecto, assumindo todas as 

propriedades que o constituem e que nos 

permitem identificá-lo como tal. Logo, durante 

o processo de modelação, que é 

parametrizável, executado pelo software BIM, 

vão sendo armazenadas informações 

geométricas assim como informações não 

geométricas. Por esta razão se considera esta 

nova tecnologia uma base de dados digital, a 

qual desde a fase inicial de projecto abrange 

todo o ciclo de vida do edifício (Life Cycle ou 

LC). 
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1.1.2. Metodologia BIM vs  Metodologia 

Tradicional 

 

De acordo com Kousheshi, P.E. e Westergren 

[2], até 30% do custo de uma construção é 

perdido em obra por resultado de erros de 

coordenação, desperdício de material, 

ineficiência e outros problemas do foro actual 

da construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1 – O novo enfoque de desenho e construção [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM]. 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.2 – O valor da tecnologia BIM [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM]. 
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Segundo Leitão e Garcia [3], as vantagens, 

num projecto de construção, em recorrer à 

metodologia BIM em vez do método 

tradicional, são as enunciadas seguidamente, 

segundo quatro áreas onde se nota 

perfeitamente a sua influência. 

 

1) Optimização de desenhos para a 

construção: 

● Acede-se mais cedo à informação 

construtiva do edifício; 

● Criam-se modelos construtivos precisos e 

detalhados de forma mais rápida; 

● Gera-se informação BIM ampliável para 

deteção de interferências, análises de pré‐
posicionamento em obra e fabrico; 

● Constrói-se de forma mais sustentável 

reduzindo custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.3 – Utilidade em ganhar novos negócios [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM].

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1.4 – Interpretar intenções de desenho [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM].
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2) Criação de medições e orçamentos: 

● Geram-se medições antes e mais frequentes 

durante o processo para ajudar os 

proprietários na tomada de decisões; 

● Utilizam-se materiais e objetos quantificados 

e pormenorizados para criar orçamentos mais 

precisos; 

● Utiliza-se tanto a informação 2D como 3D 

para a resolução de conflitos projectuais. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.5 – Coordenar e detectar interferências [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.6 – Aumentar a capacidade de medições e orçamentos [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM]. 
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3) Colaboração com equipas 

multidisciplinares: 

● Proporciona-se um único ponto de vista de 

todo o projecto; 

● Melhora-se a coordenação e planificação da 

equipa de trabalho; 

● Procuram-se, gerem-se e resolvem-se 

conflitos antes de começar a construção; 

● Melhoram-se os resultados do projecto, 

reduzindo os problemas de coordenação 

onsite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.7 – Planificar e comunicar a execução da obra [Adaptado de: Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM].
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4) Entrega do projecto dentro do prazo 

previsto: 

● Melhora-se a planificação e coordenação de 

equipas e subcontratos; 

● Avalia-se e quantifica-se de forma rápida o 

impacto e alcance das modificações sobre a 

planificação geral de todo o projecto; 

● Exploram-se vantagens e desvantagens de 

diferentes formas de executar o trabalho; 

● Criam-se modelos construtivos precisos e 

detalhados de forma rápida; 

● Geram-se medições 2D e 3D que se possam 

integrar em fluxos de trabalho existentes; 

● Encontram-se, comunicam-se, resolvem-se 

e gerem-se conflitos de projecto mais 

rapidamente e mais eficientemente; 

● Gerem-se de forma digital todas as 

actividades construtivas, análise e simulação 

de sequências de trabalho e partilha de 

informação crítica de planificação onsite de 

forma rápida e efectiva. 

 
 

 

 

FIGURA 1.8 – Estratégia para reduzir riscos na construção, tomando melhores decisões nas fases iniciais do processo [Adaptado de: Garcia, J. 

& Leitão, J. (2014). O Valor do BIM]. 
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1.1.3. A novidade e as potencialidades 

da ferramenta BIM 

 

Actualmente, muitos são os estudos realizados 

com o intuito de melhorar sucessivamente a 

experiência do uso do BIM. De tal forma que 

existem capacidades que merecem algum foco 

ou realce, de modo a perpectuar um melhor 

entendimento do quão útil pode ser a 

associação da indústria AEC com estas novas 

tecnologias. Entre as novidades que vão 

surgindo na área e as potencialidades 

oferecidas pelos múltiplos 

programas/softwares BIM, há que ter em 

conta: 
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● o Ciclo de Vida de um Edifício (Building Life 

Cycle) 

 

Os empreendimentos têm várias fases ao 

longo do seu ciclo de vida, incluindo o 

planeamento, aprovação, projeto, construção, 

utilização, gestão e renovação ou substituição. 

E mesmo quando o ciclo de vida de um 

edifício chega ao fim, mais informações sobre 

a história de ocupação, informação detalhada 

dos materiais actuais, as opções de 

reciclagem e despejo, as potenciais 

qualidades de reciclagem, estruturas de 

suporte de carga ou técnicas de 

desconstrução associadas com o tempo e com 

os custos por componente são relevantes para 

o planeamento de uma desconstrução parcial 

ou demolição [4].  

Diversas entidades estão ligadas ao ciclo de 

vida dos edifícios, incluindo promotores, 

investidores, instituições públicas e privadas, 

projetistas, empreiteiros, fiscalização, 

promotores imobiliários, utilizadores e gestores 

que garantem a manutenção e/ou reabilitação 

[5]. 

FIGURA 1.9 – Demonstração dos períodos de vida de um edifício, 

constituintes do seu Ciclo de Vida [Adaptado de: Arqcoop (2014), 

Autodesk® Revit® Architecture Curso de Iniciação]. 
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● os Dados Eficientes 

  

A eficácia da gestão do ciclo de vida de um 

edifício está intrinsecamente ligada à 

optimização da produção e manipulação de 

dados gerados neste processo. 

Paralelamente, a coexistência de uma série de 

entidades ligadas à edificação e às 

propriedades, específicas da intervenção de 

cada uma delas, reforçam a importância da 

utilização de um modelo único e normas 

comuns que facilitem a transação e a partilha 

da informação [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.10 – Como uma boa qualidade de dados pode gerar 

eficiência no trabalho [Adaptado de: Arqcoop (2014), Autodesk® 

Revit® Architecture Curso de Iniciação].
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● a Interoperabilidade 

  

Esta é a característica que define a maior ou 

menor facilidade, de comunicação e de 

partilha de informação entre as diversas 

entidades relacionadas com o planeamento, 

projeto, construção e gestão de edifícios.  

Em Agosto de 2004, o NIST (US National 

Institute of Standards and Technology), 

publicou um relatório designado "Cost Analysis 

of inadequate Interoperability in the U.S. 

Capital Facilities Industry” concluindo que a 

falta de normalização e interoperabilidade, a 

elevada fragmentação de empresas e a 

utilização de tecnologia inadequada, 

constituem importantes obstáculos à redução 

de custos e prazos de execução, no 

desenvolvimento de projetos e na construção 

em geral. Concluíram ainda que a utilização de 

tecnologias de informação BIM pode reduzir 

drasticamente estes montantes, através da 

existência de um modelo único de construção, 

facilitando a comunicação entre os diversos 

intervenientes [5]. 

A grande vantagem de existir esta 

característica nos softwares BIM está na 

capacidade de múltiplos intervenientes 

trabalharem no mesmo modelo, 

acrescentando e/ou corrigindo informação ou 

geometrias, no software que optarem, de um 

modo interactivo e dinâmico, aumentando 

drasticamente a produtividade e reduzindo, ou 

praticamente extinguindo, os desperdícios 

comunicativos efectuados na transferência de 

dados entre as várias partes interessadas.

FIGURA 1.11 – Interoperabilidade entre softwares BIM [Adaptado 

de: Arqcoop (2014), Autodesk® Revit® Architecture Curso de 

Iniciação]. 
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● o Projecto Colaborativo  

 

A evolução da dimensão e complexidade dos 

projetos na atualidade e o respectivo carácter 

multidisciplinar exige a colaboração de 

diversos profissionais e entidades no 

desenvolvimento dos mesmos. A evolução das 

tecnologias de produção e partilha de 

informação permite, nos dias de hoje, a 

centralização e controlo da mesma, facilitando 

a coordenação, consulta, comentário e edição 

em qualquer momento, automatizando a 

redução de prazos e de custos, a 

normalização de procedimentos e processos, 

e o incremento da produtividade individual e 

das equipas. A tecnologia BIM, acrescentando 

um modelo único comum, permite a redução 

de linguagens e formatos de comunicação, 

incrementando o potencial do projeto 

colaborativo [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.12 – Projecto Colaborativo entre todos os intervenientes 

do projecto de construção [Adaptado de: Arqcoop (2014), 

Autodesk® Revit® Architecture Curso de Iniciação].
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● o IFC (Industry Foundation Classes)  

 

Foi desenvolvido para representar a 

informação dos edifícios ao longo de todo o 

seu ciclo de via (excepto a sua “morte” - 

demolição) e facilitar a transferência de dados 

entre softwares de modelação BIM, 

utilizadores do IFC e aplicações 

especializadas em software. O IFD 

(International Framework Dictionary) é a 

terminologia padrão para as bibliotecas BIM e 

ontologias. É uma base de dados orientada 

para o objecto multilinguístico de termos que 

define conceitos usados na indústria da 

construção e respectivas características IFC, 

como as denotações de objectos, partes, 

atributos, unidades e valores [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este formato permite a execução da referida 

Interoperabilidade e do Projecto Colaborativo. 

Desta forma, um utilizador que use um 

software BIM ligado ao projecto de 

arquitectura (como o Revit) pode, por exemplo, 

exportá-lo com extenção .IFC, para um 

software BIM de análise de estruturas (como o 

SAP2000); assim, tanto o engenheiro como o 

arquitecto poderão trabalhar simultaneamente 

no mesmo modelo e efectuar as alterações 

necessárias, nos respectivos programas com 

que trabalham. 

De notar que esta funcionalidade é recente e 

muitos têm sido os esforços efectuados para 

produzir melhores resultados na área, sendo 

que ainda existem diversos problemas ligados 

às entidades e ao modo como estas são 

exportadas de programa para programa.  

Assim, esta incapacidade na 

interoperabilidade continua a ser o maior 

obstáculo em intercâmbio de dados BIM [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.13 – Industry Foundation Classes (IFC) e sua versatilidade em lidar com programas distintos [Caires, B. (2015). BIM na colaboração 

entre o arquitecto e o engenheiro. Palestra no Instituto Superior Técnico – Univesidade de Lisboa, Portugal. 19 de Março de 2015].
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● o Projecto Sustentável (Sustainable Project) 

 

O crescimento das zonas edificadas e o 

aumento dos custos de energia, levantam 

questões ambientais que obrigam a repensar 

os processos de desenvolvimento de projeto, 

construção e operação dos edifícios, de forma 

a minimizar o impacto ambiental. 

Só nos Estados Unidos, os edifícios 

comerciais e residenciais consomem 40% da 

energia, 70% da eletricidade, 40% de 

materiais e 12% da água potável disponível. 

Um projeto sustentável procura combater 

estes índices usando tecnologias ecológicas 

nas obras para preservar o meio ambiente e 

poupar recursos naturais. Este conceito 

envolve cinco ideias básicas: projectos 

inteligentes, redução da poluição, materiais 

ecológicos, eficiência energética e 

aproveitamento da água [4].  

O Green Building Rating System, criado pela 

LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) e implementado nos 

E.U.A., é um dos exemplos mais visíveis de 

projeto sustentável, estando em 

desenvolvimento sistemas semelhantes em 

vários outros países. Dado que a tecnologia 

BlM representa os edifícios numa base de 

dados de informação coordenada e 

relacionada. A informação necessária para o 

projeto sustentável fica disponível, permitindo 

a definição de especificações, a análise e 

estudo prévio de várias soluções alternativas 

relacionadas com o estudo de luz diurna, 

análise energética, consumo de materiais e 

respetiva eficiência e a produção de 

desperdícios ou custos de desmontagem [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1.14 – LEED e suas áreas de intervenção em edifícios 

[LEED (2014). LEED – Credentialed Professionals in Demand. 

Acedido a 12 de Fevreiro de 2015 em 

https://www.greenwizard.com/2014/10/leed-credentialed-

professionals-in-demand/]. 
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● a Normalização  

 

Constitui um conjunto de regras, orientações e 

procedimentos utilizados na produção, revisão 

e partilha de informação digital associada a um 

projeto, de forma a permitir a simplificação de 

processos e a informação ao longo do ciclo de 

vida dos edifícios. 

A tecnologia BIM permite a classificação e 

uniformização de elementos e processos 

construtivos directamente no modelo do 

edifício, permitindo a sua propagação 

normalizada em cadernos de encargos, mapas 

de medições e documentos de projeto 3D/2D 

[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● a Gestão de Edifícios ou Gestão de 

Instalações (FM - Facility Management) 

 

É uma tarefa complexa, incluindo a gestão de 

espaços e recursos (equipamentos e recursos 

humanos), gestão de projetos, gestão de 

sistemas de emergência e manutenção, entre 

outras atividades, permitindo a imputação de 

custos e cálculo de alterações ou renovação, e 

a automatização da produção de diversos 

tipos de análises e relatórios. 

Vários estudos indicam que durante o ciclo de 

vida de um edifício, cerca de 2% a 7% dos 

gastos são imputados à concepção e projecto, 

10% a 15% à construção e execução e o 

restante, cerca de 65% a 80% à exploração e 

manutenção. 

A tecnologia BIM, baseada num modelo único, 

permite a produção de informação consistente 

e coordenada, passível de utilização ao Iongo 

de todo o ciclo de vida do edifício, permitindo a 

donos e gestores de edifícios, a redução dos 

elevados custos associados à gestão e 

exploração dos mesmos [5]. 

Há potenciais benefícios do uso da BIM na 

gestão de instalações que parecem ser 

significativos, como a documentação do 

património, a manutenção de garantia de um 

serviço de informação, o controlo da 

qualidade, a avaliação e monitorização, a 

gestão do espaço e energia, a gestão de 

emergências ou o planeamento. Os processos 

de desconstrução ou demolição podem 

também beneficiar da estruturada e 

actualizada informação de um edifício para 

reduzir erros e o risco financeiro, i.e., através 

do agendamento e sequenciamento da 

intervenção, cálculo de custos, gestão de 

recursos, optimização do progresso da obra e 

gestão de dados. 
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Diversos tipos de informação são necessários 

para a gestão de instalações em edifícios. À 

parte da informação genérica associada aos 

edificados, são necessários dados detalhados 

dos componentes instalados e equipamento, 

assim como das zonas de serviço, datas de 

instalação, tipos de instalação, 

fornecedor/fabricante, geometrias e 

localizações exactas, materiais e 

composições, propriedades físicas, garantias, 

assim como a actualização progressiva do 

modelo BIM em questão [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● a Parametrização  

 

O facto dos softwares BIM serem paramétricos 

permite uma relação entre todos os elementos 

do modelo e o próprio software em causa, o 

que facilita a coordenação e gestão de 

alterações. Estas relações são criadas tanto 

automaticamente pelo programa em uso, 

quanto pelo utilizador enquanto trabalha. Esta 

capacidade favorece a coordenação e a 

produtividade [5]. 
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● LoD (Level of Development ou Level of 

Detail) 

 

Define informação de atributos geométricos ou 

não geométricos por um modelo 

tridimensional, muitas vezes referenciado a um 

dado tempo, estado do ciclo de vida ou a uma 

responsabilidade contratual [4]. 

O nível de desenvolvimento ou de detalhe de 

uma peça ou objecto é algo importante para a 

indústria AEC, pois os diferentes estágios 

exigidos vão ter funcionalidades diferentes, 

consoante a necessidade. Assim, o nível de 

desenvolvimento ou detalhe de um elemento 

dá-nos as especificidades e informações que 

procuramos para determinado trabalho. A 

diferenciação entre as terminologias está no 

tipo de uso dado a cada objecto; ora, quando 

há obrigatoriedade de inserção da peça no 

modelo, o nível de detalhe é muito importante, 

mas quando é preciso ter dados fiáveis no 

mesmo modelo, opta-se pela utilização de um 

nível de desenvolvimento elevado da peça. 

Existem assim os seguintes LoD’s: 

 

100 – Conceptual. O elemento pode ser 

representado graficamente no modelo com um 

símbolo ou outra representação genérica, mas 

não satisfaz aquilo que é requerido no LoD 

200. Informação relacionada com o elemento 

(como custo por metro quadrado, a quantidade 

de HVAC, etc.) pode ser derivada a partir de 

outros elementos do modelo. 

 

200 – Espaços genéricos. O elemento é 

representado graficamente dentro do modelo 

como um sistema, objecto ou montagem 

genéricos, com quantidades, tamanhos, 

formas, localizações e orientações 

aproximadas. Informação não-gráfica pode 

também ser agregada ao elemento do modelo. 

 

300 – Montagens específicas. O elemento é 

representado graficamente dentro do modelo 

com um sistema, objecto ou montagem 

específicas, com dados exactos em termos de 

quantidades, tamanho, forma, localização e 

orientação. Informação não-gráfica pode ser 

agregada ao elemento do modelo. 

 

400 – Montagens detalhadas. O elemento é 

representado dentro do modelo como um 

sistema, objecto ou montagem específicas, 

com dados exactos e termos de quantidades, 

tamanho forma, localização e orientação com 

informação detalhada de fabrico, montagem e 

instalação. Informação não-gráfica pode ser 

agregada ao elemento do modelo. 

[6]. 

 

FIGURA 1.15 – LoD’s disponíveis no mercado de trabalho 

[Adaptado de:The American Institute of Architects (2011). Level of 

Development]. 
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Mais sinteticamente e de um modo mais 

explícito: 

 

LoD 100 – tem-se uma estimativa do objecto; 

LoD 200 – consegue-se fazer uma 

especificação do objecto; 

LoD 300 – o objecto é passível de compra ou 

venda por parte das partes interessadas; 

LoD 400 – é possível construir e instalar o 

objecto; 

LoD 500 – consegue-se operar com o objecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 1.16 – Caracterização de diferentes LoD’s [Adaptado 

de:The American Institute of Architects (2011). Level of 

Development].
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● COBie 

  

COBie respeita à funcionalidade de softwares 

BIM em exportar dados do modelo para o 

formato Excel, o que permitindo uma melhor 

quantificação de custos, materiais, entre 

outros. O facto dos dados alfanuméricos 

poderem ser exportados para um software 

deste tipo oferece uma maior precisão da 

informação e posterior edição, assim como 

também possibilita a criação de gráficos, por 

exemplo, a partir de tabelas extraídas do 

programa BIM utilizado [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Laser Scanning  

 

É uma tecnologia de medição e digitalização 

remota 3D de alta precisão. Permite executar 

levantamentos tridimensionais e 

bidimensionais aplicados à realização de 

projectos de especial complexidade técnica. 

Hoje em dia é possível associar pontos de um 

edifício adquiridos pelo processo Laser 

Scanning, retirados através do processo de 

Laser Scanning, a um modelo BIM, o que se 

torna imensamente benéfico para registar as 

pré-existências. 

É importante referir que o processo de 

selecção dos pontos a associar ao modelo é a 

chave desta metodologia de trabalho, na 

medida em que, aquando da operação, 

milhões de pontos são extraídos, apesar de 

nem todos serem necessários. 
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1.1.4. BIM associado a edifícios pré-

existentes 

 

Enquanto os processos BIM são estabelecidos 

para edifícios novos, a maioria dos edifícios 

existentes não é mantida, remodelada ou 

demolida com esta tecnologia ainda. A 

promessa de benefícios na gestão eficiente de 

recursos motiva a pesquisa como forma de 

superar as incertezas quanto à condição dos 

edifícios e deficiente documentação que 

prevalece nos edifícios existentes. 

 O uso da tecnologia BIM concentra-se no pré-

planeamento, design, construção e entrega de 

projectos integrados de edifícios e 

infraestruturas, mas desde há pouco tempo 

para cá, a investigação tem-se focado nos 

estados de ciclo de vida para a manutenção, 

remodelação e demolição, especialmente de 

estruturas complexas. 

A metodologia BIM adequa-se a edifícios 

maiores e mais complexos e é normalmente 

aplicada aos recentes edifícios comerciais, 

residenciais e educacionais. 

 A implementação do BIM em edifícios 

existentes apresenta outras capacidades e 

desafios. 

Em vários edifícios existentes predomina a 

informação incompleta, absoleta ou 

fragmentada. A falta de informação sobre os 

edificados pode resultar numa ineficaz gestão 

do edifício e em perda de tempo ou 

incremento de custos na manutenção e em 

intervenções desse género. 

Predominam as publicações sobre a 

implementação do BIM e a sua abordagem 

investigativa em novos edifícios, enquanto 

ainda continua a ser negligenciado o seu uso 

em edifícios pré-existentes. Normalmente, a 

literatura existente cobre um ou dois aspectos  

 

 

 

separadamente ou concentra-se em poucos 

desafios transversais. Questões funcionais nas 

áreas da manutenção e desconstrução são 

abordadas separadamente e, 

maioritariamente, associadas a edifícios 

novos. Também, questões informativas, 

técnicas e organizacionais/legais do uso do 

BIM são muitas vezes referidas 

separadamente. Publicações explicitamente 

dedicadas à BIM para edifícios existentes são 

raras. 
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Actualmente, as pesquisas incidem 

preferencialmente em funcionalidades 

específicas para os edifícios recentes, como 

as análises de redução energética ou de 

carbono, o progresso da construção, análises 

de desvio (controlo de qualidade, detecção de 

defeitos) e segurança no local de trabalho. 

Com as novas taxas de construção em países 

industrializados estagnou o planeamento e 

restauro ganhou importância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.17 – Processos de criação de modelos BIM (consoante se trate de um edifício novo ou de um edifício pré-existente) [Schultmann, F., 

Stengel, J. & Volk, R. (2013). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs]. 

 

FIGURA 1.18 – Funções disponíveis pela BIM que favorecem o seu uso em edifícios pré-existentes [Schultmann, F., Stengel, J. & Volk, R. 

(2013). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs].
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Muita da gestão de instalações dos edificados 

exige abordagens de investigação nos campos 

da remodelação o que, por sua vez, necessita 

do modelo BIM disponível, para edifícios 

construídos recentemente. Se existir esse 

modelo BIM da estrutura, as funcionalidades, 

processos de planeamento e as reuniões 

sobre a performance, remodelações e 

desconstruções podem vir a ser realizadas 

com pequenos ajustes. 

Mas se houver um modelo BIM desactualizado 

ou não disponível, os processos começam 

com uma audição sobre o edificado, uma 

revisão da documentação e análises das 

anteriores e recentes propriedades do 

edificado, como forma de fornecer uma base 

sólida para o planeamento e estimativa de 

custos. 

Apesar da estimativa digital de custos e da 

gestão de dados, as funcionalidades BIM em 

desconstrução, as análises de vulnerabilidade 

e colapso, a gestão de emergências, a 

localização ou documentação dos riscos ou 

materiais contaminantes ou o planeamento do 

cenário de risco ainda são raros na literatura 

deste tipo de artigos. Por outro lado, outras 

potenciais funcionalidades da BIM não são 

cobertas ainda, como o planeamento de 

execução de demolições ou do 

desenvolvimento em obra, a gestão da 

reciclagem de materiais, as logísticas das 

redes de reciclagem, a monitorização dos 

componentes de risco ou o reportório 

automático às autoridades. 
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FIGURA 1.19 – Número de publicações, por tópicos, relacionados com a tecnologia BIM, ao ano [Schultmann, F., Stengel, J. & Volk, R. (2013). 

Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 1.20 – Sugestões que descrevem as inexactidões, incertezas ou futuros processos e tratamentos que ocorrem em edifícios existentes 

[Schultmann, F., Stengel, J. & Volk, R. (2013). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs]. 
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Em edifícios pré-existentes, a funcionalidade 

requerida determina o LoD (nível de 

desenvolvimento), os custos resultantes e 

esforços associados com a criação do modelo 

BIM. 

 Para a actividade de demolição (incuindo 

gestão de recursos e materiais) ainda não está 

definido um LoD adequado. 

Diversas associações tentaram definir e 

harmonizar conceitos e classificações de 

medição de dados BIM, mas ainda não 

emergiu um quadro de avaliação padrão da 

tecnologia BIM para edifícios novos e pré-

existentes.   

 

 

 

 

O processo de criação da BIM pode ser 

diferenciado entre aquele que é direccionado 

para edifícios existentes e aquele que é 

direccionado para edifícios novos, devido à 

variedade de qualidade de informação dos 

edificados em cada estado, à disponibilidade 

de informação e às funcionalidades requiridas 

em cada processo. Em edifícios novos a 

criação do modelo como planeada através da 

BIM é feita de um modo interactivo e iterativo 

para com o design comercial ou o 

planeamento agendado pelo próprio software 

e permite actualizações constantes do modelo. 

Visto que muitos dos edifícios existentes têm 

documentação insuficiente sobre as pré-

existências, a actualização do modelo é feita 

parcialmente e realizada com o objectivo de 

reunir a mais credível informação sobre as 

condições actuais do edificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1.21 – Processos de criação de modelos BIM para edifícios novos e pré-existentes [Schultmann, F., Stengel, J. & Volk, R. (2013). 

Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs].
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De notar que modelar objectos BIM é 

representar os componentes de um edifício, 

incluindo atributos geométricos e não 

geométricos e relações entre eles.  

 

Recentemente, a investigação em curso sobre 

a influência da BIM na indústria AEC, orientou-

se mais para a gestão de instalações (FM - 

Facility Management), mas continua 

maioritariamente focada em novos edifícios 

construídos com um modelo BIM, em vez de 

tratar também edifícios pré-existentes. 

 

Muitas das abordagens ao FM já beneficiam 

da informação BIM sobre edifícios 

recentemente construídos, por exemplo, 

através da monitorização da performance dos 

edifícios ou a partir de visitas/percursos 

virtuais criados. Ainda, apenas poucas 

abordagens lidam com o planeamento de 

demolições ou análise de vulnerabilidade ou 

colapso, assumindo uma tecnologia BIM pré- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existente que contém a informação requerida. 

Mas mais processos de remodelação e 

desconstrução especializados podem 

beneficiar do uso das tecnologias BIM: através 

da tomada de decisões desta 

implementação/suporte em estruturas 

complexas, pequenas remodelações ou 

desconstruções, redução de custos, 

segurança no trabalho aquando da demolição, 

colaboração, documentação, gestão de dados 

e visualizações. Questões ecológicas ainda 

não são contabilizadas, como a eficiência 

energética, potenciais reciclagens ou taxas de 

reciclagem (reciclabilidade), a habilidade em 

desmantelar conexões entre componentes, a 

capacidade em separar os materiais segundo 

camadas ou compósitos, as emissões 

derivadas das desconstruções (como o ruído, 

pó e vibrações), ou as respectivas medidas de 

segurança.  

Se estas questões fossem incorporadas na 

BIM, poder-se-ia simular e optimizar a 

sustentabilidade dos edifícios. Embora 

algumas taxas de sustentabilidade já incluam 

algumas considerações sobre o termo de vida 

dos edificados, a BIM poderia ser usada para 

integrar valores monitorizados como o 

consumo energético, lixo e água, ou a 

manutenção de custos até as taxas ficarem 

como pretendido. Estas adaptações ajudariam 

a alargar os efeitos do ambiente de uma 

estrutura construída e a verificar e monitorizar 

consumos e valores de emissão de estruturas 

certificadas. 

 

Como o uso da BIM em edifícios existentes é 

apropriado com precisa/exacta e relevante 

informação actualizada, a qualidade dos dados 

BIM é crucial na aplicação de qualquer 

funcionalidade. 
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Em jeito de resumo, pode-se evidenciar que: 

 

● Apesar do aumento do uso da BIM em 

novas estruturas, a implementação da BIM em 

edifícios existentes ainda continua limitada. 

 

● Um crescente número de interfaces de 

manutenção e funcionalidade na BIM pré-

existente vai-se desenvolvendo, para edifícios 

construídos recentemente, enquanto 

abordagens em aplicações e pesquisas para 

funcionalidades na desconstrução em BIM são 

raras e não cobrem todos os aspectos 

relacionados. 

 

● Por um lado, a implementação da BIM em 

edifícios existentes e novos induz profundas 

mudanças nos fluxos de processos e 

informação, por outro, isso reverte-se em 

consideráveis vantagens.  

 

● As potenciais funcionalidades e benefícios 

da BIM, em edifícios existentes, são 

numerosas (cálculo de alternativas e 

optimizações parecem prometer um enlace da 

gestão de projecto, mitigação de riscos ou o 

limitar custos e a duração da FM ou as 

medidas de desconstrução, em edifícios 

complexos ou infraestruturas). 

 

● Os maiores desafios e áreas de investigação 

são a automação dos dados capturados e a 

criação BIM (sem BIM pré-existente), a 

manutenção e actualização da informação em 

tecnologias BIM e o facto de lidar e modelar 

com dados incertos, objectos e relações, que 

ocorre em edifícios existentes. 

 

 

 

 

 

● O rápido desenvolvimento da BIM e os 

recentes feitos como COBie ou IFC são 

promessas para processos futuros de 

automação, o alinhamento da BIM com os 

processos AEC e FM, e a gestão eficiente de 

recursos através da BIM em edifícios novos e 

existentes.  

 

● Por ser uma área em expansão, a 

implementação da BIM em edifícios pré-

existentes, é um campo no qual há muitas 

oportunidades em investigações futuras que 

se tornam desafiantes [4]. 
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1.1.5. BIM associado ao património 

histórico 

 

O processo de investigação e conservação do 

património arquitectónico é um sistema de 

actividades multidisciplinares onde cada 

profissional é tanto utilizador como fornecedor 

de uma larga quantidade de informação. A 

exactidão e plenitude do conhecimento sobre 

a representação de património construído 

afecta profundamente as actividades dos 

diferentes especialistas envolvidos em fases 

de investigação, intervenção, conservação e 

manutenção. Qualquer decisão tomada entre 

os diferentes intervenientes é baseada no que 

é conhecido do objecto e qualquer falta de 

conhecimento ou inconsistência pode conduzir 

a erros e até estragos irreparáveis. Neste 

campo, é claro que a gestão da informação é 

crucial como forma de suportar a partilha 

colaborativa e de conhecimento em todos os 

diferentes níveis do processo de 

investigação/conservação de um artefacto 

arquitectónico. 

 

Para um artefacto ganhar credibilidade e 

coerência para com os factos reais 

(passados), uma larga quantidade de 

informação relacionada com diferentes 

contextos é necessária (social, histórica, 

geográfica, tecnológica, entre muitos outros). 

 

Em processos ligados ao património, a 

informação é recolhida, documentada e 

disponibilizada virtualmente por diferentes 

profissionais. Não obstante, esta informação é 

quase inacessível, devido à disseminação 

entre os diferentes profissionais que possuem 

as suas ferramentas e gírias individuais. Ao 

mesmo tempo, dados úteis relacionados com  

 

 

 

o artefacto e com o contexto são 

frequentemente guardados em diferentes 

repositórios de dados, ficando inacessíveis ao 

utilizador. Como consequência, todos os 

esforços para respeitar as exigências de 

registo e documentação são desperdiçados e 

as decisões de intervenção são muitas vezes 

feitas sem uma plena compreensão do artefato 

e suas características multifacetadas. 

 

A introdução das tecnologias digitais aplicadas 

ao campo do património construído deixou um 

problema por resolver: enquanto vários 

esforços vêm sendo feitos para desenvolver 

técnicas de realidade virtual orientadas para a 

simulação da aparência original do edifício ou 

de tecnologias de aquisição de dados, uma 

metodologia mais geral para a representação 

e gestão da informação para os artefactos 

históricos continua em falta [8]. 

 

Actualmente, a gestão de informação em 

processos ligados ao património continua 

maioritariamente baseada em documentos e a 

representação do artefacto é apenas a soma 

da documentação fornecida pelos 

intervenientes durante o processo de recolha 

de informação histórica. Como consequência, 

a representação do património construído 

frequentemente sofre das seguintes 

deficiências: 

 

● dificuldade em verificar as informações 

armazenadas e encontrar erros e 

inconsistências dentro dos conjuntos de 

documentação; 
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● falta de integração, coerência e coordenação 

entre diferentes conjuntos de documentação, 

gerada pelas diferentes atividades que 

decorrem durante o processo de recolha 

documental; 

 

● pobre gestão de informação, levando, como 

consequência à repetição ou falta de dados; 

 

● dificuldade dos intervenientes em partilhar 

conhecimento e em colaborar durante a 

investigação e durante as fases de restauro. 

 

A aplicação da tecnologia BIM na 

representação de artefactos 

arquelógicos/históricos fornece um ambiente 

de modelação capaz de melhorar a gestão de 

informação assegurando clareza, consistência, 

coordenação e coerência de todo o 

conhecimento necessário para o perfeito 

entendimento do artefacto. 

 

 De facto, a abordagem BIM é potencialmente 

capaz de fornecer um ambiente de modelação 

onde dados geométricos e não geométricos 

sobre um artefacto arquitectónico podem ser 

representados, geridos, integrados, 

actualizados e partilhados entre diferentes 

intervenientes [8]. O propósito do ambiente 

BIM é comportar-se como um inteligente 

dossiê electrónico de dados, sobre um 

artefacto, durante as actividades de 

investigação e conservação, integrando a 

representação geométrica e os dados não 

geométricos. Para representar e compreender 

completamente um artefacto 

histórico/arqueológico é necessário incluir não  

 

 

 

só a informação directamente relacionada com 

o objecto ou com as suas partes (ambas 

tangíveis ou intangíveis, como o material, a 

sua época/data, fase de deterioração), mas 

também uma larga quantidade de semânticas 

sobre diferentes aspectos contextuais (por 

exemplo, contexto histórico, informação social, 

recursos disponíveis naquele ambiente, outra 

informação sobre património, etc.). Por esta 

razão, em certos casos, integra-se a BIM com 

um sistema de gestão do conhecimento 

baseado em ontologias com o intuito de 

englobar informação crucial que seria 

dificilmente representada através da 

abordagem BIM baseada em 

componentes/objectos1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

O caso de estudo do Templo de Castor e Pollux em Cori, Itália, 

apresentado mais à frente utilizou este referido método. No meu 

caso de estudo, Convento dos Capuchos, não foi usado este 

processo de conjugação da BIM com ontologias. 
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Uma ontologia, como definida pelo campo das 

TIC, é uma explícita especificação de 

conceitos que inclui um sistema descritivo de 

cada um, sobre um domínio de conhecimento 

e sobre as suas relações entre eles.  

Neste caso, a associação de BIM com 

ontologias sugere uma conexão do software 

em questão com outro tipo de documentação 

externa. Isto é, existe uma ligação entre, por 

exemplo, um modelo Revit e documentos 

Adobe Reader ou Microsoft Office; o que 

pressupõe a conjugação da modelação 

geométrica com links externos, documentos 

textuais, imagens, referências bibliográficas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A introdução de scanners de laser e 

tecnologias fotogramétricas conduziu a um 

aumento da exactidão dos níveis de 

representação baseados na realidade, tanto 

no ambiente CAAD2 como na BIM [8]. Entre 

outros, a realidade virtual GIS (VRGIS) é 

comummente considerada o sistema mais 

capaz de integrar a representação geométrica 

de artefactos (i.e., os dados colhidos por meio 

de tecnologias de scanner de lasers), 

permitindo aos intervenientes e utilizadores 

interrogar a modelação 3D com o objectivo de 

apreender dados e informação. No entanto, 

enquanto este sistema pode ser útil na 

representação de informação consolidada 

sobre o artefacto, muitos limites são impostos 

quando aplicados à gestão de informação em 

tempo real, em actividades de investigação e 

intervenção. Os actuais sistemas VRGIS são 

meros armazéns de dados, geralmente com 

falta de informação coerente e consistente, e 

não são orientados para suportar a partilha de 

colaborações e conhecimento entre diferentes 

especialistas. Além disso, a sua abordagem 

baseada em coordenadas não permite a 

inclusão de grande quantidade de semânticas 

não geográficas relacionáveis. Porém, o 

VRGIS continua a ser crucial para a 

representação e compreensão do artefacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CAAD – Computer-aided architectural design. 
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Pese embora o actual aparente desinteresse 

sobre o tema, o uso da BIM no campo da 

conservação do património já foi estudado 

num passado não muito distante: 

 

● Em 2007, Pentilla [8] apresentou um caso de 

estudo que avaliava a utilização da BIM em 

edifícios históricos por meio de um modelo do 

tridimensional como base de dados das 

condições, presentes e passadas, de edifícios 

existentes. No entanto, esta e experiências 

semelhantes focaram-se mais na criação e 

extensão de bases de dados em vez de 

considerarem a BIM como suporte e reforço 

das actividades praticadas pelos especialistas.  

 

● Mais recentemente, com a criação do 

Projecto Lx Conventos [9], que visa estudar, 

de forma sistemática e integrada, o impacto da 

extinção das ordens religiosas no 

desenvolvimento, funções e imagem da nova 

cidade liberal, definida como eminentemente 

laica e desenvolvimentista, é visível um olhar 

mais prático e eficiente do contributo da 

tecnologia BIM em Património, como forma de 

o recuperar e manter porque “a 

responsabilidade pelo Património Cultural é de 

todos nós, seja na comunidade, na cidade, na 

região ou no país e devemos cuidar para que seja 

preservado como uma herança para futuras 

gerações” [10]. 

 

● Em 2008, Alvito [11] apresentou uma 

dissertação de mestrado (IST) sobre modelos 

tridimensionais e realidades virtuais aplicadas 

à Arqueologia e Reconstrução do Património.  

 

● Em 2011, Rua e Alvito [12] defenderam a 

utilização das metodologias de modelação 

tridimensional e de representação virtual 

aliadas a um levantamento rigoroso no local e 

à investigação de uma equipa de arqueólogos, 

de maneira a conseguir reconstituir o que terá 

sido a Villa do Casal da Freiria e recriar o 

ambiente da época. O trabalho desenvolvido 

procurouavaliar as vantagens do uso das 

ferramentas anteriormente descritas na 

aferição de múltiplas hipóteses de 

reconstrução e na resolução de incertezas [12] 

 

● Em 2011, a arquitecta Ana Gil [13] 

apresentou a dissertação de mestrado, no IST, 

a qual reflectia sobre a representação 

tridimensional de monumentos que se 

estendem pelo território, utilizando como caso 

de estudo o Aqueduto das Águas Livres, 

localizado na cidade de Lisboa. Através do uso 

das tecnologias BIM, estimou-se aqui também 

o modo como o modelo criado poderia ser 

usado para permitir visitas ao local, assim 

como se formulou um processo metodológico 

que pudesse ser aplicado a casos da mesma 

natureza.  
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No campo do património construído, o 

processo de catalogar é muitas vezes feito 

através da criação de extensas bases de 

dados maioritariamente caracterizadas pela 

sua vasta heterogeneidade de informação 

relacionada com a tipologia dos meios de 

informação e formatos usados, com o seu 

nível de acessibilidade e com a lógica dos 

seus modelos de representação [8]. 

Esta metodologia é apenas parcialmente 

adequada ao limite de quantidade e nível de 

semânticas que podem ser atribuídas aos 

objectos por meio de plataformas da actual 

BIM. A mera descrição das suas 

características através do uso de uma lista de 

propriedades gera informação, frequentemente 

redundante ou excessivamente simplificada, e 

acresce ainda a incapacidade de alguns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelos de dados estabelecerem associações 

lógicas entre entidades, e outras secções de 

dados relacionados com disciplinas diferentes. 

Este aspecto contradiz o requerido, ou seja, a 

informação relacionada com o patrimónico 

cultural dos objectos exige uma forte 

necessidade de correlação de modo a 

expressar perfeitamente o seu verdadeiro 

valor. 

Por esta razão, a integração da BIM com as 

técnicas de gestão de informação, como o 

raciocínio semântico, é essencial para 

melhorar a representação do conhecimento de 

edifícios arqueológicos, pedindo um modelo 

em que os dados e as entidades são ligados 

num sistema relacionável, relevando certa 

informação que de outra forma permaneceria 

“escondida”.  

Em processos ligados ao património 

construído, as acções e operações dos 

profissionais são frequentemente 

assincrónicas e são necessários muitos anos 

de investigação para alcançar um suficiente e 

compreensível nível de documentação. Por 

esta razão, uma plataforma colaborativa de 

gestão de informação é crucial em todas as 

fases da investigação e intervenção com o 

objectivo de formalizar e sistematizar a relação 

do artefacto com a informação à medida que 

se vai colectando e modelando. 

O propósito da plataforma BIM para o 

património construído consiste em 

proporcionar uma representação unificada do 

artefacto, onde a representação geométrica e 

a necessidade de semânticas podem ser 

ligadas e adaptadas ao longo de todo o 

processo, permitindo que os utilizadores 

acessem, editem e façam a gestão da 

informação de acordo com o seu papel, tarefas 

e competências. 
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FIGURA 1.22 – O processo cíclico de trabalho com BIM aplicado 

ao Património [Adaptado de: Gil, A. (2015) BIM e o Património 

Arquitetónico: O caso prático do projeto LxConventos].

  

 

FIGURA 1.23 – Estratificação histórica representada através da Building Information Modelling. As diferentes fases de construção do templo de 

Castor e Pollux representadas e filtradas pela definição de propriedades específicas da época, no ambiente de modelação do Revit [Carrara, G., 

Cursi, S., Simeone, D. & Toldo, I. (2013). Bim and Knowledge Management for Building Heritage].
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Resumindo, pode-se referir que, à semelhança 

do impacto no sector AEC, a introdução da 

BIM no campo do património construído é 

capaz de suportar a gestão da informação 

colectada, modelada, utilizada e partilhada 

pelos diferentes intervenientes envolvidos no 

processo de investigação/conservação. Tal 

melhora a disponibilidade e acessibilidade de 

todo o conhecimento relacionado com a 

história e arqueologia ligadas ao artefacto, 

facilitando a sua interpretação, monitorização 

de mudanças e documentação de cada 

actividade de investigação e intervenção. 

Como consequência, as decisões interventivas 

podem ser tomadas tendo em conta o 

conhecimento exacto, formalizado no modelo. 

Poderão identificar-se situações de 

emergência, e, ainda, programar as 

actividades de intervenção e planeamento das 

rotinas de gestão e manutenção do edificado 

[8]. 
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2. ESTUDO DE CASO: 

CONVENTO DOS CAPUCHOS, 

CAPARICA 
 

 

2.1. Contextualização 

 

2.1.1. Os frades Capuchos da Arrábida 

 

“A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é uma 

ordem religiosa da família franciscana, aprovada 

como um ramo da primeira ordem de São 

Francisco de Assis em 1517 pelo papa Leão X.” 

[14]. Por essa altura, o papa decretara a 

divisão da Ordem Franciscana em duas: a dos 

Frades Menores, de Regular Observância, e a 

dos Frades Menores Conventuais, o que se 

reflectiu em Portugal, na distribuição das 

casas franciscanas as quais, ou se associaram 

à Ordem Observante ou à Claustral. 

A 1532, as casas observantes eram divididas 

em duas províncias, sob comando do rei D. 

João III. Passaram a coexistir a província de 

Portugal, com sede no convento de S. 

Francisco, e a província do Algarve, com sede 

no convento de S. Francisco de Xabregas, 

ambas pertencentes à Ordem Franciscana 

Observante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ordem descrita mais adiante diz respeito 

aos Frades Menores de Regular Observância 

ou, como comummente são referidos estes 

frades, aos capuchos, mais particularmente, 

àqueles que viveram no Convento dos 

Capuchos, na Caparica. Ficariam conhecidos 

por capuchos, pelo feitio pontiagudo do capuz 

do seu hábito (vestuário), sinal exterior de um 

rigorismo que afectava todo o seu quotidiano. 

“Esta Ordem religiosa advogava uma vida de 

estreitíssima observância, conduzida na mais 

rigorosa austeridade, fortemente marcada pelo 

eremitismo, pela pobreza e pela vertente 

contemplativa. A história do franciscanismo atesta 

à saciedade, vivida no interior da Ordem desde as 

origens, entre a cidade e o ermo, entre os 

defensores de uma observância literal da pobreza 

proposta por Francisco e os que aceitavam as 

concessões exigidas por uma maior abertura das 

suas casas à actividade pastoral e à formação 

letrada. 

A defesa intransigente da pobreza, característica 

destes movimentos de estreitíssima observância, 

prolongava-se pelos diversos aspectos que 

pautavam a vida dos seus frades e dos conventos 

para eles erigidos.” [15]. 
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Como forma de melhor caracterizar a vida dos 

frades capuchos que passaram pelo convento 

da Caparica, escolheram-se alguns tópicos, 

sob os quais é possível ter uma melhor noção 

do que era o modo de vida capucho: 

 

● Vestuário 

O vestuário dos frades capuchos 

caracterizava-se pelo seu grande 

despojamento exterior. Os frades teriam de 

andar descalços “sem admitir nenhum género de 

calçado” [16] e o seu hábito seria “do mais 

grosseiro e vil pano, que se achasse” [16], 

cobertos apenas por um manto que, quando 

rasgado, aplicar-se-iam remendos sobre o 

mesmo [17]. 

 

FIGURA 2.1 - Painel de azulejos existente na “Sala do Trânsito” do 

Convento da Arrábida, alusivo à figura de Fr. Agostinho da Cruz. 

Representação exemplar e motivadora de devoção para os frades 

que aí passassem, ilustra bem a austeridade que se propunha a 

todos os religiosos, patente no hábito pobre e remendado, com o 

seu capuz característico, na descalçatez do religioso e no porte 

simples mas digno e recolhido do ilustre poeta e místico arrábido 

[Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, 

Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara 

Municipal de Almada]. 

 

 

 

 

 

 

● Alimentação 

Os frades deveriam restringir-se ao que “fosse 

comer de pobres, e servisse para a conservação da 

vida penitente, que professavam” [16]. Deste 

modo, e sabendo que a mendicância os 

caracterizava, não deveria ser pedido carne ou 

peixe, nem vinho, nem ovos “e se algumas 

cousas lhes mandassem os devotos, lhas aceitarião, 

excepto perdizes, galinhas e outras aves, nem 

pescado precioso” [16]. 

Teriam de cumprir diversos tempos de jejum. 

Para além do estipulado pela Igreja para a 

Quaresma, o Advento e as vigílias das festas 

principais, jejuavam continuamente durante 

todo o período quaresmal, nos dois dias 

anteriores às Cinzas, na véspera da festa de 

S. Francisco, a de Julho, nas vésperas de 

todas as festas marianas, por devoção à 

Virgem, e nos sábados, dia dedicado na 

liturgia à memória de Santa Maria. 

Ainda às segundas, quartas e sextas-feira do 

ano, de acordo com os Estatutos3, deviam 

restringir a sua dieta a “pão e caldo” [16]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mais à frente, este assunto/tema dos Estatutos da Província será 

abordado de uma forma clara e explícita. 
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● O sítio onde dormiam  

As celas (nome reservado aos seus quartos) 

não poderiam ter qualquer ornamento, excepto 

uma cortiça ou esteira, com uma cabeceira de 

palha ou, por penitência e com a benção da 

ordem, uma pedra ou um pedaço de madeira 

[17]. 

O restante mobiliário ficaria competo com uma 

banqueta, para se sentarem, uma cruz, de 

pau, e eventualmente uma imagem em papel, 

mas nunca quaisquer quadros ou retábulos 

[17]. Dormiriam vestidos, cobertos por uma 

manta de saial, na Primavera e Outono, sendo 

que nos meses do Inverno poder-se-ia reforçar 

a dita manta [17]. 

Os Estatutos de 1697 permitiam ainda aos 

frades ter nas celas um livro da Regra, um 

breviário, umas disciplinas (para mortificação 

pessoal) e umas “contas chans” [18] (ou seja, 

um rosário). O suficiente, afirma-se, “para 

passar huma breve, & penitente vida” [18]. 

Esta disciplina, bem como as restrições 

alimentares, apenas se poderia mitigar para os 

irmãos de mais idade ou doentes [17]. 

FIGURA 2.2 - Reconstituição existente no Convento da Arrábida de cama em cortiça, com um pedaço de madeira a servir de recosto para a 

cabeça, conforme proposto pelos Estatutos da Província [Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: 

Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].
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● Trabalhos e costume do dia-a-dia 

Segundo os antigos Estatutos, cada frade teria 

pelo menos uma hora de trabalho diário, a ser 

indicado pelo guardião do convento, em tábua 

colocada no refeitório. Os trabalhos 

domésticos e exteriores seriam divididos por 

todos, sendo proibido o recurso de criados no 

domicílio [17]. 

Era estipulado que cada frade devia tomar 

conta de si mesmo, i.e, “no lavar, coser, & 

remendar, & em tudo o mais do serviço próprio de 

cada hum” [18]. A mesma atitude estaria 

patente no acto de barbear, devendo os frades 

ajudar-se mutuamente nessa tarefa [17]. 

• Oração e meditação 

A oração era uma actividade importante na 

vida dos capuchinhos, tanto a pessoal como a 

comunitária. Deviam rezar-se diariamente as 

horas canónicas, no coro da igreja, e ainda, 

mais três horas deveriam ser reservadas à 

oração mental comunitária. As missas 

celebradas na igreja tinham de ser dadas 

pelos benfeitores, e só os guardiães podiam 

dizer uma ou duas missas por alguém a quem 

devessem especiais obrigações [17]. Estava 

acrescida ainda a oração pessoal que seria 

feita nas celas ou outros espaços do convento. 

A localização do convento, junto à arriba fóssil, 

era propícia à meditação. Os frades 

dispunham de pelo menos uma capela ou 

ermida, no interior da cerca conventual, 

dedicada a S. Pedro e, segundo testemunhos 

de Fr. António da Piedade, muitos, cumpridos 

os actos da comunidade, iam fazer as suas 

devoções [17]. 

A comunidade devia reunir-se na igreja do 

convento, excepto aos Domingos e durante as 

festas de guarda, com o intuito de se 

retratarem e penitenciarem perante as suas 

faltas para com os restantes. A correção 

fraterna, fazia assim, também parte do modo 

de vida capucho. Esta prática, denominada  

pelos Estatutos como “disciplina”, procurava 

manter precisamente a conformidade da 

conduta pessoal e comunitária com a regra de 

vida adoptada, favorecendo ainda a coesão do 

grupo [17]. 
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“Mas o recolhimento almejado pelos frades e o 

retiro do século que aí se procurava, não 

significavam a ausência de contactos ou de 

abertura ao mundo exterior. Bem pelo contrário” 

[19]. É sabido, através das crónicas da 

Província, que os frades acolhiam os fiéis nas 

celebrações litúrgicas feitas na igreja ou em 

busca de uma orientação espiritual, recebiam 

alguns hóspedes e tratavam com humanidade 

os leprosos, pobres e doentes, que se viam 

por esses motivos afastados do convívio 

social. 

A normativa da Província faz referência à 

existência, nos conventos, de um porteiro, 

encarregue de tratar da “panela dos pobres” [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e as narrativas exemplares transmitidas por Fr. 

António da Piedade atestam a prática da 

hospitalidade por parte dos religiosos da 

Caparica, que tinham capacidade para acolher 

pelo menos seis visitantes [17]. Este hábito 

deveria ser bem controlado, de maneira a não 

perturbar o quotidiano da comunidade e o seu 

recolhimento, daí que os Estatutos limitassem 

a cinco dias a estadia dos hóspedes nos seus 

conventos, exigindo a licença expressa do 

Ministro provincial para a sua admissão por 

períodos mais longos [17]. 

Nas missas celebradas na igreja, também era 

admitida a presença de pessoas exteriores à 

comunidade. Um documento posterior à 

extinção do convento confirma o hábito das 

populações residentes nas suas proximidades, 

em vir aí assistir à eucaristia, sobretudo nos 

Domingos e dias santos, dada a distância a 

que se encontravam da igreja paroquial, sita 

no Monte de Caparica [17]. Da mesma forma, 

os religiosos tinham permissão para acolher à 

sua mesa, no refeitório, algumas pessoas de 

fora, como príncipes, infantes, bispos, o Duque 

de Aveiro, como “padroeiro geral da Província” e 

os patronos da casa [20]. 

Outra forma de contacto com o exterior 

provinha da actividade pastoral dos frades, e 

da mendicância, como já foi referido acima. 

Assim, o encontro com as populações era 

também uma ocasião para esta sua actividade 

pastoral, e o impacto da presença dos frades 

entre as gentes da região parece ter sido 

significativo, dado o carinho e apoio que estas 

lhes votavam, segundo o testemunho das 

crónicas da Província. 

“Com efeito, a comunidade capucha parece ter sido 

bastante zelosa, na fidelidade aos seus estatutos e 

modo de vida, na observância da pobreza e na 

recusa de doações patrimoniais.” [20].
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2.1.2. Estatutos da Província de Santa 

Maria da Arrábida 

 

“Pela mesma data (1542), são aprovados os 

primeiros Estatutos, redigidos com o auxílio de 

dois importantes companheiros que, vindos de 

Espanha, se haviam juntado a Fr. Martinho: Fr. 

João Águila e Fr. Pedro de Alcântara, este último 

canonizado por Clemente IX em 1622(...). O texto 

inspirava-se em anteriores estatutos elaborados 

pelo futuro santo para os conventos da estricta 

observância de Espanha em 1540.” [21]. 

 

Este documento/livro dos Estatutos funciona 

como uma espécie de RGEU (Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas) para os 

conventos capuchos, i.e, aqui são descritas as 

normas construtivas necessárias à edificação 

de um convento pertencente à Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos.  

 

 

 

“Os Estatutos seistecentistas desenvolveriam 

amplamente as directivas que deviam presidir à 

edificação dos conventos, retomando 

expressamente hábitos e normas já anteriormente 

em vigor na Província, reveladores de uma 

particular vigilância das autoridades arrábidas 

neste domínio [22]. Retomava-se, desde logo, a 

obrigação de se utilizarem os materiais «mais 

pobres, & de menos custo, que puder ser» [22], 

dispondo, no sábio equilíbrio franciscano, que as 

casas se edificassem «não muy distantes dos póvos, 

nem muyto junto a eles»“ [22]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3 – Capa do Livro dos Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida [Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - 

Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].
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Numa gramática construtiva que, em larga 

medida, se mostraria transversal às várias 

províncias capuchas, os Estatutos arrábidos 

descriminavam cuidadosamente as 

características dos diversos espaços 

conventuais, assumindo como grandes 

elementos definidores a igreja, de planta 

rectangular, e o claustro, quadrangular, em 

torno do qual se alinhavam a maioria das 

restantes dependências [22]. 

 

Como forma de enunciar as regras 

arquitectónicas necessárias à construção de 

um convento capucho, de seguida serão 

apresentadas, algumas dessas valências 

essenciais, subdivididas segundo 

compartimentos do edificado e níveis. 

 

No piso térreo estariam: 

 

• a igreja  

Constituída por uma única nave, de 5.20m por 

não mais de 80m de comprimento, medidos da 

porta até ao arco da capela-mor; 

Prevalência de dois altares laterais, 

recomendando-se que os retábulos fossem 

“chãos quanto á marcineria, mas de muy boas 

pinturas, & com o menos ouro, que puder ser” [23]; 

Existência de pelo menos dois 

confessionários, distribuídos ao longo do corpo 

da igreja e embutidos na parede, com acesso 

pelo corredor paralelo ao templo, na zona de 

clausura, de forma a preservar a comunidade 

da entrada de estranhos; 

O coro, alinhado com o alpendre ou galilé, 

deveria ser percorrido por cadeirais, chãos, 

“sem alguma curiosidade” [23]. 

 

 

 

• sala do capítulo 

Área ≈ 13m2 (3.1m de largura por 4.2m de 

comprimento); 

Existência de um altar onde se pudesse 

celebrar a eucaristia. 

A madeira utilizada neste compartimento devia 

ser “sem curiosidade” [23]. 

 

• sacristia 

Área ≈ 14.5m2 (3.8m de largura e o mesmo de 

comprido ou o que fosse exigido pela 

configuração dos restantes espaços); 

A madeira utilizada neste compartimento devia 

ser “sem curiosidade” [23]. 

  

• corredores do claustro 

Largura = 1.4m 

 

 

• refeitório, cozinha e despensa (ou pataria) 

Deveriam ser contíguos entre si; 

Área do Refeitório ≈ 14.5m2 (até 3,60 m por 4 

m); 

Área da cozinha ≈ 11m2 (até 3,60 m por 4 m); 

Área da despensa ≈ 10m2 (3,60 m por 2,80 m); 

Ausência de púlpito ou de estante, 

normalmente presentes nos refeitórios 

conventuais como suportes para a leitura 

espiritual que acompanhava as refeições, em 

detrimento de “hum assento bayxo, & humilde, em 

que se lea a lição da mesa” [23]. 
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Já o piso superior deveria incluir: 

 

• dormitórios 

Não deveriam ter mais de 18 celas, ligadas 

entre si por um corredor, com largura entre 1 

m e 1,20; 

Área da cela ≈ 3.5m2 (2m de comprimento por 

1.8m de largura); 

Largura das portas das celas = 0.5m. 

 

• livraria 

 

• quarto de hóspedes 

No presente caso do Convento dos Capuchos, 

não é claro onde se guardaria o cartório 

conventual, porém as normas da Província 

obrigavam à existência de um “archivo 

particular” [24], onde se conservariam as 

memórias de cada convento, os documentos 

relativos à sua fundação e obrigações para 

com padroeiros e benfeitores ou que 

atestavam a autenticidade das relíquias que 

eventualmente possuíssem, bem como outros 

livros, desde os inventários de bens ou da 

livraria aos registos das esmolas anuais ou 

dos defuntos aí sepultados e dos sufrágios 

que lhes eram devidos. Ainda constariam 

neste espaço o selo próprio do guardião de 

cada casa, com o qual este autenticava “os 

negócios mais graves de seu officio” [24]. 

 

A zona exterior seria delimitada por uma cerca 

que: 

Delimitava o espaço conventual. Assim se 

garantia a efectiva clausura da comunidade e 

o seu resguardo, sobretudo no que respeitava 

à entrada nesse espaço de mulheres, mas 

também da indevida intromissão de padroeiros 

e benfeitores; 

No seu interior poderiam pontuar algumas 

parreiras, árvores de fruto e espaços para 

horta, de onde a comunidade podia obter 

alguns recursos para o seu sustento, cabendo 

aos religiosos o cuidado devido pela sua 

manutenção [17]. 

 

A documentação conservada nos Estatutos 

arrábidos adquire, actualmente, uma enorme 

importância, quer seja por nos permitir 

reconhecer, com muita probabilidade, algumas 

das antigas dependências conventuais, 

entretanto desaparecidas ou muito alteradas 

na sua configuração original, fosse pelo 

abandono e consequente ruína que durante 

mais de um século se abateu sobre o 

convento após a sua extinção, fosse pelas 

obras de restauro que, após a aquisição do 

imóvel pela Câmara Municipal de Almada em 

1950, eliminaram muitos dos vestígios ainda 

existentes, sem que se tenha feito um prévio 

levantamento ou registo dos mesmos [17]. 
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2.1.3. Cronologia do Convento dos 

Capuchos 

 

A cronologia foi dividida em três fases 

distintas, tendo em conta os acontecimentos 

passados desde a génese do convento até 

aos dias de hoje. 

O motivo gerador desta decisão advém da 

construção, restauro ou reabilitação que se 

sucedeu em tais datas e que marcaram 

decisivamente um começo e/ou recomeço da 

história do Convento dos Capuchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I 

 

1550 – Lourenço de Sousa4 abre as portas da 

sua quinta (Quinta da Conceição), em 

Murfacém, Almada, para receber uma 

pequena comunidade de frades capuchos. Aí 

tais senhores se acomodam, em casas 

construídas num dos extremos da 

propriedade. 

1558 – Lourenço Pires Távora5 manda 

construir um convento na Caparica, Almada, 

para os frades arrábidos, fazendo com que 

estes se deslocassem de Murfacém para a 

nova localidade. Aí encontrariam as condições 

desejadas para uma plena realização do seu 

modo de vida, sendo contemplado o edifício 

recentemente construído por claustro, capela, 

dormitórios, refeitório, cozinha, entre outras 

dependências e uma pequena cerca. 

 

 

 

 

 

4Pertencia ao conselho régio, era aposentador-mor do rei e 

superior das aposentadorias do reino, cabendo-lhe superintender 

toda a logística relativa ao alojamento do monarca e da sua corte. 
 

5Era 4º senhor do morgado da Caparica. Fez serviço de capitania 

de Arzila entre 1526 e 1529, e, em 1535, entre o séquito que 

acompanha o infante D. Luís no exército que, liderado por Carlos 

V, conquista a praça de Tunes. Regressaria ao Norte de África em 

1541 como embaixador de D. João III junto do rei de Fez. Após 

uma breve passagem pela Índia, entre 1546 e 1547, onde 

acompanha D. João de Castro no cerco a Diu, inicia uma intensa 

actividade diplomática ao serviço dos monarcas, funções que 

manteria até pouco antes da sua morte. Entre Abril de 1559 e Abril 

de 1562, permanece em Roma como embaixador de Portugal junto 

da Santa Sé, donde regressa para assumir, em finais de 1563, a 

capitania de Tânger, cujo governo assegura até Abril de 1566. 

Lourenço Pires de Távora manteria, em simultâneo, importantes 

funções como conselheiro dos monarcas, intervindo com 

frequência em assuntos de capital interesse para o reino, desde a 

política respeitante às praças africanas aos problemas de 

sucessão no trono português na menoridade de D. Sebastião. 
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1618 – São realizadas obras, da autoria de Fr. 

Baltasar Reis (guardião da Caparica na época) 

de melhoramento do sistema de 

abastecimento de água. Reedificaram-se 

ainda os dormitórios com “com algũas offecinas” 

[24]. 

 

1630 – Faz-se uma ampliação na capela, 

acrescentando o coro alto, galilé e a actual 

fachada [17]. De acordo com o testemunho de 

uma das crónicas manuscritas conservadas 

pela Província, também neste ano ter-se-ão 

feito obras na cozinha e despensa do 

convento [17]. 

 

1755 – Fizeram-se obras pós-terramoto, que 

foram concluídas quatro anos depois, porém a 

sua estrutura permaneceria essencialmente a 

mesma, entre a igreja, de planta rectangular e 

nave única, e o claustro, quadrangular, em 

torno do qual se distribuíam as restantes 

dependências conventuais. 

 

1779 – O convento associa-se a uma Escola 

de ler, escrever e contar, acolhendo várias 

crianças de aldeias vizinhas. 

1834 - Um decreto imperial ordena a extinção 

do convento, possivelmente pelo alinhamento 

de diversos membros da comunidade, 

incluindo o seu guardião, pelas forças que se 

opunham ao partido liberal, ou então, devido 

ao escasso número de frades residentes no 

convento. 

 

1872 – O convento entra no mercado dos bens 

nacionalizados. Como consequência, acaba 

por ir passando pelas mãos de vários 

particulares o que fez com que o convento 

entrasse numa fase gradual de ruína e de 

completo desaparecimento do seu espólio. 

Fase II 

 

1950 – A Câmara Municipal de Almada 

compra o convento, o espaço interior à cerca e 

ainda outro terreno contíguo, então na posse 

de Virgílio Alves Xavier, que integrava, à data, 

a vereação almadense. Procedem-se a obras 

de reconstrução do convento que haviam de 

estar concluídas nos dois anos seguintes. A 

maioria do recheio da igreja viria dos depósitos 

do Museu Nacional de Arte Antiga; as 

estruturas e coberturas são reconstruídas e o 

espaço envolvente cuidadosamente 

ajardinado. Mas antigas dependências veriam 

desaparecer os seus traços característicos, 

em prol da abertura de espaços mais amplos: 

as celas deixariam de demarcar o piso 

superior e seriam agora apenas relembradas 

pelas janelas rasgadas nas suas paredes, e o 

refeitório deixaria de ter as mesas que outrora 

haviam acolhido os frades e os seus hóspedes 

nos momentos de refeição comunitária. Na 

antiga cerca, erguia-se uma nova capela sobre 

os vestígios da antiga ermida dedicada a S. 

Pedro e muitos painéis de azulejos seriam, 

entretanto trazidos de outros locais para 

embelezar o jardim ou mesmo a galilé da 

igreja. 

 

1976 - O convento abriga uma instalação 

temporária, nas suas dependências, de uma 

escola primária. O que obrigou a Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal de 

Almada a fazer melhoramentos, como forma 

de satisfazer as novas necessidades criadas, 

em termos de iluminação (com a colocação de 

lâmpadas fluorescentes), de aquecimento (as 

salas passaram a estar munidas de lareiras), 

de instalações sanitárias, então melhoradas, e 
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de segurança (é colocada uma rede de 

protecção num dos muros exteriores) [17]. 

1981 – Requalificação do espaço tendo em 

conta novos usos de cariz cultural: abertura de 

novas acessibilidades para os públicos que o 

frequentavam e de amplas e renovadas salas 

destinadas a acolher concertos e exposições; 

à entrada, era criado um novo espaço 

polivalente, demarcando de forma clara a nova 

zona de entrada para o convento.  

A par da política de modernização e 

diversificação da rede de equipamentos 

municipais ao serviço da cultura, e com a 

afirmação e projecção do convento como 

espaço de artes e, sobretudo de espectáculos 

associados à música, em virtude do Festival 

dos Capuchos, o convento foi assim 

projectado como um grande Centro de 

Actividades Musicais. 

 

1984 – No convento instala-se o Museu 

Municipal de Almada. De novo, as instalações 

seriam ajustadas também a esta nova 

funcionalidade: adaptação das salas a 

laboratórios de conservação, restauro e 

fotografia, assim como para a guarda de peças 

em reserva e aos indispensáveis serviços 

administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase III 

 

2000 – Restauro do convento, com um 

projecto e uma equipa técnica qualificada, de 

maneira a se puderem reparar antigos erros, 

obviar a novos danos e patologias que 

afectavam o edifício e recuperar a volumetria 

primitiva de algumas das antigas 

dependências conventuais.  

Substituíram-se rebocos, coberturas, caixilhos, 

peitoris e guarnições; limparam-se pedrarias, 

repararam-se fendas, impermeabilizaram-se 

superfícies em pavimentos exteriores, 

preparou-se a drenagem adequada das águas 

para que estas não afectassem o edifício. 

Sempre que possível, mantiveram-se os 

materiais pré-existentes e recorreu-se a 

soluções que respeitavam as técnicas de 

construção e materiais originalmente 

empregues, procurando que os novos 

elementos introduzidos fossem facilmente 

reversíveis. O respeito pelo edifício, na sua 

identidade, mas também nas suas 

características materiais e de construção, 

pautaria esta nova intervenção, devolvendo-o 

aos almadendenses numa forma que se queria 

mais próxima da primitiva e do espírito de 

austeridade, simplicidade e pobreza que 

haviam marcado a sua construção. 
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2.1.4. A História e as Estórias do 

Convento dos Capuchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4 – Capa do Livro/Catálogo de Exposição: Convento 

dos Capuchos – Vida, Memória, Identidade [17]. 

 

 

É pretendido agora dar a conhecer um pouco 

da história do Convento dos Capuchos, desde 

a sua origem até aos dias de hoje. É claro que, 

dado o convento remontar ao século XVI, 

muita da informação se perdeu ou é 

incoerente e, por isso, há aqui também o 

objectivo de se fazer a diferenciação entre o 

que se sabe e aquilo que se suspeita saber. 

Ou seja, muitos dos dados apresentados em 

seguida são credíveis, concretos e 

comprovados com registos, assim como parte 

deles são extraídos de suposições e 

conclusões de depoimentos passados que, por 

parte de quem os estudou, lhes faz crer que 

corresponderão à verdade dos factos 

(sabendo porém que muito desta verdade se 

encontra perdida e enterrada pelo passar do 

tempo). 
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As antigas crónicas arrábidas fazem remontar 

a 1550 a fundação do que viria a ser o 

Convento dos Capuchos da Caparica. No 

entanto, essa data não corresponde à data em 

que é construído o edifício; é sabido que 

nesse ano, Lourenço de Sousa decide acolher 

na sua quinta, em Murfacém, no termo de 

Almada, uma pequena comunidade de frades 

capuchinhos, não obstante, só em 1558 é que 

se dá a passagem desses devotos senhores 

para a Caparica6, onde Lourenço Pires 

Távora, efectivamente, manda construir um 

convento exclusivamente para estes mesmos 

senhores poderem viver em paz com o seu 

espírito e para com Deus. 

 “Ainda segundo as crónicas dos arrábidos, tal 

mudança, ocorrida em 1558, fora motivada pelo 

carácter doentio do primitivo lugar e pelos 

incómodos causados aos frades pelo convívio com 

as gentes, entre os lavradores da quinta e a 

população local, que ocorriam com frequência a 

um poço existente nas proximidades do convento7. 

Possivelmente, os capuchos desejariam um maior 

resguardo face à sua vizinhança, bem como uma 

maior autonomia pela integração no perímetro 

conventual das fontes de água tão necessárias à 

sua subsistência [25]”. 

A diferenciação face ao convento anterior é, 

desde logo, evidenciada pela mudança de 

invocação do orago8. Neste sentido, as 

crónicas da Província referem que a primeira 

casa, fundada na Quinta de Murfacém, fora 

dedicada a Nossa Senhora da Conceição 

(designação que a Quinta onde se haviam 

instalado acabaria por manter), enquanto a 

segunda é colocada sob a invocação de 

Nossa Senhora da Piedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Vão para Junto das arribas fósseis - sítio do Outeiro ou da 

Descida, seria o nome dado a essa região naquela época. Era um 

lugar claramente mais recatado e isolado, sendo deste modo mais 

viável garantir o sossego necessário ao seu modo de vida. 

 

 
7 Segundo relato das actuais proprietárias da Quinta, ainda havia 

memória de tal afluxo de gentes às fontes de água existentes na 

quinta em época bem recente. 

 
8 Santo a que é dedicado um templo ou capela. 
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FIGURA 2.5 - Vista aérea da região de Almada e Caparica com as primeiras e segundas localizações do Convento dos Capuchos.  

                                                                                               1 - Quinta de Murfacém            2 - Convento dos Capuchos 

[Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara 
Municipal de Almada]. 

 

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o 

convento foi alvo de sucessivas obras e 

ampliações, sendo introduzidas múltiplas 

alterações à traça original do primitivo cenóbio 

capucho, que se sabe, segundo testemunho 

coevo, integrar integrar a “Igreia dromitorio 

Refeitorio e outras offecinas necessárias pera o uso 

e abitação de frades da dicta ordem” [24]. 

Verifica-se que logo a 1618 são realizadas 

obras, atribuídas a Fr. Baltasar dos Reis, 

então guardião da Caparica, que procuravam 

melhorar o sistema de abastecimento de água 

do convento (assim o atesta a biografia deste 

frade). Ainda, nesse ano, eram reedificados os 

dormitórios “com algũas offecinas” [24] e, em  

 

 

 

1630, ampliada a igreja conventual, com o 

acréscimo do coro alto, da galilé/alpendre [17] 

e da actual fachada. 

“A crermos no testemunho de uma das crónicas 

manuscritas conservadas pela Província, também 

nessa data se teriam feito obras na cozinha e 

pataria do convento. Apesar de se desconhecer o 

impacto do terramoto de 1755 sobre o convento9, 

sabemos que algum estrago deve ter provocado no 

edifício, obrigando a diversas obras que se 

prolongaram até 1759” [24]. 
 

 

 

9 As memórias paroquiais redigidas em 1758 pelos párocos das 

freguesias do concelho são omissas sobre este aspecto, embora 

atestem a violência do terramoto e o seu efeito devastador sobre 

muitos outros edifícios, entre conventos e igrejas, casas nobres e 

habitação comum. 

1 

1 

2 
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As normas impostas pelos Estatutos da 

Província de Santa Maria da Arrábida, devem 

ter contribuído imenso para que, apesar das 

diversas mutações que o convento sofreu ao 

longo dos anos, se conservassem os traços 

fundamentais do convento capucho.  

“Assim o atestam também os dados facultados pelo 

inventário dos bens do convento produzido no 

âmbito do respectivo processo de extinção. (...) 

Apesar das muitas lacunas evidenciadas pelo que 

resta deste processo, que não inclui qualquer 

descrição das dependências conventuais e omite 

algumas que necessariamente integrariam o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complexo capucho – nada é dito, por exemplo, 

sobre o cartório da comunidade e o destino que lhe 

foi dado – o inventário dos bens então elaborado 

faculta informações importantes sobre o recheio da 

capela ou da sacristia e ajuda-nos a aferir um 

pouco melhor o que existiria em alguns outros 

espaços do cenóbio.” [26]. 

É possível, cruzando as informações 

disponíveis com o que ainda hoje podemos 

reconhecer da antiga traça conventual e com o 

que se conhece sobre a arquitectura dos 

conventos capuchos, verificar a permanência 

desde dialógo fundamental, na estrutura do 

edificado, entre a capela e o claustro, em torno 

do qual os restantes espaços se distribuem e 

organizam. 

Reconstituindo o passado, a igreja, de nave 

única, com capela e dois altares laterais, 

deveria incluir outrora os confessionários 

imbutidos na parede, mandendo o coro em 

linha com a galilé, por onde as populações 

locais teriam o acesso à celebração da missa 

A fachada incluia um tripo pórtico com colunas 

simples, articulado com um janelão e nicho, 

originalmente com a imagem de S. Francisco, 

a crer no testemunho de Vieira Júnior [17]. 

“A ladeá-los, as armas dos Távoras e os símbolos 

da Ordem Franciscana. Os dois panos laterais 

apresentavam janelas similares ao janelão central. 

A galilé devia ter algumas pinturas nas suas 

paredes, ainda visíveis em 1950, documentando-se 

também a presença, no mesmo espaço, de vários 

painéis de azulejos, que acabariam por 

desaparecer após a extinção do convento, a par 

com outros que, segundo o Conde de Arcos, 

ornamentariam a própria capela. Lateralmente, 

uma pequena torre com o seu sino, marcaria o 

ritmo do quotidiano monástico e um relógio 

integraria ainda este conjunto, de acordo com o 

inventário de 1834.” [27] 
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FIGURA 2.6 – Brasões com símbolos da Ordem Franciscana e do ramo dos Távoras da Caparica, colocados na fachada da actual capela do 

Convento [Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara 

Municipal de Almada].

 

A sacristia, que tinha acesso a partir da porta 

junta à capela-mor, integraria múltiplas 

funções: espaço de suporte às celebrações 

litúrgicas (que aconteciam na capela ou no 

coro), aí se guardaria a maioria dos 

paramentos e alfaias litúrgicas, livros utilizados 

na celebração da Eucaristia; também aqui os 

frades se preparariam para as celebrações, 

assim como, regressavam aquando do término 

dos ofícios litúrgicos. Deste espaço hoje 

permanece o lavabo de pedra, referenciado na 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7 – Lavabo de pedra que perdura ainda hoje no convento, num dos gabinetes que outrora seria a sacristia.  
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À volta do claustro, de planta quadrangular, 

distribuia-se a maioria das restantes 

dependências:  

• No piso térreo, o refeitório, a cozinha e a 

despensa (pataria), espaços contíguos entre 

si, somando ainda, a sala do capítulo, ausente 

do inventário oitocentista, onde a comunidade 

se reuniria para tratar dos seus assuntos 

quotidianos. Do refeitória, sabe-se que tinha 

“Seis mezas de Pau fixas em Pilares de Cantaria” 

[28], de acordo com o limite de 18 membros 

proposto pelos Estatutos para a constituição 

das comunidades. Como referi, ao refeitório se 

ligavam a cozinha e a despensa, e, também 

muito possivelmente, a casa com um pequeno 

lagar de cantaria, referida numa avaliação do 

convento feita em 1836 e onde se guardariam 

certamente as “duas Pipas de levarem vinho”, 

referidas pelo inventário de 1834, suficientes 

para armazenarem o vinho indispensável para 

as missas ou para consumos mais ocasionais, 

só permitidos a doentes. [17] 

• No piso superior, estariam as celas (quartos 

dos capuchos), ligadas por um corredor que, 

originalmente, estender-se-ia do lado poente 

até ao coro, dando acesso ao local onde a 

comunidade se reunia para o ofício coral. Daí 

saía a “Escada das Matinas” [29] que permitia, 

depois, o acesso à capela-mor. 

 

“A destruição completa dos vestígios das antigas 

celas, hoje apenas sinalizadas pelas janelas 

rasgadas nas fachadas do convento, não nos 

permite aferir ao certo quantos frades comportaria 

o dormitório. O número apontado pelos Estatutos – 

cerca de 18 frades – parece plausível, adequando-

se, como referimos, à própria dimensão do 

refeitório.” [29]. 

Fora do enquadramento do claustro ficavam 

outras dependências, embora o local seja hoje 

impossível de determinar. Servem de exemplo 

a livraria, cuidadosamente inventariada em 

183410, o cartório, ausente do que resta do 

processo de extinção do convento, ou a 

Capela do Senhor Jesus da Saúde, ligada à 

devoção ao Senhor dos Passos, cuja imagem 

aí pontuava. O seu conteúdo é 

minuciosamente descrito no âmbito do mesmo 

processo, mas nada se diz sobre a sua 

localização no conjunto do complexo 

conventual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 São listados 206 títulos, todos correspondendo a obras 

impressas. Não cabe aqui a análise e identificação das obras 

inventariadas. Apenas de salientar, por um lado, a presença de 

obras em distintos idiomas (português, latim, castelhano e 

francês), fazendo supor uma razoável formação cultural dos frades 

e, por outro, a aparente conformização da livraria, nas suas 

temáticas (da teologia ao Direito, da parenética às obras 

devocionais e de espiritualidade) aos deveres de pregação e de 

acompanhamento espiritual a que estavam obrigados os 

sacerdotes das comunidades. 
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“Em torno do edifício conventual, os frades 

dispunham ainda de um terreno cuidadosamente 

delimitado por uma cerca, que partia de ambos os 

lados da frontaria da capela. Aí se incluía, como 

referimos, uma antiga capela de S. Pedro, que os 

juízes inventariadores não mencionam em 1834, 

mas da qual, segundo o Conde de Arcos, ainda 

restavam alguns vestígios pouco antes da aquisição 

do convento pela Câmara Municipal de Almada em 

1950 e sobre os quais se ergueria mais tarde a 

capela de Santo António [30]. No inventário de 

1834, as terras que envolviam o cenóbio são 

sumariamente descritas como «Huma pequena 

Cerca árida anexa ao Convento que consta de 

Orta, algumas Parreiras, e hum Poço» [30]. Mas, 

em nova avaliação feita em 1836, evidencia-se que 

a cerca compreendia uma horta, «Poço, Engenho e 

tanque de Alvernaria», com «seu bocado de Vinha, 

e Arvores de fruto» ” [30]. 

 

No século XIX, com a extinção das ordens 

religiosas em Portugal, que ocorreu no 

contexto da consolidação do liberalismo no 

país, ao final da guerra civil portuguesa (1828-

1834), a casa dos frades capuchinhos na 

Caparica acaba por conhecer o seu fim, 

apesar de temporário. 

É bem conhecido que animosidade se fora 

instalando e crescendo face às ordens 

religiosas, desde finais do século XVII, quer 

por certa decadência interna das próprias 

ordens e congregações, quer por toda a 

mentalidade regalista e iluminista do século 

XVIII que com dificuldade entendia o papel da 

dimensão contemplativa da vida religiosa. 

Tanto que a 1789 é criada a Junta do Exame 

do Estado Actual e Melhoramento Temporal 

das Ordens Regulares e assim vai 

aumentando a tensão da Coroa face aos 

religiosos, ainda com o avolumar de medidas 

tendentes ao cerceamento dos privilégios 

eclesiásticos, à diminuição da capacidade de 

interferência da Santa Sé em questões 

relacionadas com a Igreja e o clero de 

Portugal e ao aumento do usufruto da Coroa 

em relação aos bens da Igreja [17]. O 

liberalismo iria assumir e radicalizar estes 

aspectos, abrindo “uma grave questão religiosa, 

que teve expressão não apenas na extinção e 

expropriação das ordens religiosas, mas também 

no conflito de competências jurisdicionais, em 

matéria de política e administração religiosa, e no 

corte de relações diplomáticas entre o governo de 

Lisboa e a Santa Sé” [31]. 

“Intui-se do processo que a decisão de suprimir o 

convento tenha estado ligada, quer ao escasso 

número de religiosos nele residentes, quer 

sobretudo ao posicionamento favorável à facção 

absolutista assumido pelo guardião dos Capuchos e 

por alguns dos seus confrades, aquando da tomada 

de Lisboa pelas forças liberais a 24 de Julho de 

1833“ [32]. 

 

FIGURA 2.8 – Capa do processo de extinção e inventário do 

Convento dos Capuchos da Caparica (1834) [Caeiro, N. & Fontes, 

J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: 

Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada]. 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consta que o convento e a cerca circundante 

não entram de imediato no circuito de venda 

de bens nacionalizados. Já em 1872, ou pouco 

depois, avança sim a venda da cerca e das 

dependências conventuais em hasta pública, 

tendo sido vendido a alguém que não se 

conhece o nome, por 400.000 réis [17]. 

Algumas décadas mais tarde Maria Tomazia 

Rodrigues Blanco seria a nova proprietária, 

tendo vendido o convento depois a Narciso 

Alves Xavier a 30 de Abril de 1901 [17]. Este 

último, rico proprietário morador na Caparica 

juntava assim o convento a um vasto 

património, que fora paulatinamente 

engrossando também com numerosas 

aquisições de bens urbanos e rurais em 

Almada e em toda a região circundante. Por 

via de herança, o Convento dos Capuchos é 

então deixado ao seu filho Virgílio Alves Xavier 

[17], o detentor do imóvel aquando da sua 

aquisição pela Câmara Municipal de Almada 

em 1950. 

Todo este percurso deixaria marcas profundas 

no antigo cenóbio dos Capuchos, onde a 

comunidade conventual, definitivamente 

extinta, passou a ser substituída por rendeiros 

que, a troco de um foro anual, cultivavam os 

terrenos da cerca, adaptando as dependências 

do edifício a novas funcionalidades 

habitacionais, de armazenamento de produtos 

e alfaias agrícolas ou para guarda de 

animais11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Assim foi referido num artigo do jornalista Norberto Araújo, 

publicado no Diário de Notícias de Lisboa em Agosto de 1936. 
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O enorme estado de degradação já 

encontrado pelos avaliadores em 1836 não 

cessaria de agravar-se nos anos 

subsequentes, afectando duramente as 

estruturas do edifício e levando à degradação 

cada vez mais visível do imóvel, bem patente 

no desaparecimento quase completo das 

coberturas dos pisos superiores, de parte da 

cerca ou de antigos espaços de cariz 

devocional como a capela do Senhor Jesus da 

Saúde ou da ermida de S. Pedro. 

A par da ruína eminente do edificado, dá-se o 

desaparecimento gradual do seu espólio. 

“O inventário feito em 1834 atestava, com efeito, a 

entrega do recheio da igreja, da sacristia e da 

capela do Senhor Jesus da Saúde aos cuidados do 

pároco do Monte de Caparica. Mas, oito anos 

volvidos, admitia-se já o desconhecimento do 

paradeiro das alfaias litúrgicas em metal precioso 

então recolhidas, perante o falecimento recente 

deste clérigo. É notável que grande parte do 

património móvel do convento ter-se-á perdido 

completamente o rasto. Do mesmo modo, muito do 

recheio artístico que se manteve no convento 

acabaria por desaparecer, sobretudo no que 

respeita à azulejaria e às obras em talha e 

marcenaria.” [33]. 
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FIGURA 2.9 – Estado de ruína e degradação em que o CC esteve após a extinção das ordens religiosas em Portugal [Adaptado de: Caeiro, N. & 

Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada]. 
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Nos anos 30 começa a revelar-se algum 

interesse no imóvel dos capuchos, situado na 

Caparica. Este súbito interesse advém das 

intervenções feitas pelo jornalista Norberto de 

Araújo na imprensa que, em 1936, falava de 

um interesse recente pelo lugar por parte de 

uma companhia inglesa para serviços de 

telegrafia ou sede de importante instituição de 

comunicações internacionais [17].  

Não havendo dúvidas em relação ao interesse 

militar do edificado, dada a localização 

estratégica de que o conventoaufere, já sobre 

o seu valor histórico o veredicto dado em 1939 

pela Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais era peremptório: “não 

tendo qualquer valor artístico a propriedade 

denominada «Convento dos Capuchos», não vejo 

inconveniente em que a mesma seja demolida para 

fins militares” [34]. 

Estando, a 1950, o convento sob a posse de 

Virgílio Alves Xavier, seria esta a pessoa que 

acabaria por aceitar e viabilizar a venda do 

convento e do terreno da antiga cerca com 

outra parcela de terra com ele confinante12, à 

Câmara Municipal de Almada. Com isto, nessa 

mesma data, o imóvel com todo o terreno 

envolvente, será adquirido pelo valor de 

450.000 escudos, sendo a justificativa 

apresentada a de “interesse público” [35], já que 

desta forma conseguir-se-ia recuperar o 

património municipal de um lugar que se 

considerava “pertencer espiritualmente ao 

concelho de Almada” [35]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 Com efeito, a escritura de compra refere duas propriedades, 

uma constituída pelo convento com a sua cerca e outra, com ele 

confinante na parte norte, que permitia alargar a área envolvente.  
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Este acto de compra por parte da Câmara 

abriu o caminho para o resgate efectivo do 

convento e para a sua recuperação, que urgia 

há já algum tempo.  

 

Procederam-se então às obras de reabilitação. 

Esta grande intervenção que o convento 

sofreu será desenvolvida mais à frente, 

focando e pormenorizando essas obras 

realizadas, que foram extremamente 

importantes para a época e para a história do 

Convento dos Capuchos. 

 

A inauguração do convento ou, por outras 

palavras, a definitiva abertura ao culto viria a 

acontecer a 18 de Outubro de 1952. 

De acordo com as notícias da imprensa local, 

as utilizações dadas, durante o Estado Novo, a 

este espaço, foram diversas, entre 

celebrações religiosas e palco de variados 

eventos, dos quais é feita a referência: 

 

● Salão e Exposições de Artes Plásticas (dos 

quais se conhecem seis edições, entre 1950 e 

1961, que depressa passariam a ser ocasião 

para a atribuição de diversificados prémios 

literários e artísticos); 

 

● mostras diversas preparadas por artistas e 

artesãos ou por escolas do concelho; 

 

● exposições de arte sacra; 

 

● recepções oficiais; 

 

● almoços de confraternização do pessoal da 

Câmara e Serviços Municipalizados; 

 

● bailes e jantares de angariação de fundos 

para fins diversos; 

 

● festas paroquiais e de catequese; 

 

● representações teatrais; 

 

● exibições de filmes; 

 

●concertos musicais, em regra associados a 

exposições plásticas [36]. 

 

Apesar desta forte desenvoltura inicial do 

convento, ainda está latente a falta de um 

plano articulado de actividades que fomentem 

a sua potencialização efectiva a qual, aliás, 

parece perder muita da sua dimensão cultural, 

depois do abandono do ciclo de exposições de 

artes plásticas que aconteceria de forma mais 

sustentada, até 1961, e de um diminuir claro 

de eventos a partir dos primeiros anos da 

década de 60 do século XX. 

 
 

 

 

 

FIGURA 2.10 – O Convento após o restauro de 1950 [Caeiro, N. & 

Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, 

Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de 

Almada]. 
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FIGURA 2.11 – Convento dos Capuchos na década de cinquenta (1) [Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - 

Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada]. 
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FIGURA 2.12 – Convento dos Capuchos na década de cinquenta (2) [Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - 

Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada]. 
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Figura 2.13 – Cortejo litúrgio na celebração de reabertura oficial ao culto da Igreja do Convento dos Capuchos (18 de Outubro de 1952) 

[Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara 

Municipal de Almada]. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Cerimónias de casamentos ocorridas no Convento dos Capuchos [Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos 

Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 2.15 – Eventos ocasionais promovidos pelo Convento dos Capuchos [Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos 

Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].
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Depois da recuperação do património 

municipal estar completamente concluída, 

faltava ainda uma segura coesão programática 

do edifício, como forma deste conseguir uma 

maior consolidação. Havendo falta desta 

coerência a nível de programação, e devido à 

história que o concelho de Almada atravessara 

na época – marcada por um exponencial 

aumento demográfico, uma urbanização 

intensa do seu território e uma transformação 

abissal dos seus recursos em termos de 

infraestruturas, dos transportes aos 

equipamentos culturais ou educativos – o 

Convento dos Capuchos acaba por abrigar, 

nas últimas décadas do século XX, valências 

provisórias, como é o caso da Escola nº 2 da 

Caparica e do Museu Municipal de Almada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola primária entra assim em 

funcionamento desde 1976 em duas salas do 

convento, face à clara insuficiência dos 

recursos escolares então existentes na 

Caparica. “O aumento da população e a distância 

das escolas mais próximas levaram a Comissão de 

Moradores de Vila Nova da Caparica a solicitar, 

ainda em 1975, a abertura de um pólo de ensino 

primário do Convento, tendo a Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal de Almada 

feito os melhoramentos necessários para acolher 

tais pretensões (...)” [37]. 

Já o Museu Municipal instala-se a 1984 no 

convento, como núcleo-sede de um conjunto 

de espaços museológicos dispersos por vários 

pontos do concelho; este museu englobava 

três núcleos distintos: o de Arqueologia e 

História, sedeado no Convento; o dedicado à 

presença árabe no concelho, instalado em 

Murfacém; e um terceiro na Quinta dos 

Pianos, mais ligado à tradição agrícola e à 

cultura popular, projectado para nele se 

reunirem as alfaias agrícolas e outros objectos 

ligados ao quotidiano, bem como a colecção 

de olaria portuguesa recolhida em todo o país 

pela Associação de Alfabetização e Cultura 

Popular “Semear para Unir” [38]. 

Mais uma vez, o edifício via-se obrigado a 

ajustar-se ao programa exigido por uma nova 

funcionalidade e, por isso, algumas salas 

passariam a estar ocupadas por recursos 

essenciais à presença de um museu. Também 

outros espaços foram ocupados, como é o 

caso do actual compartimento reservado às 

exposições permanentes que, na época, terá 

acolhido exposições temporárias. Este núcleo 

de Arqueologia e História manter-se-ia no 

Convento dos Capuchos até transitar para as 

instalações da ex-Companhia de Pesca, em 

Olho de Boi, em 1992. 
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Figura 2.16 – Fotos de várias turmas da escola do Convento dos Capuchos (anos setenta e oitenta) [Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. 

(2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].

 

 

Figura 2.17 – Adaptação que o convento sofreu para a instalação do Museu Municipal de Almada [Adaptado de: Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). 

O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].
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A par das valências atrás referidas, em 1981, 

a Câmara Municipal de Almada decide acolher 

ainda o projecto de realização de um Festival 

de Música nos Capuchos, sob a direcção 

artística de José Adelino Tacanho (que teve 21 

edições, prolongando-se até 2001). 

“Reunindo desde a primeira hora o apoio da 

Câmara Municipal de Almada e alargando 

paulatinamente este patrocínio a outras entidades, 

à medida que a iniciativa ganhava nova 

envergadura e ambição, José Adelino Tacanho foi 

criando e recriando o Festival em cada edição. 

Descentralizando a oferta musical de qualidade e 

tornando-a acessível a todos, nunca descurou, 

contudo, a qualidade do programa por ele 

idealizado. E este era sempre eclético, porque 

pensado como um todo: não apenas a música, mas 

também a sua ambiência e a sua estética, as pontes 

que podia suscitar com outras linguagens, do teatro 

à dança ou às exposições, os apelos que 

recorrentemente propunha ao despertar dos 

restantes sentidos. Daí que em torno dos Festivais 

se multiplicassem as propostas culturais, de 

exposições de pintura, escultura ou fotografia a 

visitas culturais, de provas gastronómicas a 

itinerários pedestres, que convidavam a 

complementar com novas formas de fruição a 

oferta musical, já de si variada e eclética” [39]. 

Figura 2.18 – Adaptação que o convento sofreu para a instalação 

do Museu Municipal de Almada (visita a obra por parte da equipa 

técnica da vereação – Câmara Municipal de Almada – obras  de 

2000-2001) [Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos 

Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. 

Almada: Câmara Municipal de Almada]. 

Desde 1995 que se começou a pensar na 

requalificação do convento: por um lado 

sentia-se a necessidade de uma intervenção 

deste género, de modo corrigir problemas que 

ameaçavam o imóvel e a suprimir os erros 

efectuados nas obras de 1950-52, por outro 

havia o objectivo de converter o edificado num 

Centro Cultural, particularmente vocacionado 

para a promoção da música. 

O financiamento para concretizar as obras 

desejadas viria, em 1995, por meio de uma 

candidatura apresentada aos fundos europeus 

no âmbito do Programa Operacional da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo, integrado no 

3º Quadro Comunitário de Apoio13. No ano de 

2000 dava-se início à intervenção, que viria a 

ser concluída em Junho do ano seguinte. 

 

Assim como a intervenção de 1950, esta obra 

executada em 2000 foi também de grande 

relevância para a história do Convento dos 

Capuchos e para este edificado ter chegado 

até nós tal e qual como se encontra erguido 

actualmente. Por essa razão, mais adiante, 

será pormenorizado, todo este processo de 

restauro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 O projecto data de 12 de Abril de 1995.  
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Com as obras de requalificação do Convento 

dos Capuchos, este “acabou por assumir 

claramente a sua especificidade dentro de um 

renovado e diversificado conjunto municipal de 

equipamentos culturais. No já antigo diálogo entre 

a igreja e as dependências conventuais, entre o 

espaço do culto e os espaços de vivência 

comunitária, o convento continuaria a acolher, na 

sua capela, diversas celebrações religiosas, a par 

de uma multifacetada oferta cultural, com clara 

predilecção pela música e pelas exposições, e de 

outros eventos que elegeriam o antigo cenóbio 

capucho como palco.” [40]. 

Desta forma a imagem do convento passa a 

afirmar a sua vocação para o acolhimento de 

múltiplas iniciativas, desde a realização de 

espectáculos a exposições e conferências. 

Focando sempre a música, através de ciclos 

de concertos entre o repertório medieval e 

moderno e as expressões mais 

contemporâneas, liga-se o o cruzar com outras 

linguagens e discursos, presentes, 

fundamentalmente nas diversas exposições, 

propondo percursos pela pintura ou pela 

escultura, pela fotografia ou pela joalharia, 

pela arte sacra ou pelo património móvel. Em 

último lugar, e como espaço devolvido à 

comunidade e ao seu serviço, o convento 

também tem acolhido várias iniciativas 

propostas por instituições ou relativas à 

própria vida do concelho e aos dinamismos 

das suas políticas culturais ou de promoção de 

cidadania. 
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Figura 2.19 – Multiplicidade de eventos que ocorrem hoje em dia no Convento dos Capuchos 

1 – Ciclo Três Culturas – Concerto The Whisper os the Stars (2008)  

2 – Exposição 30 Anos de Património – “Almada: 30 anos a Construir Abril” (2004) 

3 -  Exposição “Galegos no Convento” (2007) 

4 – Exposição de Arte Sacra – Paróquias do Monte da Caparica e Trafaria (2003) 

5 – Reunião com o Ministério do Ambiente – Apresentação do Projecto Polis para a Costa da Caparica (2004) 

6 – Ano Nacional dos Arquitectos – Encontro Nacional dos Arquitectos da Administração Pública (2003) 

[Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de 
Almada]. 
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2.1.5. As intervenções de 1950 e 2000 

no Convento dos Capuchos: descrição 

e caracterização de obra 

 

Pode-se afirmar que o Convento dos 

Capuchos sofreu duas grandes intervenções 

desde a sua edificação datada de 1558; e 

apesar de, ao longo destes séculos, terem 

sido realizadas outras obras para além destas 

de maior envergadura (1950-52 e 2000-01) foi 

decidido dar a conhecer e focar o leitor para as 

obras que ocorreram nesses dois períodos, 

pelo facto destas terem marcado 

decisivamente a história, vida e memória deste 

edificado e sua envolvente. 

Assim, há o propósito de demonstrar que os 

trabalhos realizados para a conservação do 

convento ao longo do tempo, e adequando-se 

às épocas vigentes, foi crucial para este antigo 

cenóbio capucho ter chegado até ao século 

XXI como o vemos hoje erigido. 

 

Obra de 1950 

 

Esta intervenção pode-se considerar uma 

reconstrução, como já foi referido no capítulo 

anterior, na medida em que o imóvel 

anteriormente se encontrava num estado de 

completa ruína.  

O objectivo inicial desta recuperação do 

edifício seria o de se conservar e respeitar, 

tanto “quanto possível”, “o estilo” e “tradição” [35] 

da antiga casa capucha, apesar de muita da 

intervenção realizada ter apagado linhas 

importantes da génese do antigo cenóbio14. 

 

 

14 ”(...) terão sido eliminados os vestígios das antigas celas, a 

ligação dos dormitórios com o coro da capela, as mesas em pedra 

do seu refeitório e, eventualmente, o pouco que ainda restaria do 

já muito depredado recheio da capela e da sacristia ou dos seus 

primitivos altares”. 
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Muito do trabalho efectuado, quer na 

recuperação de estruturas, quer no arranjo do 

espaço envolvente, quer na procura de novas 

soluções decorativas para todo o espaço que 

se conformara com a visão que então se tinha 

do que deveria ser um convento capucho [17], 

advém dos seguintes intervenientes: António 

Gouveia, mestre da Câmara; Elpídio Ferreira, 

pedreiro; António Pereira, jardineiro; Domingos 

Soares Branco, escultor. 

 

As obras realizadas traduziram-se então, de 

um modo genérico, pelas seguintes 

actividades: 

 

• recuperação das estruturas arruinadas e 

reconstrução, por completo das coberturas; 

 

• abertura de espaços amplos para as novas 

funcionalidades projectadas para o convento 

(sobretudo no refeitório e nos dormitórios); 

 

• recriação, por completo, de todo o recheio e 

elementos decorativos, que teriam 

desaparecido ao longo de todos os anos em 

que o convento esteve ao abandono. De notar 

que, a maior parte destes elementos foi obtida 

a partir do espólio então existente nos 

depósitos do Museu Nacional de Arte Antiga. 

 

Ainda pormenorizando melhor o processo e, 

de acordo com informações facultadas por J. 

Luís da Cruz (em 1954) [17] é possível 

reconhecer que: 

 

• o coro e o púlpito foram cuidadosamente 

refeitos; 

 

• a fachada foi recuperada; 

• as pinturas ainda subsistentes na parede da 

galilé foram tapadas com dois painéis de 

azulejos oferecidos pelo Coronel Luciano 

Alves, alusivos ao Sermão de Santo António 

aos peixes, e a parede da igreja, à imitação do 

que se faria no corredor que a ligava à antiga 

sacristia e no prório claustro, seria 

parcialmente revestida de silhares de azulejos 

dos séculos XVII e XVIII. 

Estas opções tomadas reflectem a vontade de 

integrar diversas obras de azulejaria, oriundas 

de outros monumentos do concelho, no 

perímetro do convento, facto particularmente 

visível nos espaços exteriores15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Desconhece-se a origem do painel exterior alusivo à recepção 

dos estigmas por S. Francisco, que nenhum autor refere existir no 

convento antes do seu restauro. Os azulejos com a inscrição 

“Agora he retiro de cuidados”encimada pela data de “1776”, 

aparecem referidos no texto do Guia de Portugal como estando 

localizados noutro lugar que não o Convento dos Capuchos. 
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• criação de esculturas, como a de S. 

Francisco e S. Domingos, colocadas nos 

altares laterais da igreja, e a da Senhora da 

Conceição escolhida para a capela-mor. 

• edificação de uma capela na envolvente do 

convento, dentro da cerca, dedicada a Santo 

António, e ladeada por diversos nichos e 

enfeites naturais com recurso a embrechados. 

Dentro da capela haveria uma estufa; 

• edificação de um miradouro junto ao extremo 

da cerca mais próximo das arribas fósseis; 

• decoração de toda a parte exterior ao 

convento com espaços ajardinados, com a 

presença recorrente de água e de recantos 

decorados com os referidos embrechados ou 

com painéis de azulejo. 

“O cuidado colocado no embelezamento do espaço 

envolvente do convento, que dava acesso à zona 

mais alta da antiga cerca e à belíssima vista que 

daí se podia alcançar, é sintomático da percepção 

clara das potencialidades turísticas do lugar, 

planeado como ponto de atracção de visitantes, um 

verdadeiro ex-libris do concelho, transformado 

também, desde cedo, em espaço de recepção para 

diversificados eventos, fossem eles religiosos ou de 

cariz político ou social” [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de 2000 

 

Esta intervenção teve por base, em primeiro 

lugar, a recuperação possível da traça original 

do convento, sabendo-se, porém que algumas 

opções tomadas em 1950-52 seriam 

irreversíveis. Queria-se devolver o convento 

na sua simplicidade, recuperando a volumetria 

original dos seus espaços, com materiais 

adequados à natureza do edifício e às técnicas 

construtivas nele utilizadas, consolidando as 

suas estruturas e eliminando as patologias que 

as afectavam. Respeitando assim o espaço 

conventual e reconhecendo a sua identidade 

com fulcral nesta obra, aliava-se também a 

necessidade de criar condições funcionais 

propícias à fruição adequada do edificado, na 

sua dupla vertente de espaço celebrativo e de 

equipamento cultural.  

Desta feita, e comparando os desenhos 

técnicos de 1988 e os desta obra, é possível 

verificar uma eliminação do excesso de 

compartimentação disfuncional pré-existente, 

e a posterior reorganização dos principais 

acessos ao edifício, desde o piso térreo ao 

piso 1, para além da reabilitação das zonas 

incaracterísticas e pouco funcionais, 

transformadas agora em novos espaços 

adaptados às novas funcionalidades técnicas. 

Esta obra dispunha de um projecto, de um 

arquitecto responsável, o arquitecto João 

Lucas, e de dois parceiros especializados em 

reabilitação, conservação e restauro do 

património arquitectónico, tanto no domínio da 

prevenção, detecção, diagnóstico e tratamento 

de patologias (STAP – Reaparação, 

Consolidação e Modificação de Estruturas, 

S.A.), como na execução das obras exigidas 

(ENSUL Engenharia LTDA). 
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Quanto às obras que efectivamente foram 

realizadas, de seguida, serão apresentadas 

algumas delas, com o efeito pretendido de se 

esclarecer todos os processos efectuados à 

época: 

 

• reforço e consolidação estrutural do 

edificado; 

 

• travamento de infiltrações de água, que 

existiam, sobretudo por alterações no 

revestimento das coberturas; 

 

• ajustamento dos materiais utilizados às 

características do imóvel; 

 

• substituição de rebocos; 

 

• substituição de coberturas; 

 

• substituição de caixilhos; 

 

• substituição de peitoris; 

 

• substituição de guarnições; 

 

• limpeza de pedrarias; 

 

• reparação de fendas; 

 

• impermeabilização de superfícies em 

pavimentos exteriores; 

 

• preparação da drenagem adequada das 

águas para que estas não afectassem o 

edifício; 

 

• execução de novas abóbadas, com 

travamento de paredes através da aplicação 

de tirantes de aço; 

 

 

 

 

 

• restauro de elementos decorativos; 

 

• produção de novas peças de mobiliário para 

a capela, todas em linha direita e em madeira, 

desenhadas pelo arquitecto João Lucas; 

 

• reformulação de acessibilidades, sendo 

criado um acesso directo e amplo à sala do 

primeiro piso, e uma escada que dá acesso ao 

piso superior, de uma maneira mais discreta e 

sóbria do que a anteriormente erigida; 

 

• eliminação dos canteiros do claustro como 

forma de ganhar espaço, para acolher a 

realização de novos eventos culturais; 

 

• adaptação de uma sala do piso superior a 

um auditório, como forma de se adequar a um 

espaço vocacionado para concertos; 

 

• renovação do sistema de iluminação, no 

auditório e na designada Sala do Piano (hoje 

em dia, pode-se referir que é a sala simétrica 

ao auditório, assumindo o claustro como eixo); 

 

• criação de novas estruturas de apoio a estes 

espaços, embora sempre reversíveis, de 

maneira a não afectarem o próprio edificado; 

 

• criação de uma sala polivalente, em frente à 

entrada, que contribui para o fortalecimento do 

destaque dado ao novo acesso que, sem 

perder a sua identidade, mostra-se agora 

capaz de acolher mais e melhor o público que 

o visita. 
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2.2. Património Cultural e Histórico 

 

Houve a pretensão de revelar o quão 

complexo e minucioso pode ser uma obra 

afecta a edifícios englobados no património 

(no caso, Património Municipal) e dar a 

conhecer alguns conceitos importantes nesta 

área, indo simultaneamente, situá-los no 

contexto do caso de estudo em questão, o 

Convento dos Capuchos da Caparica. 

 

 

 

2.2.1. Definição 

 

• Quando se fala de Património Histórico 

referimo-nos a um bem móvel, imóvel ou 

natural, que possuí valor significativo para uma 

sociedade, podendo ser estético, artístico, 

documental, científico, social, espiritual ou 

ecológico, e que faz parte da História. 

 

• “Herança paterna; Bens de família; Bens 

necessários para tomar ordens eclesiásticas; 

Propriedade”. [42]. 

 

• “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, portanto, um processo relacionado 

com a eleição de valores.” [43]. 

 

• “Para os fins da presente convenção são 

considerados como património cultural os 

monumentos, os conjuntos e os sítios de interesse.” 

[44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Integram o património cultural todos os bens 

que, sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura e portadores de 

interesse cultural relevante, devam ser objecto 

de especial protecção e valorização. 

 

• Integram no património cultural não só o 

conjunto de bens materiais e imateriais de 

interesse cultural relevante16, mas também, 

quando for caso disso, os respectivos 

contextos que, pelo seu valor de testemunho, 

possuam com aqueles uma relação 

interpretativa e informativa. 

Os bens patrimoniais podem corresponder a 

estruturas isoladas ou em conjunto. Podem 

deter uma finalidade imediata e 

essencialmente simbólica, relacionando-se 

com a vida espiritual das comunidades. 
 

 

16 Por interesse cultural relevante entende-se o seu valor histórico, 

paleontológico, arquelógico, arquitectónico, linguístico, 

documental, artístico, etnográfico, científico, industrial ou técnico, 

relectindo valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade, exemplaridade. Este 

universo é ainda legalmente extensível aos bens naturais, 

ambientais, paisagísticos ou paleontológicos. [134]. 
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Deste modo, inserir o Convento dos 

Capuchos, nas categorias de Património 

Histórico ou Património Cultural faz sentido, 

uma vez que este edificado representa a 

memória de uma ordem religiosa que teve a 

sua relativa importância no panorama católico 

de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Classificação do Património 

 

O património construído, seja ele classificado 

ou não, é uma referência histórica de extrema 

importância, tanto sob o ponto de vista social 

como numa vertente técnica, fornecendo 

elementos importantes para a compreensão 

do desenvolvimento evolutivo da capacidade 

humana de adaptação ao meio circundante, 

desde o primórdio dos tempos. 

Porém, a classificação do património cultural 

imóvel decorre da legislação do património 

cultural de 2001 e de 2009: 

• quanto ao âmbito - um imóvel é classificado 

nas categorias "Monumento", "Conjunto" ou 

"Sítio" nos termos em que tais categorias se 

encontrem definidas no direito internacional; 

• quanto à graduação do interesse - um imóvel 

é classificado como de "Interesse Nacional", 

de "Interesse Público" ou de "Interesse 

Municipal". 

 

O património edificado em Portugal obedece a 

regras precisas de classificação e proteção, 

definidas pela Direção Geral do Património 

Cultural (serviço central da administração 

direta do Estado), nomeadamente nas 

vertentes histórica, cultural, estética, social, 

técnica e científica. Tendo em conta o seu 

valor relativo, os imóveis podem obter uma de 

três classificações: 

 

• Monumento Nacional 

Um bem é considerado de interesse nacional 

quando a respectiva proteção e valorização, 

no todo ou em parte, represente um valor 

cultural de significado para a Nação. Os bens 

móveis pertencentes a particulares só podem 

ser classificados como de interesse nacional 

quando a sua degradação ou o seu extravio 
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constituam perda irreparável para o património 

cultural [45]. 

 

• Imóvel de Interesse Público 

Um bem considera-se de interesse público 

quando a respectiva protecção e valorização 

represente ainda um valor cultural de 

importância nacional, mas para o qual o 

regime de protecção inerente à classificação 

como de interesse nacional se mostre 

desproporcionado. Dos bens móveis 

pertencentes a particulares só são passíveis 

de classificação como de interesse público os 

que sejam de elevado apreço e cuja 

exportação definitiva do território nacional 

possa constituir dano grave para o património 

cultural [45]. 

 

• Imóvel de Interesse Municipal 

Consideram-se de interesse municipal os bens 

cuja protecção e valorização, no todo ou em 

parte, representem um valor cultural de 

significado predominante para um determinado 

município. Só é possível a classificação de 

bens móveis de interesse municipal com o 

consentimento dos respectivos proprietários 

[45]. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo os critérios de classificação 

nacionais, o edifício escolhido para servir de 

estudo de caso da presente dissertação 

insere-se na categoria de Imóvel de Interesse 

Municipal ou Património Municipal, como é 

comummente descrito. 

 

Os bens protegidos (património cultural) são 

incluídos em três categorias distintas, de 

acordo com as convenções internacionais: 

 

• Monumento 

Obras de arquitectura, composições 

importantes ou criações mais modestas, 

notáveis pelo seu interesse histórico, 

arqueológico, artístico, científico, técnico ou 

social, incluindo as instalações ou elementos 

decorativos que fazem parte integrante destas 

obras, bem como as obras de escultura ou de 

pintura monumental. 

 

• Conjunto 

Agrupamentos arquitectónicos urbanos ou 

rurais de suficiente coesão, de modo a 

poderem ser delimitados geograficamente, e 

notáveis, simultaneamente, pela sua unidade 

ou integração na paisagem e pelo seu 

interesse histórico, arqueológico, artístico, 

científico ou social. 

 

• Sítio 

Obras do homem ou obras conjuntas do 

homem e da natureza, espaços 

suficientemente característicos e homogéneos, 

de maneira a poderem ser delimitados 

geograficamente, notáveis pelo seu interesse 

histórico, arqueológico, artístico, científico ou 

social. 

 

 

Segundo os critérios de classificação 

internacionais, o edifício escolhido para servir 

de estudo de caso da presente dissertação 

insere-se na categoria de Monumento. 
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2.2.3. Teorias de Restauro e Autores 

decisivos. O caso de Portugal 

 

É importante compreender as múltiplas teorias 

de restauro, que surgiram no início do século 

XIX, como forma de se tornar perceptível a 

disparidade de opiniões acerca da atitude a 

tomar face ao património dos variados 

interessados e profissionais da área. Ou seja, 

é necessário compreender que todas as 

teorias de restauro foram importantes no 

processo de reconhecimento da importância 

da preservação do património histórico. Cada 

uma delas a seu tempo e com os seus 

princípios. Na Europa, por exemplo, por muito 

tempo se difundiu a teoria de Viollet-le-duc
17, e 

muitas obras de importância mundial foram 

restauradas segundo sua influência. A teoria 

de Ruskin
18 ficou confinada a Inglaterra, mas 

foi de extrema importância para o 

desenvolvimento de novas teorias, como a de 

Boito
19 e Brandi

20, mais recentes, contrárias à 

teoria de Viollet-le-duc, mas baseadas na 

teoria de Ruskin, porém de forma menos 

radical e mais atual em relação aos padrões 

de desenvolvimento mundial [46]. 
 

 

Importa também, enquadrar estas teorias no 

panorama nacional, onde, pelo facto de não 

termos enfrentado as Grandes Guerras 

decorrentes do século XX, acabámos por 

seguir o rumo geral, não se tendo dado 

importância às teorias de Restauro Científico21 

nem Moderno, mas prevalecendo o Restauro 

Estilístico e as ideias de Viollet-le-duc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teoria Intervencionista – Restauro Estilístico. Este autor francês 

do século XIX buscava restabelecer a situação original do 

monumento, quase sempre suposta e não comprovada. Os 

acréscimos e intervenções ocorridos ao longo da história do 

monumento normalmente são desprezados em função da busca 

pela unidade estilística. Ou seja, fala-se que a historicidade do 

monumento ficava em segundo plano, em função da prioridade da 

reconstituição estilística. Uma das principais contribuições de 

Viollet-Le-Duc foi o estudo das técnicas construtivas e das 

estratégias de composição ao longo do tempo, imprimindo uma 

postura científica no processo de restauro. A critíca aponta que, 

apesar de todos esses estudos desenvolvidos, Viollet-Le-Duc 

muitas vezes não utilizava uma postura científica na prática. 
 

18 Teoria não Intervencionista. Ruskin, escritor e crítico britânico do 

século XIX, apresentava ideias opostas às de Viollet-Le-Duc. 

Defendia a não intervenção nos monumentos anitigos, por 

considerar que quaisquer interferências imprimem novo carácter à 

obra, tirando a sua autenticidade. A partir da visão de Ruskin a 

história e a condição actual devem ser maximamente respeitadas, 

admitindo-se somente intervenções de conservação. 
 

19  Defendia posições intermédias entre o intervencionismo e o não 

intervencionismo - Restauro Moderno. Para Camilo Boito seria 

necessário fazer o impossível para conservar no monumento o seu 

velho aspecto artístico e pitoresco, portanto, os complementos, se 

indispensáveis, e as adições, se não pudessem ser evitadas, 

deveriam demonstrar não ser obras antigas, mas sim obras 

actuais, para a época.  
 

20 Teoria Intervencionista – Restauro Crítico. Defendia que o 

restauro era qualquer intervenção destinada a devolver a eficiência 

a um produto da actividade humana, ou, que se constituía no 

momento metodológico do reconhecimento da obra de arte na sua 

consistência física e na dupla polaridade estética e histórica, em 

vista de sua trasmissão para o futuro. Assim, podr-se-ia recuperar, 

reconstituindo o necessário, desde que pusesse em evidência o 

edifício como obra de arte. Aquando da dúvida de escolha do estilo 

a preservar seria necessário um olhar crítico, entender o valor 

expressivo do mesmo e em função disso saber como intervir, 

atribuindo necessariamente um novo valor ao edifício, geralmente 

relacionado com o seu novo uso. 
 

21 Teoria desenvolvida com base nos conceitos do Restauro 

Moderno, tendo sido aprofundados alguns destes, como é o caso 

do monumento, que deixou de ser encarado como um edifício 

isolado, para também passar a ser considerada toda a envolvente 

como sua parte integrante. 
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Com o Estado Novo, em 1929, é criada a 

DGEMN (Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais). Esta inicia de uma 

forma competente e sistemática, um conjunto 

de restauros no âmbito do serviço de obras 

públicas, sempre assente nos pressupostos do 

restauro estilístico, durante os anos 30, 40 e 

princípio dos 50. Nestes restauros foi dada 

clara preferência ao Românico e ao 

Manuelino, por serem os estilos considerados 

mais ligados às origens de Portugal. 

Nesse sentido os trabalhos da DGEMN 

durante este período destinavam-se ao 

restauro integral dos edifícios, através de uma 

reintegração do monumento na sua “beleza 

primitiva, expurgando-o de excrescências 

posteriores e reparando mutilações sofridas, quer 

pela acção do tempo, quer por vandalismo dos 

Homens” [47], dotando assim os monumentos 

de uma imagem estável, monoestilística e 

completamente asseptizada. 

Era exigido um registo da obra, em boletins, 

através dos quais se registava com desenhos 

e fotos o antes, o durante e o pós-obra, o que 

constituiu uma boa documentação das 

alterações realizadas nos edifícios dos anos 

30 aos anos 70. 

Este tipo de restauro gerou por um lado 

equívocos (invenções literais de partes de 

monumentos), e por outro, trabalhos notáveis, 

muitos dos quais documentados em boletins. 

Alargou-se também o âmbito das intervenções 

no património arquitectónico, não se 

circunscrevendo apenas aos grandes 

monumentos, mas também a outras obras de 

menor porte. 

 

Tendo em conta que a primeira grande 

intervenção feita no Convento dos Capuchos 

data de 1950-52 torna-se relevante mencionar 

que, a partir da década de 50, os jovens 

arquitectos portugueses, com o intuito de 

catalogar de forma objectiva a arquitectura 

vernacular no território português, procederam 

a um Inquérito à Arquitectura Regional [144]. 

“Tratava-se de um levantamento sistemático da 

construção popular portuguesa, já então prestes a 

desaparecer, realizado de norte a sul do país.” 

[48]. 

Sendo a segunda grande intervenção 

realizada em 2000-01, vale a pena apontar 

que, com o pós 25 de Abril e a respectiva 

democratização, o ambiente das aldeias e dos 

centros históricos mudou drasticamente, 

devido ao acesso aos fundos da comunidade 

europeia, à industrialização do país e, ainda, à 

desafectação das actividades agrícolas. A 

criação do IPPC (Instituto Português do 

Património Cultural) mais tarde convertido em 

IPPAR (Instituto Português do Património 

Arquitectónico e Arqueológico), em 1980, foi 

um passo decisivo para uma constância e 

regularização das obras efectuadas no 

património. Trata-se de um organismo que 

tutela a aplicação das leis relativas à 

protecção e salvaguarda do património 

arquitectónico em geral, emitindo pareceres 

vinculativos, classificando e criando áreas de 

protecção e aplicando a legislação em vigor. 

Também lhe cabe a gestão dos mais 

importantes monumentos nacionais, bem 

como vastas atribuições na área de obras de 

conservação e de restauro a par com a 

DGEMN. 
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Tendo sido referidas algumas das Teorias de 

Restauro e seus autores, que marcaram a 

história do restauro e recuperação de edifícios, 

pode-se inferir alguns dados, correlacionando 

com as grandes intervenções efectuadas no 

Convento dos Capuchos da Caparica 

(enunciadas anteriormente no capítulo 3.1.5 – 

As intervenções de 1950 e 2000 no Convento 

dos Capuchos: descrição e caracterização de 

obra). Pretende-se assim verificar a influência, 

ou ausência desta, das teorias de restauro nas 

obras de 1950 e 2000, realizadas no convento 

em estudo. 

 

• 1950 

 

Neste caso, encontrando-se o edificado em 

completa ruína, pode-se considerar que foi 

feita uma reconstrução. E pode ser feita uma 

analogia com a reconstrução parcial, 

executada nos anos posteriores à 2ª Guerra 

Mundial, dado o estado de degradação do 

convento e a inexistência de registos sobre 

fases anteriores à encontrada. Este conceito, 

desenvolvido aquando da teorização do 

Restauro Científico, advém de uma das 

atitudes tomadas como forma de amenizar os 

danos sofridos no pós-guerra. Define-se pela 

tentativa de dar apenas uma ideia dos 

volumes pré-existentes, sendo que o edificado 

em questão terá sofrido uma grande 

destruição e não se tem documentos nem se 

sabe como era antigamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2000  

 

Visto que esta intervenção é finalizada já no 

século XXI, obviamente, as técnicas de 

restauro já se encontravam noutro patamar, 

estando muito mais desenvolvidas do que no 

primeiro caso. Assim, se houvesse uma ou 

duas Teorias de Restauro nas quais 

poderiamos enquadrar as obras realizadas, 

essas teorias seriam a de Restauro Crítico e a 

de Restauro Objectivo22; tendo em conta que o 

objectivo nesta obra seria a requalificação do 

imóvel e o projecto de convertê-lo num Centro 

Cultural, particularmente vocacionado para a 

promoção da música. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Teoria que se assume como anti-doutrina, recusando os 

dogmatismos a ela associados, defendendo que não se pode fazer 

um restauro partindo de linhas intervencionistas, pois é o caso 

particular de cada edifício que deve dizer as atitudes a seguir, 

através da formulação de metodologias e critérios conforme cada 

situação específica, segundo um trabalho de equipa 

multidisciplinar e de estudo aprofundado do objecto arquitectónico.  
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2.2.4. Cartas e Convenções 

Internacionais sobre o Património 

Arquitectónico 
 

 

As cartas e convenções internacionais sobre o 

património arquitectónico resultam de reuniões 

esporádicas que se sucederam na história, 

tendo estas a particularidade de revelarem 

directrizes sobre a intervenção na herança 

cultural construída.  

Com efeito, adiante são referidas as duas 

Cartas que poderão ter tido alguma influência 

na conclusão dos processos de restauro 

efectuados no Convento dos Capuchos. 

Seleccionaram-se a Carta de Atenas e a de 

Cracóvia pelo facto destas terem aparecido à 

época dos restauro abordados no convento. 

Ora, o primeiro restauro data de 1950 podendo 

ter tido a influência da referida Carta de 

Atenas na medida em que esta data de 1931 

e, depois desta, a seguinte já data de 1964 

(Carta de Veneza), e o segundo restauro, que 

acontece nos anos de 2000 e 2001, poderá ter 

sido baseado ou ter tido em conta os 

pressupostos da Carta de Cracóvia visto que é 

nesse coincidente ano de 2000 que a mesma 

surge. 

Obviamente que, tudo o que foi feito entre 

1931 e 2000 – Carta de Veneza (1964), 

Convenção para a Protecção do Património 

Mundial, Cultural e Natural (1972), Declaração 

de Amsterdão e Carta Europeia do Património 

Arquitectónico (1975), Carta de Burra (1979-

99), Carta de Florença sobre Jardins 

Históricos (1981) [45] – deveria ter 

enquadrado os procedimentos e opções que 

determinaram o segundo restauro do 

Convento dos Capuchos, no entanto, sendo a 

Carta de Cracóvia a que acontece no preciso 

ano em que se dá este restauro, achou-se  

 

 

 

conveniente pormenorizar a mesma, de modo 

a perceber quais os temas que se tinham em 

mente e se abordavam, na época em questão. 

 

CARTA DE ATENAS (1931) Carta sobre 

Restauro de Monumentos. 1º Congresso 

Internacional de Arquitectos e Técnicos de 

Monumentos Históricos/ICOMOS 
 

Trata-se do primeiro documento internacional 

sobre conservação e restauro, chamando a 

atenção da sociedade civil e dos governos dos 

vários Estados para a necessidade de 

salvaguardar o património. Constavam ainda, 

apenas, representantes europeus.  

De um modo geral, nesta Carta recomenda-se 

essencialmente uma “manutenção regular e 

permanente” [49], para assegurar a 

conservação dos edifícios, e que “os 

monumentos sejam afectos a usos que respeitem o 

seu carácter histórico ou artístico, a fim de 

assegurar a sua longevidade” [49]. Estes 

objectivos cumprem-se através: 

 

• da Valorização dos Monumentos – 

respeitando o carácter e a fisionomia das 

cidades, sobretudo na vizinhança de 

monumentos antigos, cuja envolvente deve ser 

objecto de cuidados especiais; 

 

• do Restauro dos Monumentos – estando 

aprovado o emprego adequado de todos os 

recursos da técnica moderna e, 

especialmente, do betão armado; sendo 

especificado, porém, que esses meios de 

reforço devem ser dissimulados, salvo total 

impossibilidade, a fim de não alterar o aspecto 

e o carácter do monumento; 



81 
 

• da Degradação dos Monumentos – 

recomenda-se que em cada país, os 

arquitectos e os conservadores de 

monumentos colaborem com os especialistas 

das áreas das ciências físicas, químicas e 

naturais, para a obtenção de métodos 

aplicáveis aos diferentes casos; 

• das Técnicas de Conservação – no caso de 

ruínas, impõe-se uma conservação 

escrepulosa, com a reposição dos elementos 

originais encontrados (anastilose), sempre que 

as circunstâncias o permitam; os novos 

materiais necessáriospara este 

efeitodeverãosempre ser reconhecíveis. 

 

CARTA DE CRACÓVIA (2000) Carta para a 

Conservação e o restauro do Património 

Construído. Conferência internacional sobre 

Conservação “Cracóvia 2000” 

 

• “A Europa actual caracteriza-se pela diversidade 

cultural e, assim, pela pluralidade de valores 

fundamentais associados ao património móvel, 

imóvel e intelectual, o que implica diferentes 

significados que originam conflitos de interesses.” 

[50]. 

Constata a impossibilidade de encarar o 

património de um modo unívoco e estável, 

dado que se trata de uma realidade em 

permanente evolução: 

 

• “Os monumentos, considerados como elementos 

individuais desse património, possuem valores que 

se alteram com o tempo. Esta alteração de valores, 

que podemos identificar em cada monumento, é, 

afinal, uma das características do património, ao 

longo da História. (...) Este processo não pode ser 

objecto de uma definição redutora. Apenas de pode 

indicar o modo segundo o qual pode ser 

identificado.” [50]. 

• “Os instrumentos e os métodos utilizados para 

uma correcta preservação do património devem 

adaptar-se às situações concretas, que são 

evolutivas, sujeitas a um processo de contínua 

mudança.”; [50]. 

 

• “A conservação pode ser realizada mediante 

diferentes tipos de intervenções, tais como o 

controlo do meio ambiental, a manutenção, a 

reparação, o restauro, a renovação e a 

reabilitação. Qualquer intervenção implica 

decisões, escolhas e responsabilidades 

relacionadas com o património, entendido no seu 

conjunto, incluindo os elementos que embora hoje 

possam não ter um significado específico, poderão, 

contudo, tê-lo no futuro.”; [51]. 

 

• “O objectivo da conservação dos monumentos e 

dos edifícios com valor histórico, quer se localizem 

em meio urbano ou rural, é o de manter a sua 

autenticidade e integridade, incluindo os espaços 

interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo 

com o seu aspecto original.” [52]. 

 

A Carta de Cracóvia reafirma os princípios da 

intervenção mínima e da reversibilidade. 

São propostas novas sínteses de noções 

como a identificação, tempo, memória, 

compatibilidade e autenticidade. 

Houve uma maior amplitude no entendimento 

do património, incluindo desde a paisagem ao 

património não físico ou intangível. 

Valorizou-se a componente projectual das 

intervenções no património, introduzindo a 

definição de projecto de restauro. 
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2.2.5. Arqueologia 

 

Falar de património implica considerar o papel 

da Arqueologia, na medida em que esta é a 

ciência dos monumentos e artes da 

Antiguidade. Relaciona-se com o estudo das 

coisas antigas e da vida do Homem que as 

fabricou e utilizou: “o seu objecto abrange tudo 

quanto foi usado, preparado e edificado por 

Homens de outrora, reconstituindo o ambiente em 

que viveram – é, pois uma ciência auxiliar da 

história” [53]. 

O artefacto é a base da investigação 

arqueológica, considerando-se objecto ou 

artefacto arqueológico qualquer vestígio que 

integre e provavelmente caracterize uma 

determinada época. 

Há que referir que em ambas as intervenções 

de grande envergadura efectuadas no 

Convento dos Capuchos não há registo de 

terem sido encontrados vestígios 

arqueológicos. Ou seja, é muito possível que 

não tenham sido efectuados trabalhos no 

âmbito da arqueologia aquando da execução 

das obras, porque com certeza, caso tivessem 

ocorrido, muito provavelmente ter-se-ia 

encontrado arfefactos, pois o cenóbio data de 

1558. 

Ora, na obra de 1950, “a inexistência de 

quaisquer plantas relativas a este período, de 

eventuais levantamentos das estruturas existentes, 

de descrições mais pormenorizadas ou de registos 

fotográficos dos trabalhos efectuados impedem-nos 

de ter uma percepção clara, em muitos aspectos, 

quer dos vestígios até então sobreviventes ou do 

que ainda restava do seu recheio, quer do grau de 

intervenção exercido sobre o edificado conventual” 

[35]. É importante referir que o Convento dos 

Capuchos, nessa época atravessara uma fase 

de enorme degradação onde o estado de ruína 

do edificado era eminente, havendo assim, 

portanto, pouco acesso à informação relevante 

às obras de restauro consequentes. 

 Já em 2000, visto já se ter realizado uma 

primeira intervenção, que eliminara grande 

parte dos vestígios primordiais da original casa 

capucha, poderiam ser apenas extraídas 

conclusões sobre essa obra de restauro 

anterior, havendo agora neste caso mais 

informação como desenhos técnicos do 

edifício (plantas, cortes e alçados), datados de 

1988. 

A avaliação e percepção do que o Convento 

foi na sua génese não cai no âmbito deste 

trabalho sendo esta a área de um arqueólogo. 

Todavia, é possível referir a importância e 

peso que a Historiografia também tem para a 

identificação e percepção daquilo que foi o 

passado de um edifício patrimonial. 

Neste caso, há uma importante ajuda do livro 

Estatutos da Província de Nossa Senhora da 

Arrábida [17], na medida em que nesse 

mesmo livro são descritas as formas, técnicas 

construtivas e dimensões (entre outros 

parâmetros) que um convento deste tipo tem 

de ter para se considerar, efectivamente, um 

convento capucho (i.e, pertencente à 

subdivisão católica da Ordem Franciscana, 

Ordem dos Frades Menores Capuchinhos). 

Assim sendo, cruzando esta informação com 

depoimentos da época, com registos das 

Crónicas da Província efectuadas pelos frades 

e com algumas fotografias encontradas 

aquando de grandes cerimónias ou das 

intervenções, é suscitada a vontade de 

redescobrir o que foi e como seria este 

cenóbio, no passado. 
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2.2.6. Tipologias construtivas em 

Portugal no século XVI e XX 
 

 

O que se pretende aqui evidenciar é a 

evolução das tipologias construtivas em 

Portugal, como forma de conseguir interpretar 

melhor a história, que em muito é difusa e 

vaga, daquilo que se construíu e restaurou ao 

longo da história do Convento dos Capuchos. 

Deste modo, conhecendo o que se fazia na 

época, há uma possibilidade de se tirar ilações 

sobre a constituição dos elementos 

construtivos, maior do que no caso oposto, 

onde apenas os sentidos nos podem dar 

respostas, visto não ter sido cedida informação 

deste cariz, por parte da Câmara Municipal de 

Almada. 

 

Construções antigas (ou anteriores a 1930) 

 

As construções antigas recorreram a um 

conjunto de materiais limitado, como a pedra e 

madeira (materiais naturais), a cerâmica (barro 

vermelho e argila cozida), metais como o ferro 

e ligantes (cal aérea, gesso e a argila). No 

entanto, depois de 1930, com a generalização 

do betão armado e a descoberta do cimento 

(ligante), a prática da construção antiga 

perdeu-se. O betão apresentou-se como um 

material com maior capacidade resistente do 

que a alvenaria com o respectivo ligante de 

cal, resistindo também melhor a esforços de 

compressão. Posteriormente, com o 

desenvolvimento da química orgânica, os 

polímeros artificiais, como os plásticos, 

também substituiram alguns materiais 

tradicionais, apesar de apresentarem a 

durabilidade mais reduzida. 

Pode-se dizer que os edifícios de alvenaria 

constituem uma percentagem importante do 

parque edificado dos países do sul da Europa, 

em que se incluí Portugal. 

 

De maneira a dar a conhecer as metodologias 

e materialidades usadas nas construções 

antigas, de um modo mais detalhado, de 

seguida são apresentadas algumas soluções 

utilizadas: 

 

• em Fundações 

Sapatas Contínuas - Prolongamento das 

paredes de alvenaria resistente e sobrelargura 

da fundação relativamente às paredes; 

Poços de Fundação - Escavados quando o 

terreno de fundação não se encontrava à 

superfície. Eram poços quadrados afastados 

de 3 em 3m, com profundidade suficiente para 

atingir o terreno adequado. No topo destes 

eram executados arcos sobre os quais 

nasciam as paredes estruturais; 

Estacas de madeira - Método de consolidação 

do terreno de fundação. Obriga a existência de 

camadas brandas e regulares do solo que 

viabilizem a cravação. Afastamento de 15 cm 

entre estacas.  

 

• em Paredes Resistentes 

Consideradas as paredes-mestras e com 

função relevante na estrutura do edifício, que 

suportam as cargas verticais e acções do 

vento e sismos (estabilizam as forças 

horizontais), ou até mesmo aos impulsos de 

terra. Apresentam grande espessura, são 

elementos rígidos e pesados, tanto pela sua 

função estruturante (reduzindo também o risco 

à instabilidade) como protecção dos agentes 

atmosféricos. São constituídas por materiais 

heterogéneos de reduzida ou nula resistência 

à tracção. Apresentam diferentes soluções 

construtivas tanto pela diversidade de 
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materiais, como pela influência regional e 

matérias de alvenaria disponíveis na zona 

(Granito - Trás-os-Montes, Beiras e Douro 

Litoral; Xisto - Douro e Beiras; Calcário - 

Lisboa, Alentejo). As técnicas de aplicação das 

diferentes soluções também variam, desde a 

cantaria, à alvenaria talhada, assente a seco 

ou com argamassa, à alvenaria de pedra 

irregular, até à taipa (marcação da construção 

em terra) e ao adobe (terra moldada e cozida 

ao sol, semelhante ao tijolo corrente). 

A cantaria é sem dúvida considerada a 

solução mais nobre, visto que de uma forma 

geral os edíficios com paredes de cantaria 

apresentavam custos acima dos restantes, 

para um mesmo volume de construção, 

resultantes não só do material aplicado (a 

pedra devidamente aparelhada), mas também 

do recurso a mão-de-obra especializada. 

Nesse sentido as soluções construtivas com 

paredes de cantaria eram bastante mais 

comuns nos edifícios classificados, como 

palácios, monumentos e igrejas, do que nos 

edifícios tradicionais de habitação. 

As alvenarias ordinárias eram geralmente 

bastante pobres, constituídas por blocos 

irregulares de pedra (dependente da zona do 

país em que se encontrava a construção) de 

dimensões médias e por tijolos ou pedaços de 

tijolos ligados entre si por uma argamassa de 

cal e areia, dada a abundância relativa destes 

materiais em quase todo o território português, 

rebocadas e pintadas com cal e pigmentos 

naturais. 

“A taipa é constituída por terra húmida, com 

características argilosas, comprimida entre taipais 

(amovíveis) de madeira, retirados depois de se 

completar a secagem, originando paredes ou muros 

homogéneos e monolíticos” [54].  

Em Portugal as primeiras casas de taipa terão 

surgido há cerca de 2500 anos. As que ainda 

persistem possuem na sua esmagadora 

maioria apenas um piso, embora se possam 

encontrar exemplares com dois pisos. Quando 

a argila utilizada na taipa era muito retráctil, 

juntava-se por vezes palha, que funcionava 

como um elemento aglutinador, diminuindo o 

efeito da retracção do material e melhorando o 

comportamento higrotérmico da parede. A 

palha era ainda usada noutras situações, 

como em paredes de pedra seca (Norte do 

País) onde era utilizada a seco para vedar 

juntas, de forma a impedir a passagem do frio. 

Tal como no caso das paredes de taipa, 

também as paredes de adobe remontam aos 

primórdios das civilizações primitivas. "Estas 

paredes, que correspondem a uma situação ainda 

relativamente pouco conhecida, são constituídas 

por tijolos de barro amassado com água e cozidos 

ao sol, ou em fornos a temperaturas variáveis. As 

matérias-primas são muito diversas, mas a base, a 

argila, é composta por misturas arenosas ou 

calcárias, que conferem ao barro características 

próprias" [54]. Esta solução apresentava uma 

resistência deficiente face aos agentes 

atmosféricos, em virtude de se desagregar 

facilmente em presença da chuva ou da 

humidade ascendente, pelo que os tijolos não 

podiam assentar directamente no solo, para 

além de que as habitações se tornavam na 

maioria dos casos insalubres. Inicialmente 

empregava-se argila amassada com água 

como material de ligação entre os blocos, que 

com o passar do tempo foi sendo substituída 

pela argamassa ordinária. Em certas zonas do 

país, atendendo à predominância de xisto na 

natureza, regista-se a existência de paredes 

mistas de adobe e xisto. 
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Relativamente a pormenores construtivos: 

As juntas encontram-se desfasadas como 

forma de dificultar a propagação das fendas;  

As peças metálicas são ancoradas 

estabelecendo a ligação das paredes 

resistentes e são mobilizadas quando ocorrem 

alterações do estado de equilíbrio precedente; 

Há preocupações com as arestas nas 

fachadas de empena e visto serem pontos 

frágeis são revestidas a pedra; 

A execução de aberturas, que requer um 

reforço da periferia destas, que pode ser feito 

tanto pela criação de um lintel de madeira ou 

pedra, como por arcos de descarga, ou até 

mesmo, pelo reforço das faces verticais de 

contorno destas aberturas, em pedra ou tijolo 

maciço. 

 

• em Pavimentos  

Terra batida – os pavimentos térreos 

apresentam-se geralmente em terra batida ou 

enroscamentos de pedra arrumada à mão, 

sobre o que se coloca a camada de 

revestimento e desgaste, em lajedo de pedra, 

ladrilhos ou tijoleiras cerâmicas ou em 

sobrados de madeira; 

Calçada – era usual em entradas e pátios 

(piso térreo); 

Lajes de pedra – dependente da zona do país 

em que se encontrava o edifício implantado, 

esta era uma das soluções utilizadas no piso 

térreo. 

Madeira – nos pavimentos elevados, a 

madeira constitui o principal material utilizado, 

tanto a nível estrutural como não estrutural. A 

solução mais frequente é o sistema de vigas 

paralelas, apoiadas em paredes resistentes de 

alvenaria. As espécies mais utilizadas eram o 

castanho e o carvalho, nas contruções mais 

nobres e o eucalipto e o pinho nas contruções 

mais pobres. 

A ligação dos pavimentos de madeira às 

paredes faz-se através de encaixe das vigas 

em aberturas das paredes ou criação de uma 

base de apoio da viga, para distribuir as 

cargas, que pode ser um bloco de pedra ou 

uma viga (frechal). 

Arcos abobadados – regista-se um número 

apreciável de casos em que o principal 

elemento estrutural é o constituído por arcos e 

abóbadas de alvenaria (solução mais nobre, 

durável e com capacidade de satisfazer vãos 

livres maiores). Estes podem ser também de 

pedra. 

Sobre os arcos e abóbadas colocavam-se os 

revestimentos, recorrendo a dois tipos de 

solução: a simples, em que se criava uma 

estrutura de madeira, apoiada nos elementos 

de alvenaria, construindo-se um vigamento 

que serve de suporte ao soalho (solução mais 

leve), e a de enchimento do arco com entulho 

seleccionado, areia argilosa, terra ou pedra 

solta, sobre o que se coloca uma camada de 

argamassa que serve de base para o 

assentamento do soalho ou de lajedos de 

pedra ou de placas de materiais cerâmicos.  

 

• em Coberturas  

Coberturas Inclinadas - As soluções que têm 

por base estrutural os arcos e abóbadas 

servem de apoio a uma estrutura secundária 

de madeira ou a um enchimento de terra ou 

argamassa que suporta o revestimento da 

cobertura. Apresentam soluções muito 

variadas, sendo as mais frequentes em 

construção corrente, as estruturas em 

madeira. 

As coberturas tradicionais de madeira, quer 

sejam de uma, de duas ou mais águas, 
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possuem na sua estrutura principal, as asnas. 

As asnas de madeira podem ser de inúmeras 

configurações geométricas. A escolha da sua 

tipologia recai sobre vários factores entre os 

quais se destacam o vão a cobrir, a natureza 

das acções a considerar, a inclinação da 

cobertura, a arquitectura e as operações de 

montagem e execução. Sobre as asnas 

repousam as madres, a fileira e a substrutura 

de suporte à cobertura (varas e ripas). As 

asnas são normalmente constituídas por um 

elemento horizontal (a linha), por duas pernas 

inclinadas para a formação da vertente do 

telhado, por um elemento vertical apertado no 

vértice do telhado pelas pernas (o pendural) e 

por duas escoras inclinadas que ligam as 

pernas ao pendural. Contudo, o grau de 

complexidade da sua geometria aumenta com 

o vão a cobrir. 

A fixação das asnas de cobertura aos apoios 

era feita na zona corrente de alvenaria e com 

elementos específicos, como consolas ou 

mísulas. Criação de um elemento de apoio, 

com recurso a peças metálicas, pregadas ou 

aparafusadas à linha da asna e chumbada à 

parede, como reforço da ligação. 

Geralmente o telhado era em telhas de canudo 

que podiam ser argamassadas ou aramadas; 

Estruturas em ferro - Remontam ao 

desenvolvimento da produção industrial do 

ferro fundido, geralmente associadas a 

edifícios industriais, armazéns, gares de 

caminho-de-ferro, etc. Apresentam-se sob a 

forma de treliças (vigas trianguladas). 

Existem ainda outras soluções como 

coberturas planas em terraço, que recebem 

camadas impermeabilizantes, protecção e 

acabamento; coberturas curvas, como 

abóbadas e cúpulas, onde há que considerar a 

existência de impulsos horizontais, podendo 

reduzi-los através de um maior arqueamento 

da estrutura, ou absorvê-los com tirantes de 

ferro a ligar as nascenças dos arcos ou 

abóbadas, ou contrafortes e arcobotantes que 

assegurem o aumento de rigidez e resistência 

de paredes. 

 

• em Escadas  

Predominância das estruturas em madeira. A 

pedra apenas era utilizada para o exterior ou 

para lanço de escadas até ao 1ºandar. As 

escadas com estrutura metálica (ferro) eram 

usualmente escadas de serviço, localizadas no 

tardoz dos edifícios, ou de acesso aos 

quintais.  

Nos edifícios correntes até ao século XVII as 

escadas eram constituídas por um lanço único 

entre pisos (escada de tiro), com largura 

reduzida e inclinação acentuada, localizadas 

junto a uma das empenas, o que exigia pé-

direitos muito baixos e degraus com espelho 

maior que 0,20m. 

A partir do século XVIII, as escadas adquirem 

importância nos edifícios correntes. Já se 

apresentam com 2 lanços e patamares 

intermédios, largura maior que 1m, localizada 

no centro do edifício como forma de uma 

procura de simetria estrutural, e a dimensão 

dos espelhos já é mais reduzida, 

aproximando-se do cobertor. 

 

• em Paredes de Compartimentação/Divisórias 

Consideram-se paredes de compartimentação 

as que não recebem directamente as cargas 

verticais, concebidas apenas para funcionarem 

como elementos de separação entre espaços 

interiores. Têm com frequência um papel 

importante no travamento geral das estruturas, 

através da ligação que estabelecem entre 

paredes, pavimentos, coberturas, 
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nomeadamente no caso de sismos, 

movimento de fundações e degradação dos 

materiais.  

Existe uma grande diversidade de soluções 

como o adobe, taipa (terra seleccionada) e 

tabiques de madeira, obtidos por pregagem de 

um fasquiado, geralmente de secção 

trapezoidal, sobre tábuas rebocadas ao alto, 

sendo o conjunto revestido, em ambas as 

faces, com barro ou rebocos de argamassa e 

cal. 

O tabique poderia ser exterior ou interior. No 

caso dos tabiques exteriores as paredes eram 

constituídas por um conjunto de vigas, prumos 

e diagonais de travamento em madeira, 

apoiando-se nas paredes de alvenaria do piso 

ou pisos inferiores, que no caso das casas 

ressalto avançavam sobre a rua. Os vazios 

destas estruturas eram preenchidos com 

pedaços de tijolo ou tijolo e pedra, ligados e 

rebocados com a mesma argamassa de cal e 

areia. Estas estruturas apresentavam grande 

elasticidade dadas as punções portantes e de 

travamento exercidas pelas paredes interiores 

e exteriores. Eram, no entanto altamente 

vulneráveis à penetração de humidade e aos 

incêndios. Os tabiques interiores portantes, 

paralelos às fachadas, onde se apoiavam as 

vigas de pavimento eram iguais aos exteriores, 

com 0.20m de espessura total, os restantes 

considerados como semi-portantes eram 

construídos segundo o mesmo sistema mas 

apresentavam espessura inferior (0.15m). 

Finalmente existiam os tabiques de separação 

com 0.10m de espessura, constituídos por 

tábuas costaneiras cobertas com fasquiado de 

madeira que permitia segurar o reboco. 

 

 

• em Revestimentos e Acabamentos (de um 

modo geral) 

Eram revestidos tanto os pisos como os 

tectos, as paredes interiores e exteriores e as 

coberturas. 

Revestimentos Exteriores - Os acabamentos 

das paredes exteriores eram a caiação, os 

azulejos ou a pedra (como por exemplo, 

soletos de ardósia sobre a estrutura de 

madeira). Para os ambientes húmidos eram 

usados rebocos de argamassa à base de cal 

aérea e areia com aditivos (pó de tijolo e 

pozelanas). Os revestimentos apresentavam 

uma grande espessura para permitirem a 

protecção das paredes e vencer as 

irregularidades do suporte. Eram de 3 

camadas, com traço decrescente de ligante. 

Revestimentos Interiores - Os acabamentos de 

paredes interiores eram o estuque (cal+ 

gesso) liso ou decorado, a escaiola (simulação 

da pedra) ou a pintura à base de óleo de 

linhaça. As argamassas utilizadas eram 

similares às do reboco exterior, mas 

geralmente com textura mais fina.  

A argamassa é uma mistura de agregado fino 

(areia) e ligante, enquanto o reboco é um 

elemento construtivo, constituído por 

argamassa aplicada com finalidade de 

protecção e suporte, já destinado a receber o 

acabamento final, tendo vindo a sofrer uma 

diminuição de espessura. (fins económicos). 

Antigamente os rebocos de argamassa eram à 

base de cal aérea e areia, podendo ter como 

aditivos o pó de tijolo ou pozelanas. 

Apresentavam grande espessura, pois eram 

executadas 3 camadas com traço (proporção 

ligante/areia) decrescente em ligante. A cal 

aérea reage com o dióxido de carbono, e 

ganha resistência. Possui também 

permeabilidade ao vapor de água. Este tipo de 
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ligante é menos resistente, devido a processos 

químicos, que ligante de cal hidráulica 

(cimento). 

 

• em Revestimentos de paredes  

Esgrafitos - Técnica decorativa que passa pela 

utilização de argamassa sobre suporte que no 

final se apresenta como acabamento final. O 

método consiste em aplicar a 1ª camada 

deixando-se endurecer ligeiramente, para 

depois ser aplicada uma 2ª camada com 

molde para que através dele seja visível a 1ª 

camada. A inovação desta técnica é a 

pigmentação da argamassa (coloração). 

Pintura Mural - Pintura cujo suporte é uma 

estrutura arquitectónica, como uma parede ou 

tecto, onde são utilizadas todas as técnicas 

pictóricas possíveis sendo a pintura a fresco a 

técnica exclusiva da pintura mural. 

Fresco - Pintura executada sobre revestimento 

mural ainda fresco, cujos componentes são a 

cal, obrigatoriamente, e uma carga inerte 

(areia, pó de mármore, etc). Os pigmentos são 

aplicados sem qualquer aglutinante, em 

suspensão na água, e é a carbonatação da cal 

que vai fazer a fixação dos pigmentos, 

formando-se à superfície uma película de 

carbonato de cálcio com os pigmentos 

incorporados. O tempo de execução é 

limitado, portanto o reboco é aplicado por 

partes para que se possa pintar enquanto está 

fresco. Apenas os acabamentos finais de 

modulação de volumes são pintados a seco. 

Fingido - Pintura que imita outros materiais 

(normalmente nobres, como pedra), bastante 

usado no final do século XIX, executada sobre 

revestimentos de estuque. Paralelamente à 

profissão de estucador há também a de 

fingidor.  

Estuque/ Escaiola - Simulação de pedra 

polida.  

Caiação - cal, pigmentos (ocre e rosa/ óxidos 

de ferro azul), fixantes (gorduras naturais, 

óleos). Associação à pureza da cal, devido à 

cor branca. Apresenta uma durabilidade 

elevada. Durante o processo espalha-se 

hidróxido de cálcio, não tendo o elemento 

aglutinante, logo obtemos estratos de 

carbonato de cálcio, que confere a 

irregularidade. As gorduras fixantes têm como 

função conferir repelência à água. 

Azulejo - Função decorativa, 

impermeabilizante e resistente. A base deve 

assegurar uma boa ligação com o suporte. É 

de difícil conservação em paredes de 

alvenaria, pois existe a formação de sais 

solúveis, agentes de degradação. 

 

• em Revestimentos de pisos  

Madeira - tábuas de soalho colocadas lado a 

lado segundo o encaixe macho-fémea. Estas 

tábuas são pregadas ao vigamento e o 

acabamento consiste na aplicação de ceras. 

Cera é um elemento de protecção à base de 

gordura que nutre a madeira e acompanha-a 

nas suas movimentações, enquanto o verniz é 

um acabamento que tem bastante rigidez, mas 

este estrato superficial pode estalar. Quando 

são pavimentos térreos ou sobre estruturas de 

abóbada, o revestimento utilizado são lajetas 

de pedra ou tijoleira. 

 

• em Revestimentos de tectos 

Quando o pavimento superior é de estrutura 

de madeira, o revestimento do tecto é 

constituído por forros em peças de 1 ou 2cm 

de espessura aplicados de diversas formas. 

Seguidamente aplica-se o estuque, ou sobre 

fasquiado de madeira ou trabalhado (branco  
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ou pintado). O fasquiado é pregado 

directamente sobre o vigamento do pavimento 

ou em vigamento independente, seguido de 1ª 

camada de argamassa (enchimento do ripado) 

fraca de cal de areia (pardo). Aplicação da 

camada de estuque. O estuque trabalhado é 

aplicado sobre base de madeira, moldando-se 

em formas. É branco ou pintado de forma a 

simular tectos de talha de madeira. 

Se o pavimento superior é de estrutura de 

arcos e abóbadas, a solução mais comum 

consiste em rebocar interiormente com 

argamassa de cal e areia, seguido de pintura 

ou aplicação do estuque. 

 

• em Revestimentos e acabamentos de 

coberturas 

O revestimento mais frequente e também mais 

tradicional é a telha cerâmica, normalmente 

colocadas sem ligações (construções mais 

pobres), ou então são armadas ou 

argamassadas. 
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2.2.7. Causas e fenómenos de 

degradação de Edifícios Antigos 

 

Como o convento actual erigido na Caparica 

apresenta algum envelhecimento precoce ou 

sinais de falta de manutenção (parecíveis 

pelas marcas da humidade, pelo decalcar da 

tinta, etc.) há que referir as razões que 

poderão ter estado na origem desses 

contratempos infelizes e perceber como e 

onde se danificam realmente as estruturas do 

edifício, pela acção destes agentes erosivos. 

FIGURA 2.20 – Patologias existentes no Convento dos Capuchos 

(edifício antigo). 
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Abordando primeiramente as causas que 

levam à degradação dos edifícios ao longo da 

sua vida, é possível distinguir factores 

intrínsecos e extrínsecos que provocam tais 

problemas ao estado de saúde de um 

edificado. 

Por factores intrínsecos comprendem-se a 

composição, textura e estrutura, a porosidade, 

a permeabilidade, a dureza e a resistência 

mecânica do material constituinte que verifica 

degradação no edifício. 

Os factores extrínsecos podem ser divididos 

em três categorias: 

 

• Clima – ações da temperatura, humidade 

relativa, exposição solar, chuva e a sua 

composição química, e características da 

atmosfera, derivadas da poluição, podem 

danificar externa e internamente os edificados, 

devido às alterações fisico-químicas que as 

mesmas provocam. 

 

• Construção – orientação face ao vento, 

chuva e sol; escorrências; 

secagem/molhagem; acabamento da 

superfície (lisa, rugosa, entre outras). Com 

efeito, requere-se que o projecto de edifícios 

tenha em conta estas situações, por forma a 

prevê-las e assim evitá-las.  

 

• Aleatórios – vibrações (de tráfego ou 

máquinas, por exemplo); oxidação/dissolução 

e recristalização/hidrólise de silicatos; a acção 

de microorganismos. 

De notar que a água constitui uma das causas 

mais importantes responsáveis por condições 

de insalubridade e degradação dos materiais. 

Quanto às anomalias verificadas nas 

estruturas, estas podem repercurtir-se em: 
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• Fundações – através de assentamentos 

diferenciais, movimentos horizontais ou 

assentamentos uniformes; 

 

• Alvenarias – por fissurações, esmagamentos 

localizados ou abaulamentos e desaprumos; 

 

• Madeiras – com o apodrecimento, a 

deformação excessiva ou a perda de eficácia 

das ligações, derivadas da corrosão ou de um 

aperto insuficiente; 

 

• Metais (aço) – pela corrosão ou deformação 

excessiva; 

 

• Betão armado – com o ocorrer de 

fendilhação, deformação excessiva, 

esmagamento localizado ou alteração fisico-

quimica dos materiais. 

 

Estando o foco de principal degradação do 

convento, como vimos nas figuras acima, 

associado à humidade, conclui-se que tanto 

factores intrínsecos como extrínsecos afectam 

o presente caso de estudo. De notar que o 

cilma e construção assumem alguma 

relevância, pelo facto do local ser susceptível 

a humidades relativas elevadas (fenómeno 

acentuado ainda pela a construção em pedra, 

que faz diminuir o índice térmico do material). 

Para além disso, verifica-se o decalcar da tinta 

em diversas paredes do edificado; tal facto 

sucede-se devido à acção dos materiais que o 

constituem que, apesar das tintas recentes 

aplicadas, acabam por revelar o núcleo 

estrutural que as compõem. 
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2.3. Relatório de Modelação  

 

Neste subcapítulo irei descrever o processo de 

modelação efectuado; visto que este processo 

foi um pouco complexo, esquematizei-o de 

maneira a ser mais perceptível, como a figura 

seguinte o mostra. 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 – Esquema síntese do processo de modelação efectuado. 

1º Recolha de informação/dados geométricos e não geométricos; 2º Modelação da envolvente incorporada na área de implantação determinada; 
3º Modelação do Convento dos Capuchos actual (respeitante à última intervenção realizada – 2000-2001), executando múltiplas Famílias tanto 
de vãos como de ornamentos; 4º Modelação do Convento dos Capuchos no seu estágio anterior (após a intervenção de 1950-1952), a partir do 
modelo criado do convento actual, i.e., executando as alterações necessárias de acordo com o que existiria; 5º Execução do comando Link Revit 
entre os ficheiros criados por forma aos conventos coexistirem no terreno de implantação modelado inicialmente; 6º Exportação do modelo 
tridimensional/BIM/base de dados para um formato acessível universalmente (Adobe Acrobat Reader), de forma a revelar a um público mais 
vasto o trabalho desenvolvido, através de um PDF 3D. 
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2.3.1. Preparação do projecto  

 

Para proceder à modelação do terreno foi me 

concedido o fichero DWG, pelo arquitecto 

Nuno Caeiro, da área envolvente ao Convento 

dos Capuchos; essa mesma área engloba a 

arriba fóssil existente no local assim como 

parte da pequena povoação circundante e 

suas acessibilidades, por forma a ser 

perceptível o contexto urbano/rural em que o 

convento se insere. 

Antes de começar o dito projecto criou-se um 

Project Template (extensão RTE) base com as 

unidades utilizadas pelo Sistema Internacional 

de maneira a evitar erros de inserção de 

dados. Tal passo foi efectuado seleccionando 

Project Units, no painel Settings do 

separador Manage da Ribbon, e adequando 

as normas americanas às europeias, 

basicamente. Tendo salvado o documento, 

quaisquer projectos futuros realizados, se 

abertos a partir do “meu Template”, estarão 

com as unidades utilizadas na Europa, 

evitando a consecutiva necessidade de ajuste. 

Para proceder à modelação do terreno 

primeiramente é necessário importar o ficheiro 

DWG para o Revit, seleccionando Import 

CAD, no painel Import do separador Insert da 

Ribbon; há que ter atenção às unidades de 

importação, sendo que estas por predefinição 

são autodetectadas, o que tem de ser mudado 

para uma unidade à escolha do utilizador de 

maneira a não ser perdida a escala do 

desenho.

  

 

 

 

Figura 2.22 – Ficheiro AutoCAD (“Capuchos.dwg”) importado para o Revit. 
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Com o desenho presente no Revit já é 

possível definir o norte do projecto, isto é, a 

orientação perpendicular à fachada principal 

do edifício, e para tal acontecer teve-se que 

seleccionar Rotate Project North, no menu do 

ícone Position situado no painel Project 

Location do separador Manage da Ribbon. O 

benefício desta função não é notável nesta 

fase, em que ainda se encontra em modelação 

o terreno, contudo, numa fase posterior, esta 

orientação em plantas permite que a 

apresentação desses desenhos na área 

gráfica seja mais conveniente à construção do 

modelo, independentemente da direcção do 

norte geodésico.  

 

Apesar do que foi anteriormente referido, o 

Norte de Projecto escolhido não foi o 

perpendicular à fachada principal, mas sim 

paralelo, de maneira aos desenhos ficarem 

orientados segundo a direcção mais 

conveniente, prática e eficiente de trabalhar 

possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 – Norte Geodésico e Norte de Projecto. 

 

“O Revit disponibiliza um sistema de coordenadas 

designado Shared que representa as coordenadas 

do território. Para que o modelo do terreno possa 

apresentar as coordenadas correctas, após o norte 

real estar devidamente orientado é necessário 

deslocar esse sistema, de modo a que uma das 

coordenadas coincida com o ponto do terreno 

correspondente” [55]. 

Posto isto, após a importação do desenho, 

para georreferenciar o terreno, 

atempadamente, tem de se marcar um ponto 

de coordenadas conhecidas e sem casas 

decimais no AutoCAD (para evitar erros na 

localização); sabendo esse ponto, os passos 

seguintes passam por seleccionar o Survey 

Point e movê-lo para esse mesmo ponto 

(Move, do painel Modify do separador 

Modify|Survey Point da Ribbon). Enquanto o 

símbolo do triângulo (Survey Point) se mantém 

seleccionado, há que clicar no clipe que o 
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acompanha e verificar que este passa a ser 

cruzado por um traço vermelho (o que significa 

que o símbolo deixa de estar bloqueado ao 

sistema de coordenadas e que a deslocação 

de um dos dois não conduzirá à alteração do 

outro). Nessa altura, para acertar a posição do 

sistema de coordenadas relativamente ao 

modelo, selecciona-se Specify Coordinates 

at Point, no menu do ícone Coordinates 

situado no painel Coordinates do separador 

Manage da Ribbon. Depois, na caixa de 

diálogo que se abre, digita-se o valor das 

coordenadas do ponto marcado no AutoCAD e 

clica-se em OK. Logo de seguida, selecciona-

se de novo o Survey Point e é feito um clique 

sobre o clipe para repor o bloqueio do símbolo 

ao sistema de coordenadas. 

 

 

De notar que o Revit vem com dois símbolos 

por defeito, um já falado, o Survey Point, e 

outro denominado Project Base Point. Ora o 

Survey Point (símbolo triangular) representa 

uma determinada coordenada do sistema de 

coordenadas do território, como se tratasse de 

um marco geodésico, enquanto que o Project 

Base Point (símbolo circular) representa a 

origem do sistema de coordenadas do 

projecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 – Identificação do Project Base Point e Survey Point no desenho.
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2.3.2. Materialidade 

 

A criação e aplicação de materiais no modelo 

seguiu algumas variantes, dependendo de 

cada caso específico. 

Quanto à aplicação dos materias nos objectos 

recorreu-se aos seguintes métodos: 

• pintura de objectos, seleccionando Paint, no 

painel Geometry do separador Modify da 

Ribbon, seguida da escolha do material a 

utilizar, e, posterior, selecção manual de cada 

face do elemento a pintar no modelo; 

Figura 2.25 – Material Tijoleira de barro 3, aplicado a partir da 

pintura de um pavimento. 

 

• incorporação dos materiais criados nas 

propriedades do objecto em questão; por 

exemplo, no caso de uma parede, esta teria na 

sua constituição o material criado, o que 

facilita a aplicação de materiais, em 

comparação com o caso dado anteriormente 

da pintura, na medida em que aqui, ao criar 

uma parede, todas as faces que a constituem 

terão a materialidade escolhida; 

Figura 2.26 – Material Alvenaria caiada a branco, aplicado a partir 

da edição da constituição do tipo de parede seleccionado.
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• conjugação dos dois métodos anteriormente 

referidos, isto é, definiram-se objectos com 

uma materialidade e pintou-se parte das faces 

desses mesmos objectos, através do comando 

Split Face ou Split Element, consoante se 

tratasse de paredes ou pavimentos, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 – Parede seleccionada com incorporação de materialidade (Alvenaria caiada a branco) nas propriedades do objecto (esq.) e 

observação da mesma parede, noutro modo de visualização, sem esta estar seleccionada (dir.). Verifica-se a aplicação de pintura (Azulejo 

Branco e Azul) no rodapé da parede. 

 

A criação de materiais seguiu também alguns 

caminhos diferentes, à medida que se foram 

desenvolvendo as capacidades de controlo e 

manuseamento dos mesmos, no programa. À 

frente encontram-se algumas metodologias 

efectuadas aquando do processo de 

modelação: 

• criação do material com base numa imagem 

da biblioteca de materiais do Revit; 

• criação do material com base numa 

fotografia pessoal ou de outrém. 

O processo criativo é semelhante em ambas 

as opções referidas; passa por aceder, em 

primeiro lugar, a Materials, no painel Settings 

do separador Manage da Ribbon, aí duplica-

se um material (por norma utilizou-se o 

Default), e renomeia-se esse mesmo material. 

Depois o caminho que se procede a partir 

daqui é que difere um pouco; num caso 

trabalha-se a fotografia/imagem e introduz-se 

no modelo (efectuando múltiplos ajustes 

dimensionais, e de texturas, entre outros, para 

obter o resultado pretendido), no outro, 

procura-se na biblioteca de aparência dos 

materiais aquele que se adequa melhor a 

representar a realidade existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 – Material Mosaico Amarelo e Azul, criado a partir de uma fotografia pessoal, e material Azulejo Branco, criado a partir da                                                        

biblioteca de aparência do Revit. 
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2.3.3. Modelação topográfica 

 

Feita a importação do desenho em AutoCAD 

para o Revit, para obter a superfície que 

representa o terreno basta seleccionar 

Toposurface, no painel Model Site do 

separador Massing & Site da Ribbon, seguido 

de Select From Import Instance, no menu do 

ícone Create From Import do painel Tools do 

separador Modify | Edit Surface da Ribbon; 

nessa altura é-lhe pedido para seleccionar as 

layers que quer importar para proceder à 

modelação, onde convém seleccionar apenas 

a que corresponde às curvas de nível que 

constituirão o terreno. Optou-se por escolher o 

material Grass (grama) para o território pela 

sua similaridade com o terreno real. 

Por defeito, as superfícies criadas a partir do 

Revit acabam por fazer ligações entre pontos 

das curvas de nível de maneira a serem 

compreendidas segundo uma linha fechada; 

neste caso, a superfície criada apareceu com 

três partes que não correspondiam ao real 

mas sim a essa necessidade de fechar a linha 

que envolve a superfície. Para corrigir essa 

situação recorreu-se a sub-regiões, 

seleccionando Subregion, no painel Modify 

Site do separador Massing & Site da Ribbon, 

com materialidade Air (e alterando a sua 

aparência para Clear) o que tornou quase 

invisíveis essas partes.  

 

 

 

 

Figura 2.29 – Superfície que constituí o terreno de implantação. 
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Figura 2.30 – Identificação das partes da superfíe “retiradas”, por não corresponderem à realidade do terreno e sim a um defeito do programa. 

 

Como forma de delimitar a área que engloba 

as acessibilidades, isto é, fazer a diferenciação 

entre o terreno e as estradas, recorreu-se ao 

comando Split Surface, no painel Model Site 

do separdor Massing & Site da Ribbon. Neste 

caso, em que a superfície a ser cortada ainda 

tem uma dimensão considerável, foi 

necessário recorrer de um modo iterativo às 

funcionalidades de Slit e Merge Surface (esta 

última junta superfícies) para obter a superfície 

final da estrada que a área abrange. 

Possuindo agora as superfícies “Terreno” e 

“Estrada”, escolheu-se o material Asphalt, 

Bitumen, para clarificar essa diferença entre as 

superfícies. Estes comandos foram ainda 

usados para fazer cruzamentos/rotundas 

existentes, procedendo sempre à mudança de 

materialidade adequada a cada situação.  

Figura 2.31 – Superfície com acessibilidades viárias. 
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Procedeu-se à inserção de cotas altiméricas 

na superfície criada de modo a serem visíveis 

em plantas futuras, para tal seleccionou-se 

Label Contours, no painel Modify Site do 

separador Massing & Site da Ribbon, e 

traçou-se a linha segundo a qual era desejada 

a visualização da cota de cada curva de nível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32 – Zoom-In em parte do terreno como forma de 

visiualizar em detalhe a apresentação de cotas altimétricas no 

desenho.

 

2.3.4. Área envolvente 

 

Visto que a importância neste projecto está 

concentrada no Convento dos Capuchos, 

optou-se por uma representação da 

envolvente edificada através de volumes; 

esses, no modelo denominam-se Generic 

Models e são obtidos através de extrusões da 

geometria que compõe a planta de cada 

edifício. Para criá-los selecciona-se Place a 

Component, no menu do ícone Component 

do painel Build do separador Architecture e 

aí escolhe-se Model In-place. 
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Figura 2.33 – Envolvente do Convento dos Capuchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi modelada ainda, com maior detalhe do que 

a anteriormente apresentada, a área 

envolvente ao convento, isto é, aquela 

pertencente ao perímetro da propriedade, 

dentro da cerca portanto. 
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Figura 2.34 – Convento (magenta) e elementos interiores à cerca conventual. 
 

Subdividindo os elementos modelados de 

acordo com o nível em que se encontram, 

podemos encontrar quatros partes: uma ao 

nível térreo, outra no patamar do jardim, mais 

uma no segundo nível (piso um do convento) 

e, por último, a parte mais alta, incorporada 

também no jardim, mas constituída pelo 

miradouro. 

• Nível Térreo – engloba o pavimento, os 

muretes, a sala polivamente e I.S.’s 

correspondentes, um pórtico lateral à fachada, 

a escadaria de acesso ao nível térreo. 

O pavimento encontra um desnível apenas. 

Desta feita foram criados dois, em vez de um 

só pavimento, a níveis de distam poucos 

centímetros um do outro. O material usado foi 

criado, através de uma imagem tipo de 

calçada portuguesa (extenção.png) e através 

do ajuste das suas qualidades gráficas.  

 

 

 

 

Figura 2.35 – Aplicação do material criado, Calçada Portuguesa, 

no pavimento.
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Os muretes foram executados com o comando 

Wall, ajustando a sua posição em relação aos 

níveis pré-estabelecidos do Convento dos 

Capuchos (térreo, um e cobertura) e 

adequando a sua espessura de acordo com a 

informação disponibilizada e levantada no 

local. O material usado foi Alvenaria caiada a 

branco (material criado que mais tarde foi 

inserido nas propriedades do objecto parede, 

de modo à sua constituição física ser mesmo 

esse material novo).  

A sala polivalente e as instalações sanitárias 

foram desenvolvidas com os comandos Floor, 

Wall e Ceiling, e as suas aberturas traduzem-

se em portas; cada uma destas foi criada à 

parte, segundo famílias Metric Door. A 

aplicação de materiais foi realizada 

interiormente em cada família e o resto dos 

elementos segundo materiais criados, como a 

Alvenaria caiada a branco já referida 

anteriormente, mas ainda o vidro (aplicado a 

duas paredes) e os Azulejos brancos, 

existentes nas casas de banho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36 – Corte transversal e longitudinal dos espaços acima descritos. 
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Figura 2.37 – Alçado frontal do objecto/Família “Portal lateral com 

serliana.rfa”. 

 

 

 

 

Figura 2.38 – Escadaria que dá acesso ao nível térreo, a partir do 

estacionamento do convento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realização do pórtico lateral foi através de 

uma família Metric Generic Model e a sua 

representação mais detalhada encontra-se na 

figura à esquerda.  

 

Foi ainda criada uma escadaria, através do 

comando Stair, existente em frente à fachada 

que dá acesso ao nével térreo, a partir do 

estacionamento existente à entrada do 

convento. 

 

• Patamar do jardim – foram criados diversos 

muretes, vãos e bancos, assim como duas 

escadas (umas que partem do piso térreo 

terminando no primeiro piso, mas que têm 

também saída neste nível do jardim, e outras 

que dão acesso a outro nível do jardim); 

destaca-se ainda a criação da capela 

dedidada a Santo António e do espelho de 

água. Usaram-se os materiais Travertine e Big 

Gravel (este último criado a partir de um 

ficheiro da biblioteca do Revit que sofreu 

alterações até chegar àquilo que era 

desejado). 
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Figura 2.39 – Capela de Santo António. 

 

Figura 2.40 – Secção da planta do primeiro piso correspondente à 

parte exterior ao convento onde se realizaram os processos 

descritos anteriormente, no nível 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primeiro piso – há uma extensão do 

pavimento do convento para o exterior, assim 

como alguns muretes e escadas de acesso ao 

nível do miradouro. Executou-se ainda uma 

rampa utilizando o comando Ramp. O material 

usado no pavimento e rampa foi o mesmo, 

Tijoleira de barro 3 (material criado a partir de 

levanamento fotográfico feito no local). 
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• Parte mais alta – aqui foi criada uma 

estrutura de miradouro, de acordo com o que 

existe no local, usando como base registos de 

vídeo e fotografia realizados no local. Os 

materiais usados foi mais uma vez a Alvenaria 

caiada a branco e a Tijoleira de barro 3. 

Utilizou-se o comando Wall, Floor e Model In-

Place. 

 

 

Figura 2.41 – Estrutura do miradouro do Convento dos Capuchos. 
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2.3.5. Convento dos Capuchos: 

presente (2015) 

 

Para começar a desenvolver o convento foi 

preciso recorrer aos desenhos técnicos do 

mesmo (plantas, cortes e alçados). Para tal, 

optou-se não pela importação de outro 

desenho AutoCAD, mas agora por outro 

comando, designado por Link CAD (do painel 

Link do separador Insert da Ribbon). Tal 

comando permite manter uma ligação 

dinâmica com o ficheiro original, e ainda ligar e 

desligar o Link consoante é desejável ver ou 

esconder o desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42 – Localização do ficheiro AutoCAD (“Planta_piso_0.dwg”) no terreno criado no Revit e Zoom-In desse mesmo ficheiro/objecto 

aquando da sua selecção (como forma de perceber que quando um objecto é “linkado” este funciona como um todo apesar de ser constituído por 

múltiplos elementos). 
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Sendo que o edificado é constituido por dois 

níveis, foi criado mais um nível 

(correspondente ao piso um). Note que o 

Revit, por defeito apresenta dois níveis, daí ter 

acrescentado apenas mais um, permanecendo 

os pré-existentes para a cota do nível das 

águas do mar e o outro para o piso térreo. Tal 

tarefa realizou-se seleccionando Level, no 

painel Datum do separador Architecture da 

Ribbon.  

 

 

Figura 2.43 – Níveis criados até à data – Piso 0, Piso 1 e Nível do Mar. 
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Como forma de iniciar efectivamente a criação 

do modelo do Convento dos Capuchos, 

decidiu-se criar uma plataforma de 

implantação ou laje de ensoleiramento. Essa 

mesma laje desenvolve-se ao longo do 

perímetro do convento e efectua-se a partir do 

comando Building Pad, do painel Model Site 

do separador Massing & Site da Ribbon. 

Figura 2.44 – Plataforma de implantação, correspondente à laje de 

ensoleiramento, inserida no modelo. 

 

 

Sendo que o modelo pretende constituir uma 

completa base de dados do Convento dos 

Capuchos assim como assegurar a sua 

manutenção e gestão, tornou-se claro que não 

seria execuível nem eficaz realizar todo o seu 

desenvolvimento no mesmo documento Revit. 

Para solucionar este problema que se 

advinhava, recorreu-se ao comando Link 

Revit, que é em tudo igual ao explicado 

anteriormente, relativo ao AutoCAD, sendo 

que este faz a conexão dinâmica com ficheiros 

Revit. 

Posto isto, primeiramente fez-se um modelo 

do convento actual, denominado 

“CC_2001.rvt”, tendo por base os desenhos 

técnicos de 2000 e actualizando-o a partir de 

levantamentos realizados no local; depois 

procedeu-se à execução das devidas 

alterações neste modelo, já num outro ficheiro 

copiado, denominado “CC_1988.rvt”, que 

corresponde ao convento aquando da sua 

aquisição pela Câmara Municipal de Almada. 

Estes dois ficheiros de diferentes estágios do 

convento encontrar-se-ão ligados, por fim, ao 

ficheiro principal, no qual existe a envolvente 

da área de implantação determinada (terreno, 

prédios em redor, laje de ensoleiramento, etc).  
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Pavimentos 

 

Primeiramente criaram-se os objectos que 

constituem os diversos pavimentos do 

convento, através do comando Floor, no 

painel Build do separador Architecture da 

Ribbon. 

De notar: 

- O desenvolvimento sequencial dos 

pavimentos consoante o piso correspondente 

(primeiro fez-se o chão do nível térreo e 

depois o do primeiro piso, mais tarde 

adicionaram-se os correspondentes a pisos 

intermédios); 

- Os pavimentos foram criados através do 

desenho de linhas sobre a planta original, 

quando necessário, e pela selecção dessas 

mesmas linhas, noutros casos. 

- O material utilizado, nesta primeira fase, foi o 

Generic 300mm, que o programa dispõe, 

sendo que, quando houver informação 

construtiva e detalhada dos materiais, será 

imprescindível proceder à alteração;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.45 – Pavimentos do Convento dos Capuchos. 
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Paredes 

 

Criaram-se todas as paredes do edifício, com 

excepção da fachada principal, isto porque a 

mesma possuí um maior grau de 

complexidade de modelação. Para tal, 

seleccionou-se Wall: Architectural, no painel 

Build do separador Architecture da Ribbon. 

De notar: 

- O desenvolvimento sequencial das paredes 

consoante o piso correspondente (primeiro 

fez-se as paredes do nível térreo e depois as 

do primeiro piso); 

- As paredes foram criadas através do 

desenho de linhas sobre a planta original, 

quando necessário, e pela selecção dessas 

mesmas linhas, noutros casos. 

- Sendo um edificado muito antigo, há pouca 

homogeneidade quando se refere à espessura 

das paredes, o que levou a criação de muitos 

tipos de paredes diferentes, consoante a sua 

espessura (seleccionando Duplicate, quando 

se entra na janela Edit Type, das 

propriedades do objecto e renomeando esse 

mesmo objecto para o seu novo nome); 

- Como ainda não há informação para 

completar a constiuição das paredes, optou-se 

por criar as designadas Basic Walls. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46 – Paredes do Convento dos Capuchos. 
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Fachada 

 

A fachada do Convento dos Capuchos (por ter 

uma grande variedade de elementos 

decorativos) foi elaborada quase peça a peça, 

i.e., cada objecto foi tratado individualmente 

em ficheiros separados (através da criação de 

Famílias). Mesmo assim, alguns destes 

objectos foram feitos no projecto Revit, como é 

o caso das quatro colunas maiores que 

compreendem a fachada, de outras duas 

colunas que completam a serliana presente e 

das paredes mestras que constituem a 

fachada. 

Estas quatro colunas dividem-se em dois 

grupos (Model Group) de colunas, 

denominados por Coluna Fachada e Coluna 

Fachada 2. Os grupos são criados 

seleccionando Create Group, no painel 

Create do separador Modify da Ribbon, 

seguido do clique em OK, consoante se quer 

criar um grupo no modelo ou um grupo de 

detalhe, e de adicionar os elementos que quer 

agrupar num objecto só. 

O grupo Coluna Fachada é constituído por 

uma Coluna Quadrada 0.68m, tipo 

M_Rectangular Column – editada no painel 

de propriedades do objecto, como forma de 

representar aquilo que existe – e por diversos 

“pavimentos”, com diferentes dimensões que 

na posição certa, serviram para representar o 

capitel, ao quais foi atribuída a designação de 

partes do Capitel 0,1,2,3 e 4 – Coluna 

Fachada.   

 

Figura 2.47 – Model Group “Coluna Fachada”.  
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Enquanto que o grupo Coluna Fachada 2 

constituí-se por uma Coluna Quadrada 0.9m, 

tipo M_Rectangular Column – também 

editada de maneira a obter a forma desejada -  

e  por “pavimentos” que serviram para 

representar o capitel, que se designam por 

partes do Capitel 0,1,2,3 e 4 – Coluna 

Fachada 2. 

 

 

A criação destes dois grupos deveu-se ao 

facto destes elementos existirem no modelo 

mais do que uma vez e, sendo assim, é máis 

fácil e prático copiar o objecto agrupado do 

que copiar vários elementos separados. 

 

 

 

 

Figura 2.48 – Model Group “Coluna Fachada 2”. 

Figura 2.49 – Disposição das quatro colunas segundo a sua posição certa na fachada. 
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Relativamente às colunas que completam a 

serliana, estas foram criadas uma de cada 

vez, por terem medidas ligeiramente 

diferentes. Ora a sua criação passou por se 

fazer, primeiramente, a Coluna Quadrada 

0.25m, tipo M_Rectangular Column, seguida 

da Coluna Quadrada 0.2m, tipo 

M_Rectangular Column – editadas cada uma 

nas propriedades do objecto de acordo com o 

pretendido. Depois, para se fazer os capitéis 

de cada coluna, criaram-se “pavimentos” com 

as medidas e localização dos capitéis, tendo 

estes sido chamados de parte do capitel – 

Colunas Entrada.  

 

Figura 2.50 – Colunas pertencentes à serliana incorporadas na fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.51 – Render dos elementos da fachada descritos (6 colunas no total). 
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O resto dos elementos foi feito através de 

Famílias - ficheiros Revit, com extensão .RFA, 

que podem ser manipulados de múltiplas e 

variadas maneiras, com o intuito de serem 

posteriormente inseridos em ficheiros .RVT. As 

famílias servem assim para criar componentes 

(tipo de objectos do sistema) que são difíceis 

de realizar no modelo. 

Então, para se proceder à criação de famílias 

clica-se no canto superior esquerdo do ecrã e 

selecciona-se New, seguido de Family e abrir-

se-á uma janela com muitas opções de 

ficheiros .RFT  (extensão de Template de 

Família) para escolher, como forma de 

começar a desenvolver a família pretendida. Aí 

escolhe-se o template desejado – neste caso 

usou-se o Metric Generic Model.  

 

 

 

 

 

 

 

Parte Superior da Serliana: 

 

Recorreu-se à função Sweep, do painel 

Forms do separador Create da Ribbon. 

Depois de esboçar a face que iria percorrer o 

trajecto desejado, foi necessário recorrer à 

opção rotate, em diferentes vistas, de maneira 

a obter o elemento numa posição que não 

criasse ambiguidades ao leitor.  

 

 

 

Figura 2.52 – Serliana em modo de visualização Wireframe, como forma de entender qual a face e o trajecto que o comando Sweep usou para 

criar a peça.
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Para inserir a família no modelo da fachada 

bastou clicar em Load Family, no painel Load 

From Library do separador Insert da Ribbon, 

e seleccionar a família criada e guardada 

anteriormente. Agora para usar essa família 

teve que se seleccionar Component, no 

painel Build do separor Architecture da 

Ribbon. Tendo já o objecto no modelo, 

procedeu-se ao ajustamento da sua posição 

através do comando Move, do painel Modify 

do separador Modify da Ribbon. 

Figura 2.53 – Inserção da Família “Serliana.rfa” no modelo da fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colunas da Entrada: 

 

O passo seguinte foi a criação da família 

Coluna Entrada, através de extrusões 

quadradas e circulares (seleciona-se 

Extrusion, no painel Forms do separador 

Create da Ribbon) e pelo uso da função 

Revolve (Revolve  Forms  Create) para 

um elemento que constituí a coluna. 
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Figura 2.54 – Família “Coluna Entrada.rfa” e seleção do elemento gerado por revolução de 360⁰ de uma superfície como forma de perceber qual 

a peça que foi criada desse jeito. 

 

Inseriram-se quatro colunas deste género no 

modelo de maneira a representar a realidade 

dos factos. 

 

 

Figura 2.55 – Inserção das colunas da entrada no modelo da fachada. 
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Ornamento do Telhado 0: 

 

Este elemento da fachada foi criado através de 

extrusões quadrangulares e circulares na sua 

base, enquanto que a parte superior foi feita 

por revolução de 360⁰ das superfícies 

correspondentes. Foi importado o ficheiro 

AutoCAD da fachada para a realização desta 

família, na medida em que foi a partir desse 

desenho que os elementos foram gerados, 

desenhando por cima do ornamento.  

Figura 2.56 – Família “Elemento da Fachada 0.rfa”, com as partes geradas por revolução seleccionadas, de maneira a distingui-las das criadas 

por extrusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.57 – Render da Família “Elemento da Fachada 0.rfa” 
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Ornamento do Telhado 1: 

  

Primeiro importou-se o desenho em AutoCAD 

para o ficheiro da Família, como forma de 

obter as formas e medidas precisas do 

objecto. Em seguida, o processo de criação 

passou pela extrusão das linhas 

seleccionadas, que correspondiam com as do 

ornamento a gerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.58 – Família “Elemento da Fachada 1.rfa”. 

 

 

Elemento da Fachada 2 e 2-2: 

 

Estes elementos ornamentais foram geradas 

por extrusões e Sweep’s das linhas 

seleccionadas ou desenhadas sobre desenhos 

AutoCAD da fachada que foram primeiramente 

importados para o documento .RFA. 
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Figura 2.59 – Disposição do componente/Família “Elemento da Fachada 1.rfa” na fachada do Convento dos Capuchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.60 – Família “Elemento da Fachada 2.rfa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é visível foram criadas duas Famílias 

para dois tipos de objectos semelhantes, que à 

primeira vista parecem idênticos, no entanto, 

por apresentarem medidas ligeiramente 

diferentes, houve necessidade de fazer duas 

famílias de objectos que, se fossem do mesmo 

tamanho poderiam simplesmente ter sido 

criadas através do comando Mirror, no painel 

Modify do separador Modify da Ribbon. 
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Figura 2.61 – Família “Elemento da Fachada 2-2.rfa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.62 – Disposição dos Elementos descritos anteriormente na fachada do Convento dos Capuchos. 
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Figura 2.63 – Famíla “Elemento da Fachada 3.rfa”. 

Figura 2.64 – Disposição do componente “Elemento da Fachada 3.rfa” na fachada do Convento dos Capuchos. 

 

Ornamentos do Telhado 3: 

 

Este ornamento foi criado somente por 

extrusões, tendo sido importado o desenho da 

fachada que auxila na criação destes objectos. 

 

 

 

Grades: 

 

Esta família bastante trabalhosa, foi criada 

através de extrusões e Sweep’s, tendo sido 

importado anteriormente o desenho em 

AutoCAD de maneira a ajudar na resolução do 

componente. 
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Figura 2.65 – Família “Grades.rfa”. 

 

Paredes da Fachada: 

 

As paredes da fachada principal do Convento 

dos Capuchos foram feitas no próprio modelo 

.rvt da fachada, através do comando Wall: 

Architectural (Build  Architecture), sendo 

escolhido, numa primeira fase o tipo de parede  

 

Basic Wall Generic 300mm. Como forma de 

ajustar os contornos da parede rectangular 

criada ao perímetro real existente, 

seleccionaram-se as paredes em questão, 

uma de cada vez, e em Edit Profile, no painel 

Mode no separador Modify | Walls da Ribbon 

desenhou-se o verdairo perfil de cada parede. 

 

Figura 2.66 – Primeira versão da Fachada Fachada principal do Convento dos Capuchos. 
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Janelas da fachada: 

Para a criação da fenestração da fachada, 

teve-se o cuidado de utilizar um tipo de vidro 

diferente do restante nas outras janelas, como 

acontece no próprio convento. Evidencia-se 

aqui a presença de um vidro amarelado e com 

alguns efeitos (no caso do vidro central da 

fachada). As janelas foram criadas através de 

famílias. De seguida encontram-se alguns 

detalhes presentes nestas janelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.67 – Detalhe de fenestrações existentes na fachada e apresentação, exterior e interior, da fachada final apresentada no modelo. 

 

 

 

 

 

 

Para a conclusão da fachada faltava agora 

recorrer à aplicação de materiais e ainda à 

pintura de certas faces dos objectos (como é 

exemplo a tardoz de alguns elementos da 

fachada). As figuras anteriores demonstram o 

resultado final da aplicação de materialidade. 
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Claustro 

 

Para a criação do claustro do Convento, 

muitos elementos já estavam criados 

(pavimentos e paredes) e por isso, para a sua 

conclusão, apenas foi necessária a criação 

das Famílias de colunas do piso térreo e do 

piso um. Além dessa tarefa, procedeu-se 

ainda ao ajuste das paredes de modo a estas 

ganharem a configuração de arcos. Esses 

mesmos arcos foram criados com base nos 

desenhos AutoCAD cedidos.  

A criação das Famílias destas colunas foi feita 

segundo o Template de Famílias Metric 

Column. 

 

Para as colunas do piso térreo realizaram-se 

extrusões e subtrairam-se partes dessas 

extrusões a vazios criados a partir da 

revolução de uma secção. Deste modo, os 

comandos básicos utilizados foram o Extrude 

e o Void Revolve (CreateForms). As 

medidas usadas foram extraídas dos 

desenhos AutoCAD do Convento dos 

Capuchos (neste caso os cortes foram os que 

mostraram as medidas necessárias a utilizar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.68 – Colunas do Claustro (1). 
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No caso das colunas do piso um utilizaram-se 

os comandos Extrude, Revolve e Blend 

(CreateForms) para criar a geometria 

aproximada da real.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.69 – Colunas do Claustro (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notar na figura anteriormente apresentada 

a criação de pequenos patamares que 

representam bancos existentes na varanda. 

Estes foram criados a partir do comando Wall 

(ajustando a altura da parede nas 

propriedades do objecto) e Floor, dispostos no 

painel Build do separador Architecture da 

Ribbon.  

Foi criado ainda outra tipologia de colunas, 

que se agregam às paredes em volta do 

claustro e perto da sala de exposições, não 

apresentada aqui pela sua trivial modelação. 
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Parapeitos Especiais 

 

Existem dois parapeitos no interior do 

Convento que mereceram um maior detalhe 

na sua concretização, por estarem na igreja e 

pela forma mais detalhada que possuem. 

Então decidiu-se fazer duas Famílas para 

cada um de maneira a representá-los da 

melhor maneira possível (segundo o Metric 

Generic Model). 

No caso do parapeito mais pequeno recorreu-

se à ferramenta Sweep. 

No caso do parapeito maior utilizou-se o 

Revolve e o Extrusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.70 – Família “Parapeito menor.rfa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.71 – Família “Parapeito maior.rfa”. 
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Escadas 

 

Para fazer os acessos entre os dois pisos do 

edificado, isto é, as escadas que os interligam, 

foi usado o comando Stair by Component, no 

painel Circulation do separador Architecture 

da Ribbon. Foi necessário criar tipos de 

escadas por forma a estas se enquadrarem no 

modelo, alterando medidas como o espelho e 

o cobertor. Tendo criado esse tipo de escadas, 

a sua criação passou por desenvolver passo a 

passo cada secção de escadas e cada 

patamar por forma a estas encaixarem no 

modelo já existente (com paredes e 

pavimentos). 

Figura 2.72 – Planta do piso 1, evidenciando a localização das escadas de acesso entre pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.73 – Escada que liga a sala de exposições ao terraço do Convento dos Capuchos. 
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Figura 2.74 – Escadas que ligam o átrio existente no piso 0 à sala de exposições existente no piso 1. 

 

Para fazer o corrimão desta escada tive 

recorrer à criação de uma família, devido às 

irregularidades que o mesmo apresentava; de 

outro modo teria recorrido ao comando Railing 

(Circulation  Architecture). Esta família foi 

elaborada através de extrisões sucessivas, 

Sweep’s e Revolve’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.75 – Corrimão integrado no modelo. 
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Figura 2.76 – Desenhos Técnicos da Família “Corrimão.rfa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vãos 

Para a criação de vãos executaram-se famílas 

segundo o Template Metric Door, Metric 

Window ou Generic Metric Model, consoante 

se tratasse de um vão com a função de porta, 

janela ou nenhum dos dois. Aí apagou-se a 

porta ou janela e pormenorizou-se o vão de 

acordo com o que existe no Convento dos 

Capuchos. Mais uma vez, para a criação deste 

tipo de Famílias manipularam-se as formas 

usando os comandos Extrusion, Revolve, 

Sweep, Blend e Void, do painel Forms do 

separador Create da Ribbon. 

De seguida expõem-se alguns exemplos dos 

vãos criados. 



132 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.77 – Vão criado segundo o Template Metric Window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.78 – Vãos criados segundo o Template Metric Door. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.79 – Vão criado segundo o Template Metric Generic Model. 
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(Portas): 

 

Para a realização das portas, efectuaram-se 

diversos tipos de Famílias (segundo o 

Template de Famílias Metric Door); Famílas 

estas efectuadas passo a passo como é 

descrito em seguida: 

 

1º Desenharam-se os componentes, 

correspondentes a linhas, que seriam 

visualizados em planta. Estes componentes 

obtêm-se seleccionando Symbolic Line, no 

painel Detail do separador Annotate da 

Ribbon. 

As linhas simbólicas serão visualizadas em 

vistas correspondentes a plantas e não 

estarão disponíveis em 3D. Isto reduz o tempo 

de geração requirido para mostrar a porta em 

planta, onde apenas as linhas simbólicas são 

mostradas [56].  

Ora depois de se desenharem as linhas 

correspondentes à visualização desejada em 

planta, a tarefa seguinte passou por cotar as 

medidas e ângulos necessários utilizando o 

comando Aligned e Angular, 

respectivamente, que se encontram no painel 

Dimension, do separador Annotate da 

Ribbon. 

 

2º Criaram-se as geometrias das múltiplas 

portas existentes. Nesta fase foram feitas 

maioritariamente extrusões, assim como, 

também se fizeram Sweep’s e Blend’s (Forms 

 Create). 

De notar que a atribuição uma extrusão de 

uma subcatecoria assegura que o material e 

as suas propriedades disponíveis podem ser 

controladas depois da inserção dessa Família 

num determinado projecto [56]. 

 

3º Atribuição de materialidade às 

massas/geometrias criadas. Mais uma vez, os 

materiais foram escolhidos de acordo com 

semelhanças físicas do que realmente existe 

no local, devido à falta de informação 

inequívoca sobre este tema. Esta tarefa passa 

por seleccionar cada componente e, nas 

propriedades do objecto, por baixo de Material 

and Finishes, clicar no canto superior direito, 

nas pequenas reticências, e aí, escolher o 

material pretendido ou criar um novo material 

a partir dos existentes, de entre a vasta gama 

disponível pela Biblioteca da Autodesk. 

 

4º Definição de outros tipos de portas, a partir 

de uma mesma Famíla. Esta funcionalidade é 

muito importante para a automatização de 

trabalho e torna-se crucial para a gestão de 

tempo de trabalho. Isto deve-se ao facto de, 

com a realização de um protótipo de porta, 

podermos alterar simplesmente largura e 

comprimento da porta (assim como outros 

parâmetros), ganhando um variedade 

quantitativa de um tipo de portas. 

Para se efectuar esta tarefa selecciona-se 

Family Types, no painel Properties do 

separador Create da Ribbon, e efectuam-se 

as variações desejadas da porta em questão. 

Há que referir algumas situações que 

merecem uma maior pormenorização na 

descrição da sua execução, isto é, durante a 

realização das portas do Convento dos 

Capuchos foram surgindo problemas aos 

quais foi necessário aplicar procedimentos 

especiais em cada caso, como forma de os 

soluccionar: 

- Em portas com uma abertura irregular, essa 

mesma abertura tem de ser feita através de 

extrusões de vazios.  
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Para a realização desta tarefa procedeu-se de 

dois modos consoante cada caso. O primeiro 

foi a incorporação na própria família da 

abertura desejada, executando o comando 

Void Extrusion, no painel Forms do 

separador Create da Ribbon. Por outro lado, é 

possível fazer essas aberturas no projecto 

.RVT em questão, executando Model’s-In-

Place (Component  Build  Architecture), 

correspondentes a Void’s, com as formas que 

achar necessário. 

 - Em portas iguais, por vezes, a sua inserção 

em paredes com espessuras diferentes gera 

erros da sua execução no projecto. O que 

obrigou o utilizador a fazer Famílias de portas 

iguais em paredes de espessura diferente. 

Esta situação corrige-se editando, na Família, 

a espessura da parede, seleccionando Edit 

Type nas propriedades do objeto. 

 

 

Figura 2.80 – Variedade de portas produzidas. Muitos destes tipos de portas encontram variações de tamanho (comprimento e largura) não 

demonstradas nesta figura. 

 

(Janelas): 

 

Para a realização das janelas executaram-se 

Famílias segundo o Template de janelas que o 

programa fornece, designado de Metric 

Window. O processo criação das mesmas é 

um tanto ou quanto semelhante ao das portas, 

diferenciando-se praticamente por ter de editar 

o valor das cotas de parapeito de cada janela. 

No caso das janelas, devido ao excesso de 

tempo que se dedicou à execução das portas, 

procedeu-se a um primeiro estudo prévio de 

cada tipo de janela, de maneira a aproveitar ao 

máximo o benefício que o programa oferece 

da parametrização. Feita a listagem das 

variações, tipos de janelas e quantidades, o 

processo evolutivo e a rapidez com que se 

executaram as mesmas foi drasticamente mais 

veloz do que o semelhante processo feito 

anteriormente, aquando da execução das 

portas (outra tipologia de vãos). 

De notar também, que em janelas com vãos 

irregulares, essa abertura foi feita através de 

Models-In-Place (Component  Build  

Architecture), correspondentes a Void’s, de 

acordo com a realidade existente no edificado. 
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Figura 2.81 – Tipologia/Família “Janela com caixilho 4x5.rfa”. Visualização a partir do interior da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tectos 

A criação dos tectos no respectivo modelo foi 

feita segundo três metodologias diferentes, 

consoante o tipo de tecto que se tratava, em 

cada caso. 

Ora, tectos perperdiculares à parede 

efectuaram-se, automaticamente (Automatic 

Ceiling) através do comando Ceiling, no 

painel Build, do separador Architecture da 

Ribbon. Bastou seleccionar os compartimentos 

que teriam essa tipologia de tecto para ele ser 

gerado de imediato. A única atenção a ter é a 

altura do tecto relativamente ao nível em que é 

inserido; assim, nas propriedades do objectos, 

é desejável alterar esse parâmetro para um 

valor em conformidade com o desejado. 
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Figura 2.82 – Planta de tectos do piso 1 e Zoom-In num Corte (que abrange esse tectos), mostrando a tipologia básica Ceiling. 
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Figura 2.83 – Zoom-In na planta de tectos do piso 0 e 

perspectivas com alcance das abóbadas, mostrando as 

interseções entre elas e os volumes necessários ao preenchimento 

das mesmas. 

 

 

 

Outra tipologia de tectos presente no 

Convento dos Capuchos é a abóbada. Esta é 

criada através do comando Roof By 

Extrusion (BuildArchitecture), onde se 

selecciona o nível ao qual esse tecto irá 

pertencer e, de seguida, se desenha o perfil do 

mesmo, neste caso um arco, de volta perfeita 

ou esbatido. 

De notar que, quando estes tectos 

abóbadados se cruzam entre si, há 

necessidade de retirar a parte excedente da 

sua intersecção, e tal tarefa é efectuada 

criando vazios que cortarão esse mesmo tecto 

na parte excedentária. Os vazios executam-se 

a partir de Model’s In Place, correspondentes 

a Void’s (ComponentBuildArchitecture) 

e a conclusão da interseção dos tectos 

abobadados acontece quando se subtrai o 

vazio ao tecto, através de um Cut, comando 

existente no painel Geometry, do separador 

Modify da Ribbon.  

Foi ainda necessário, quando determinada 

abóbada intersetara um vão, por exemplo, 

criar extrusões no modelo (Model-In-Place) 

como forma de esta ser preenchida na parte 

em falta.  
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Sublinho ainda a necessidade de execução de 

uma abóbada com inclinação, onde se 

recorreu à execução de uma família genérica. 

O resultado foi o apresentado na figura 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.84 – Família “Abóbada inclinada.rfa”. 

 

O último modo de fazer tectos foi a partir da 

realização de famílias para esse mesmo efeito, 

pois tratavam-se de tectos com uma forma 

trapezoidal complexa. 

A execução dessa família foi feita segundo o 

Template de Famílias, Metric Generic Model, e 

após a inserção dos desenhos AutoCAD com 

a específica localização dos tectos, procedeu-

se à criação das formas pertendidas. Utilizou-

se o comando Blend e o Void Blend; para a 

materialidade, escolheu-se Siding, 

Clapboard, pelo facto de este corresponder a 

um tipo de madeira laminado, pintado de 

branco, muito semelhando ao existente no 

Convento nos Capuchos nesse tecto. 

 

 

 

Figura 2.85 – Famíla de tectos do piso 1 (esq.)  e Material Siding, Clapboard (dta.) 
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Cobertura 

 

A cobertura ou telhado que envolve o 

Convento dos Capuchos é bastante complexo, 

devido à múltipla intersepção de águas e ao 

facto do mesmo estar todo interligado. 

Verificou-se então que fazer uma cobertura 

(estrutura) única que preenchesse a totalidade 

do telhado existente era impossível, ou por 

outras palavras, originava uma cobertura 

defeituosa. 

No entanto, há um troço do telhado, acima da 

Sacristia, que foi de fácil manipulação, como é 

mostrado na seginte Figura. 

Figura 2.86 – Troço da Cobertura de execução trivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resto da cobertura, como já foi referido, não 

foi de tão fácil execução. Assim, depois de 

testadas diversas formas de a realizar, 

chegou-se a um produto final coerente com a 

realidade. O método seguido para conseguir 

tal feito é descrito de seguida: 

 

1º Criaram-se os telhados de todas as 

superfícies, seleccionando Roof By Footprint, 

no painel Build do separador Architecture da 

Ribbon. Aí, desenhou-se cada cobertura, 

usando a função de Pick Walls, que produz o 

perímetro da cobertura através da selecção 

das paredes que a envolvem. 

 

2º Alterou-se a altura da linha de cumeeira, 

como forma desta cota corresponder com os 

desenhos técnicos cedidos. Tal operação foi 

realizada a partir da selecção das coberturas 

em questão e manipulando manualmente para 

a altura desejada. 

 

3º Como havia intercepções entre as diversas 

coberturas, nalguns casos foi necessário 

recorrer à ferramenta Join Roof, no painel 

Geometry do separador Modify da Ribbon. 

Esta ferramenta faz a união entre coberturas 

distintas. 

 

4º As inclinações das águas dos múltiplos 

telhados não correspondiam umas com as 

outras, o que gerava uma cobertura bastante 

estranha que não correspondia à realidade. 

Para corrigir este erro, alteraram-se as 

inclinações que estavam diferentes e acabou 

por se escolher o valor que geraria uma 

intersepção perfeita das águas constituintes do 

telhado. 
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5º Como este método de criar coberturas não 

é o dito normal, apesar de neste caso ter sido 

necessário, foi criada uma parte da cobertura 

que estava a mais no modelo, isto porque 

interferia com o espaço interior do edificado. 

Para retirar essa parte excedentária, recorreu-

se à criação de vazios que mais tarde seriam 

subtraídos às ditas coberturas (Void 

ExtrusionModel In Place, seguido de 

CutGeometryModify). 

 
 

Figura 2.87 – Totalidade da cobertura do Convento dos Capuchos. 

6º Pintou-se o telhado com um material que se 

assemelha bastante com as telhas existentes 

no convento. Esse material foi criado a partir 

de uma imagem encontrada na Biblioteca de 

Aparência do próprio programa, denominada 

Thermal_Moisture.Roof.Tiles.Spanish.Red.Col

our. 

 

7º Fez-se o beiral da cobertura recorrendo ao 

comando Roof: Soffit, no painel Build do 

separador Architecture da Ribbon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.88 – Perspectiva da cobertura do Convento dos Capuchos. 
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Elementos da Cobertura: 

 

Chaminés 

A criação das chaminés existentes no 

convento foi feita mais uma vez através da 

criação de famílias, segundo o Template 

Metric Generic Model. Criados por revolução, 

por blend, sweep, extrusão e void (que 

interseptam/cortam as formas), esta tipologia 

de objectos teve por base, a nível de 

medições, os desenhos técnicos cedidos. O 

material usado foi Travertine. 

De notar que actualmente, pelo menos uma 

destas chaminés não se encontra em 

funcionamento, daí aparecer tapada, ao 

contrário das outras, servindo apenas de 

ornamento. Estes elementos foram inseridos 

no nível Cobertura, por forma a ficarem 

exactamente acima do telhado do edifício. 

Seguidamente encontram-se as figuras 

correspondentes aos três tipos de chaminés 

efectuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.89 – Tipologias de Chaminés extistentes. 
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Não foram executadas as lareiras, que se 

ligariam às chaminés, assim como não se 

efectuaram esses mesmos “canais” de 

conexão entre os objectos. A razão para tal 

procedimento assenta no facto de não se ter 

achado relevante para o caso a execução de 

tais objectos, uma vez que fugia do intuito 

geral de modelação desenvolvido. 

Sino e sua estrutura de suporte 

 Assim como os elementos anteriormente 

referidos, mais uma vez se executou uma 

família segundo o Template Metric Generic 

Model para a criação do sino e sua estrutura. 

Sendo assim, foram usadas as 

funcionalidades de criação de formas, já 

enunciadas, de maneira a obter o objecto. 

Assim como as chaminés, o sino também foi 

inserido no nível Cobertura. Para a sua criação 

utilizaram-se os materiais Gypsum Wall Board 

(branco), CMU, Split Face (creme) e Bronze, 

Architectural (castanho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.90 – Família “sino_estrutura.rfa”. 
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 2.3.6. Convento dos Capuchos: 

passado (1988)
 

 

 

Figura 2.91 – Porção de terreno criada de forma a reproduzir a 

topografia exitente na época (anos cinquenta), junto ao tardoz do 

edifício conventual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluído o convento actual, com base nos 

desenhos técnicos referentes a 2000 (última 

intervenção realizada), procedeu-se à 

execução de como seria o convento por volta 

dos anos cinquenta, i.e, de acordo com os 

últimos registos encontrados (datam de 1988). 

Essa modelação começou, primeiramente, 

pela criação de outro projecto a partir do 

ficheiro do convento actual, ou seja, salvou-se 

o documento do Convento dos Capuchos 

actualizado com outro nome, neste caso 

específico “CC_1988.rvt”. A partir desse novo 

ficheiro procederam-se às alterações 

necessárias por forma a adequar o edificado 

original ao de épocas passadas. Essa tarefa 

passou por eliminar e acrescentar elementos 

ao convento actual (“CC_2001.rvt”), 

modificando a sua composição. A descrição 

dessas alterações está descrita em seguida. 

Dados eliminados: 

● todos os objectos pertencentes aos 

compartimentos Sala Polivalente e Instalações 

Sanitárias públicas (pavimentos, paredes, 

tectos e portas) 

● uma rampa, que não existiria na época; 

● portas com painéis de vidro, visto ser 

plausível a sua implementação no convento 

aquando da obra de 2000; 

● o pavimento da parte central do claustro; 

● as escadas que ligam o átrio, situado no piso 

térreo, ao foyer existente no primeiro piso.  

Dados acrescentados: 

● porção de terreno perto da fachada – usou-

se um Model In-Place, da categoria 

Topography para fazer esta parte. Depois 

executaram-se as funcionalidades (já descritas 
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imensas vezes anteriormente) de manipulação 

de formas. 

 

● criaram-se novas paredes – usando o 

comando Wall e, quando necessário, 

ajustando o perfil dessas paredes (para criar 

vãos, por exemplo) ou ligando as mesmas à 

cobertura. Estas tarefas concretizam-se 

aquando da selecção da parede em questão e 

seleccionando Edit Profile ou Attach 

Top/Base, no separador Modify|Walls da 

Ribbon. 

 

 

 

 

 

 

 

● fizeram-se novas portas – foi necessária a 

execução de novas tipologias de portas por 

forma a representar a diferença entre o novo e 

o velho. Para tal executaram-se algumas 

Famílias segundo o Template Metric Door.  

● modificaram-se as coberturas existentes e 

criou-se uma outra nova – procedeu-se à 

selecção da cobertura em questão e, editando 

pelo seu perímetro (Edit By Footprint), 

redesenhou-se a nova parte da cobertura 

desejada. A nova cobertura executada 

encontra-se no telhado e, tendo uma água só, 

executou-se com facilidade, tendo apenas 

atenção à inclinação da mesma, por forma a 

não originar erros ou conflitos com outras 

estruturas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.92 – Exibição de algumas das novas paredes realizadas. As da direita foram ligadas à superfície de cobertura; a da esquerda sofreu 

uma edição de perfil, de maneira a criar os vãos em arco. 
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Figura 2.93 – Cobertura modificada (cima), nova cobertura (meio) e composição final da cobertura, vista de outro ângulo e segundo outro modo 

de visualização (baixo).
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● redesenhou-se o perímetro do pavimento do 

piso 1 – seleccionando esse mesmo 

pavimento e procedendo às devidas 

alterações depois de seleccionar Edit 

Boundary, no separador Modify|Floor da 

Ribbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.94 – A alteração no desenho do pavimento verifica-se nesta parte exterior, do primeiro piso, do edifício conventual. 
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● modelou-se uma nova escada – utilizando o 

comando Stair e seguindo os passos triviais 

para a conclusão deste elemento;

Figura 2.95 – Corte transversal e longitudinal do Convento dos Capuchos, revelando o posicionamento da nova escada criada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● atribuiram-se novas materialidades a 

diferentes objectos do modelo (essencialmente 

pavimentos); 
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● criou-se o antigo canteiro existente no 

claustro do convento de acordo com os 

registos fotográficos datados da época, 

apresentados na figura 2.96 e com os 

desenhos técnicos, cedidos, de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.96 – Novo canteiro modelado que existiria no centro do claustro com o seu pequeno espelho de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.97 - Claustro após restauro de 1950 (registo fotográfico de 1967) – fonte utilizada para a modelação [Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O 

Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada].
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2.3.7. Base de dados digital do 

Convento dos Capuchos da Caparica 

 

 

Como foi referido no início a maioria das 

tarefas de modelação foi executada em 

ficheiros independentes, um correspondente 

ao convento actual (“CC_2001.rvt”) e outro 

correspondente àquilo que supostamente seria 

o convento nos anos cinquenta 

(“CC_1988.rvt”). Porém toda a envolvente 

existente na área de implantação determinada 

para modelar, foi criada num outro terceiro 

ficheiro, nomeadamente no 

“Convento_dos_Capuchos_Caparica.rvt”, onde 

foram realizadas as primeiras breves 

actividades descritas em inicialmente. 

Procedeu-se então à ligação dos dois modelos 

do convento ao seu terreno envolvente, ou 

seja, executaram-se dois Link’s Revit no 

ficheiro do terreno, um correspondente ao 

convento novo e outro correspondente ao 

antigo. 

Falta apenas referir que foram ainda 

colocadas árvores no modelo principal, com o 

efeito de complementá-lo a nível gráfico, dada 

a vegetação ser bastante densificada numa 

boa parte da área de implantação. 

Todo o esforço feito daqui para frente visou 

explorar as capacidades de representação que 

o programa oferece. Em anexo serão expostos 

mais alguns render´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.98 – Perspectiva lateral (Sul) de parte do Convento.

  

–
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3.4. Aplicações do modelo BIM à gestão e 

manutenção do Convento dos Capuchos 

 

Uma das premissas iniciais que motivaram o 

desenrolar desta dissertação foi a vontade de 

descobrir como um modelo BIM poderia ser 

útil na gestão e manutenção de um edifício 

patrimonial. 

Para perceber as implicâncias do modelo 

tridimensional criado, no presente caso de 

estudo, é necessário evidenciar dois aspectos, 

que estabelecerão o devido enquadramento: 

● o edifício é classificado como Património 

Municipal, possuindo, por isso, toda uma carga 

histórica, cultural e social, associada; 

● a gestão do edifício encontra-se na Fase de 

Exploração (sendo que as Fases de 

Concepção e Execução já foram realizadas); 

mais especificamente na Fase de Utilização e 

Manutenção (pois ainda não é prevista a fase 

posterior a esta – Reabilitação ou Demolição). 

Posto isto, a utilização do Convento dos 

Capuchos traduz-se em tirar partido da sua 

função, através da normal exploração do 

edifício para o fim com que foi concebido, em 

sua última intervenção, aferindo daí 

benefícios. Neste caso, o benefício é o de 

serviço público, adquirindo um carácter social, 

na medida em que este edifício conventual 

está integrado numa rede de espaços culturais 

alicerçados na perspectiva de servir a 

população, mantendo uma intervenção activa 

na cidade e no seu projecto cultural.  

 

A capacidade de gestão da entidade 

responsável pela exploração (Câmara 

Municipal de Almada) é um factor essencial 

para o sucesso do convento. É necessário 

estar atento ao desenvolvimento da 

tecnologia, das condições de mercado, etc., e 

adaptar e renovar as estruturas físicas e os 

meios humanos do empreendimento face às 

mesmas. Neste contexto, tenta-se aqui 

evidenciar as vantagens da incorporação da 

BIM neste processo de exploração. 

Procura-se, assim, prolongar a utlização do 

edifício até ao limite da sua vida física, 

evitando uma obsolescência precoce, 

económica ou técnica. Para que este objectivo 

seja conseguido, e para que a utilização do 

empreendimento ocorra sem obstáculos e em 

segurança, é necessário que decorram 

simultaneamente actividades de manutenção: 

reactiva ou proactiva, sendo perferível a 

segunta hipótese. 

A manutenção proactiva dá-se antes de uma 

ocorrência que exija intervenção, enquanto 

que a reactiva acontece apenas depois de se 

dar a ocorrência que exige reparação. A forma 

de manutenção mais antiga e, porventura, a 

mais usada é designada por manutenção 

resolutiva, curativa ou correctiva e consiste em 

deixar operar o empreendimento até que 

ocorra a anomalia e então fazer a reparação. 

É evidentemente uma forma de manutenção 

reactiva e, em última análise, acaba por sair 

mais cara ao empreendimento, ainda que no 

curto prazo possa parecer menos onerosa. Por 

esta razão, gostaria de enaltecer os métodos 

proactivos da manutenção, nesta análise que 

se está a fazer, já que estes são considerados 

a melhor medida a tomar na exploração de um 

edifício, ocorrendo intervenções reactivas 

apenas em situações imprevisíveis.  

Dentro da manutenção proactiva, é possível 

identificar três formas de manutenção: 

preventiva, predictiva e de melhoramento. 

A manutenção preventiva consiste na 

execução de actividades de manutenção, com 

base num planeamento e periodicidades fixas; 
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a sua vantagem reside numa redução de 

trabalhos extraordinários e numa menor 

interferência com a normal utilização do 

edificado. 

Na manutenção predictiva, as actividades são 

executadas em função da análise do estado 

dos diversos elementos que constituem o 

edifício; o que é planeado são as observações 

e não as actividades a executar. As vantagens 

deste método estão na melhor capacidade de 

detectar quando e onde é necessária a 

intervenção da manutenção, e na redução do 

número de anomalias imprevistas. 

Por último, a manutenção de melhoramento 

consiste na execução de actividades que 

visam a melhoria das características iniciais, 

por modificação de alguns elementos do 

empreendimento. 

De notar que a manutenção de um edifício, 

neste caso o convento, implica a execução de 

tarefas de limpeza e de segurança. 

 

Sublinhe-se, ainda, que manutenção é um 

conceito que se encontra incorporado nas 

fases que um empreendimento sofre após se 

obter o produto desejado, i.e., se concluir a 

obra planeada. 

Já a gestão de um edifício engloba a sua 

direção, gerência ou administração, com o 

intuito de se alcançar metas definidas. 

Fundamenta-se assim num conjunto de 

princípios, normas e funções elaboradas para 

disciplinar factores de produção, tendo em 

vista o alcance de determinados fins [57]. Esta 

actividade também é executada assim que 

termina o planeamento e execução da obra, e 

a mesma é dada por terminada. 

 

 

As actividades de manutenção descritas 

anteriormente podem ser todas englobadas no 

modelo BIM criado, o que traria uma 

produtividade maior a essas tarefas, pelo facto 

de serem geradas de modo automático, já que 

o software actua de um modo dinâmico, i.e., 

efectua modificações de acordo com a nova e 

sucessiva actualização de dados, e 

complementaria a base de dados do convento. 

Quanto à gestão, é possível referir que todos 

os instrumentos utilizados neste campo são 

extraídos do modelo BIM e daí advém todo o 

impacto que esta tecnologia teve e está a ter 

na indústria AEC. Assim sendo, caso a gestão 

de um edifício seja feita através da BIM, os 

resultados esperados vão ser concluídos 

previamente aos determinados segundo uma 

metodologia tradicional de projecto de 

construção.  

Concluí-se, portanto que as vantagens 

consequentes desta ligação entre património e 

BIM, por fim a melhorar a gestão e 

manutenção do edifício construído, podem se 

resumir num exponencial aumento de 

eficiência dos trabalhos que as referidas 

actividades compreendem, e num coerente e 

organizado arquivo de dados relacionados, 

também, com essas tarefas de exploração. 
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É sabido que um modelo BIM, por si só, 

consiste numa enorme base de bados, a qual 

pode ser constantemente actualizada, sob 

todas as vertentes que o edificado exige. Para 

além da vertente não geométrica, fundamental 

para o exercício da construção (e.g. materiais 

e suas propriedades), existem ainda os dados 

geométricos, i.e., a tridimensionalidade que 

permite representar o edifício original, tal e 

qual como é, com o auxílio de um software 

informático (neste caso o programa Revit). 

Estes dois factores, aliados entre si, 

combinam-se de um modo ideal para apoio à 

indústria AEC. 

Desta forma, é possível distinguir duas 

grandes vertentes nas quais a BIM consegue 

prestar apoio à gestão e manutenção do 

património edificado, sendo elas: 

● a parte gráfica, que incorpora toda a 

informação geométrica que um modelo possui, 

permitindo experienciar infinitas visualizações 

e representações, 3D e 4D; 

● a informação não geométrica, que inclui a 

numérica, percentual, textual, entre muitas 

outras, e que dá ou torna acessível, toda a 

informação possível e actualizada, sobre o 

edificado em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste subcapítulo serão apresentadas 

algumas aplicações da BIM no Convento dos 

Capuchos da Caparica. Pretende-se mostrar 

algumas das vantagens decorrentes deste 

novo exercício de preservar a herança cultural. 
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Exemplo 1: Convento dos Capuchos actual vs 

Convento dos Capuchos de 1950 

 

No desenrolar da dissertação, como trabalho 

prático, foi desenvolvido o modelo 

tridimensional do convento em duas épocas 

diferentes. Há, portanto dois registos do 

convento, os quais passarão a ser designados 

por registo actual e registo anterior. 

A existência destes dois registos permite aferir 

ideias entre o que foi e aquilo que é hoje o 

edifício, i.e, mais facilmente se entende o que 

mudou de uma época para a outra no 

convento. Tais aferições podem aplicar-se a 

uma reconstituição histórica da evolução 

construtiva deste tipo de conventos – 

pertencentes à Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos. Deste modo, apesar da sua 

origem datar do século XVI, ainda é possível 

verificar no actual convento, e no que haveria 

antigamente (através do registo anterior), o 

que restou das normas enunciadas no livro 

dos Estatutos, as quais estabeleciam 

detalhadamente as regras construtivas a que 

as casas capuchas deveriam obedecer. 

Fica assim mais claro que os elementos 

definidores de um cenóbio capucho 

encontram-se preservados já que ainda 

pressiste a igreja, de plantas rectangular, e o 

claustro, de planta quadrangular, em torno do 

qual se alinham as múltiplas dependências. De 

notar que a igreja sofreu apenas pequenos 

ajustes, mas que o claustro sofreu diversas 

modificações ao longo do tempo, devido às 

sucessivas alterações funcionais que as 

depêndências foram sofrendo ño decorrer da 

história. 

 

Assim, neste caso, verifica-se que a aplicação 

da tecnologia BIM na representação do 

convento em dois estágios distintos, fornece 

um ambiente de modelação capaz de melhorar 

a gestão da informação, alcançando uma 

clareza, consistência e coordenação de todo o 

conhecimento disponível para o perfeito 

entendimento do edifício que, de outra 

maneira, não existiria, ou seria de mais difícil 

acesso. 

Sublinhe-se assim as propriedades visuais da 

BIM como forma de assegurar a gestão e 

manutenção de edifícios patrimoniais, já que 

estes serão beneficiados quando dotados de 

uma completa e actualizada base de dados 

gráfica. 

De notar que muita da representação 

associada aos modelos pode ser explorada 

por fim a atingir novas metas. 

 

De seguida encontram-se algumas 

visualizações realistas (vulgo “renders”) dos 

modelos criados, nas diferentes épocas, como 

forma de elucidar o leitor sobre as 

propriedades gráficas anteriormente referidas 

e do quão útil estas se podem revelar. As 

figuras seguintes procuram ainda mostrar as 

alterações sofridas aquando das duas grandes 

intervenções, revelando que as mudanças 

sucedidas não contrapuzeram assim tanto a 

estrutura ou os elementos definidores de um 

convento capucho, visto que a alteração não 

extinguiu o traço franciscano, apenas se 

adequou aos tempos vigentes em que se 

deram as intervenções, tendo sido efectuadas 

modificações por fim a obviar as novas 

funcionalidades requeridas. 
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Figura 2.99 – Miradouro: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 (baixo). Pode observar-se a adição de uma cobertura alpendrada na 

versão mais antiga do miradouro.  
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Figura 2.100 – Vista Poente do edifício conventual: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 (baixo). Pode observar-se a alteração de 

determinados vãos (portas e janelas); o encurtamento do passadiço que se estabelece na parte exterior e paralela ao alçado do edificado; a 

modificação efectuada quanto ao prolongamento da parede do edifício e sua configuração espacial; um movimento de terras e muro de suporte 

correspondente desapareceram de uma época para a outra, complementando-se com a execução de paredes de suporte. Em nada foram 

afectados os elementos definidores de um convento capucho (igreja e claustro) uma vez que esta alteração verifica-se, maioritariamente, no 

terreno exterior circundante ao mesmo. 
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Figura 2.101 – Interior do Claustro: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 (baixo). Pode observar-se a alteração do pavimento e o 

desaparecimento dos espelhos de água. Em nada foram afectados os elementos definidores de um convento capucho (igreja e claustro), pois 

apesar das modificações afectarem o claustro, a sua planta permaneceu quadrada.
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Figura 2.102 – Capela de Santo António: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 (baixo). Pode observar-se o desaparecimento da 

estufa que aglomerava a pequena capela, a qual seria constituída fundamentalmente por elementos de madeira. 
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Figura 2.103 – Parte da Cobertura e pequenos compartimentos que a mesma envolve: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 

(baixo). Pode observar-se a alteração da cobertura e dos espaços que esta encimava. Em nada foram afectados os elementos definidores de um 

convento capucho (igreja e claustro) uma vez que esta alteração verifica-se num espaço exterior do convento, nomeadamente o terraço.
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Figura 2.104 – Vista superior (orientação Nascente) do edifício conventual: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 (baixo). Podem 

observar-se as alteraçãoes efectuadas no exterior do convento, já enunciadas nas figuras anteriores, mas agoras reveladas de um modo mais 

amplo. 
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Figura 2.105 – Vista superior (orientação Sul) do edifício conventual: o actual (cima) e o erigido na intervenção de 1950 (baixo). Podem observar-

se as alteraçãoes efectuadas no exterior do convento, já enunciadas nas figuras anteriores, mas agoras reveladas de um modo mais amplo. 
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Não são apresentados exemplos do interior do 

convento porque, como já referi, os elementos 

definidores mantiveram-se ao longo da vida 

deste cenóbio e, por isso, achou-se 

dispensável a apresentação demais peças 

gráficas, como cortes ou plantas, por forma a 

visualizar os espaços interiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2: Informação associada ao modelo 

do Convento dos Capuchos da Caparica 

 

A importância da precisão dos objectos 

modelados é imensa, sendo que, no limite, e 

paradoxalmente, o objecto virtual ganha um 

valor que o real não possui, o de armazenar 

em si mesmo toda a informação que o 

constitui.  

Há duas importantes características a reter em 

relação ao modelo:  

• foi realizado um extenso trabalho de 

modelação tridimensional baseado nas reais 

características do edificado. Com efeito, a 

matriz base da forma deste edifício encontra-

se disponível, dando-se alguma margem de 

erro associada à qualidade dos recursos 

utilizados (levantamento condicionado e 

dificuldade em obter informação). Possuindo 

então uma representação que se pode 

considerar fidedigna do convento, qualquer 

alteração a efectuar no mesmo pode ser 

simulada, ou seja, é passivel que se criem 

alternativas, tanto de projecto como de simples 

actividades de planeamento, com as quais 

podemos sempre comparar com o existente 

(que passaria a pré-existente agora). Assim, o 

modelo pode ser um suporte de ajuda à 

decisãode grande relevância, em futuras 

intervenções. 

• há grande quantidade de informação 

associada, pois tudo o que foi modelado 

possuí as respectivas dimensões e 

materialidades. Todavia, ainda muita 

informação pode ser armazenada no modelo 

(contexto histórico, informação social, entre 

outras) por forma a este condensar o máximo 

de conhecimento sobre o edifício. Assim, esta 

representação unificada de todos os dados do 

convento permite aos seus utilizadores 
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acederem e editarem a informação disponível, 

de maneira a perfazerem uma gestão da 

informação de acordo com os seus interesses. 

Esta vantagem de ter uma plataforma digital 

que nos revela tudo o que se sabe sobre o 

convento implica uma eficiência significativa 

na gestão do mesmo, reduzindo a repetição ou 

falta de dados, facilitando a verificação de 

informações armazenadas, melhorando a 

integração e coordenação entre diferentes 

repositórios de dados e favorecendo a partilha 

de informação. 

 

A tabela seguinte refere-se a um Mapa de 

Fenestrações executado com o intuito de se 

revelarem algumas das propriedades dos 

objectos desenvolvidos no modelo, neste 

caso, das janelas. Para este exemplo 

seleccionaram-se cinco parâmetros da 

categoria em questão (Window) para a 

caracterizar, sendo estes: 1) o Nível em que 

se encontram, 2) e 3) as suas dimensões 

(altura e largura), 4) a Família a que 

pertencem e 5) o seu código. A Família 

assume aqui um carácter de variação, 

tipologia ou modelo das janelas que existem 

no convento. 

Este Mapa de Quantidades apresentado 

representa um dos documentos necessários à 

gestão de uma obra. Estes documentos 

(contratuais), que incorporam o Projecto, o 

Caderno de Encargos, o Mapa de 

Quantidades e o Plano de Trabalhos, são 

ferramentas essenciais aquando da gestão do 

processo construtivo e podem todos ser 

extraídos do modelo BIM, quando este se 

mostra completo e reproduz o real processo 

de execução de um empreendimento.  

Assim, este específico Mapa de Fenestrações 

pode-se revelar útil, tanto na manutenção 

como na gestão do convento, pois quando 

nessas mesmas actividades for necessário 

intervir ao nível da categoria Window, i.e., 

quando as janelas precisarem de substituição, 

conserto, ou simples alteração das suas 

propriedades físicas, essa tarefa será mais 

facilmente executada, dada a grande 

quantidade de informação associada, 

disponível e editável sobre esse tipo de 

objectos (sendo sempre susceptível a criação 

de alternativas). 
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Figura 2.106 – Mapa de Fenestrações, incluindo os parâmetros 

Nível, Altura, Largura, Famíla e Código. O rápido acesso a esta 

detalhada informação sobre qualquer categoria de objectos 

modelados em BIM confere agilidade às tarefas decorrentes da 

gestão e manutenção do convento. 
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É importante referir que os exemplos 

apresentados constituem um breve excerto da 

panóplia de possibilidades de uso que a BIM 

pode apresentar ao serviço do património. 

Com isto, é pretendido comunicar que muitos 

mais exemplos poderiam estar aqui presentes 

e que o acto de pôr em prática esta 

metodologia de preservação revelaria de um 

modo mais coeso, as capacidades desta 

ferramenta na gestão e manutenção do 

património.
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CONCLUSÕES 
 

Esta dissertação teve como objetivo explorar 

as potencialidades da tecnologia BIM 

aplicadas à gestão e manutenção de edifícios 

patrimoniais. A metodologia seguida baseou-

se num caso de estudo: o Convento dos 

Capuchos situado na Caparica, concelho de 

Almada e na sua modelação tridimensional 

detalhada recorrendo ao programa Revit 

Arquitetura da Autodesk. O modelo 

desenvolvido permitiu refletir nas suas 

aplicabilidades a procedimentos de gestão e 

de manutenção do edifício e, ainda, na sua 

capacidade para funcionar como repositório 

para memória futura sobre a sua evolução 

diacrónica.  

 

Assim, criou-se um modelo tridimensional do 

convento e sua envolvente, tendo sido 

apresentados objectos com detalhes até à 

medida mínima de 5mm (as famílias de 

janelas, portas e vãos desenvolvidas, são 

exemplos disso). O software BIM utilizado 

permitiu criar uma base de dados à medida 

que a modelação ia avançando, tendo-se 

chegado a uma plataforma digital que reune 

bastante informação, anteriormente dispersa. 

De salientar que esta pode ser actualizada ao 

longo do tempo, sempre que possível, com 

dados mais precisos ou quando for necessário 

proceder a novas intervenções ou acções de 

manutenção ou gestão. 

Conseguiu-se ainda, também em 

concordância com o que foi pré-delimitado, 

registar as principais fases de construção e 

restauro que o convento sofreu (1950 e 2000), 

sendo demonstrada a principal premissa que 

estava adjacente à dissertação, i.e., a de 

apresentar as vantagens de conversão para 

modo digital do património construído, 

utilizando a tecnologia BIM. 

Assim, as grandes vantagens da conversão 

para modo digital do património pré-existente, 

através da tecnologia BIM, residem: 

• na unificação de toda a informação de um 

edifício, sistematizada, organizada e 

armazenada num repositório único (plataforma 

digital), acessível e editável por parte dos seus 

utilizadores. 

• na precisão dos dados, i.e., na 

representação virtual da realidade existente, 

sendo possível efectuar alterações, 

parametrizáveis ou não, que avaliam as 

múltiplas alternativas num processo de 

escolha ou de tomada de decisão.  

Saliente-se o facto de apenas com a 

experiência e prática da actividade de 

preservação do património, usando a BIM, se 

poder aprofundar resultados e quantificar 

melhor a utilidade deste processo. Por essa 

razão torna-se relevante a disseminação desta 

prática, para se obterem resultados mais 

específicos, que justifiquem e suscitem mais 

entidades a usarem também esta metodologia 

de associação com o património. 

 

Cabe aqui também referir os contratempos e 

dificuldades associadas ao processo de 

aplicação da tecnologia BIM a estes casos. 

Isto porque, apesar dos benefícios 

apresentados, podem existir situações 

adversas que dificultam a aplicação dos 

procedimentos. Deste modo, quer-se aqui 

destacar o quão relevante é a obtenção, 

tratamento e pesquisa de registos e de 

informação válidas. Como justificativa deste 

facto posso dar o exemplo quanto à 

dificuldade de cedência de informação por 

parte da Câmara Municipal de Almada. Para 
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além de escassa, boa parte desta apresentava 

incoerências, pois, em alguns casos, os 

desenhos técnicos não coincidiram uns com 

os outros. 

A impossibilidade de acesso a informação 

sobre pormenores construtivos e outros 

assuntos essenciais impediram a realização 

de um trabalho mais detalhado. Os dados 

revelaram-se inexistentes ou dispersos em 

documentação de difícil localização por parte 

dos serviços camarários. Como forma de 

resolver estes conflitos, houve a necessidade 

de recorrer a outros meios como o 

levantamento e a pesquisa de campo, 

possibilidade aberta pela cooperação 

estabelecida informalmente entre as partes 

interessadas (Instituto Superior Técnico e 

Câmara Municipal de Almada). 

De notar que o modelo criado insere-se no 

projeto de arquitectura do Convento dos 

Capuchos, pois a execução desta dissertação 

é para a obtenção do grau de Mestre em 

Arquitectura e, por isso, foram excluídos os 

projectos de estruturas, esgotos e águas, 

electricidade e AVAC. 

 

Para trabalhos futuros a partir do modelo 

criado, referem-se os seguintes: 

● desenvolvimento do projecto de estruturas e 

especialidades (anteriormente referidos), como 

forma de recriar, de modo mais detalhado, a 

construção existente e conseguir por isso, 

obter melhores resultados do que os 

apresentados aqui; 

● levantamento mais preciso, coerente e 

detalhado do Convento dos Capuchos, de 

maneira a conseguir criar um modelo BIM o 

mais próximo da realidade possível; 

● percurso virtual através dos espaços 

conventuais e sua envolvente visando a 

divulgação deste espaço e dos seus eventos 

culturais junto de um público mais vasto; 

● registos dos usos culturais do Convento; 

● desenvolvimento de uma fase de 

intervenção futura no convento, baseada no 

desenvolvimento de um percurso de trilhos 

pedestres pela arriba, conferindo assim novos 

acessos ao edifício conventual e, desta forma, 

mostrar uma diferente faceta das 

consequências do uso da BIM em património 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

REFERÊNCIAS 

 

[1] Lusocuanza (2009). Autodesk Revit. Acedido a 13 de Novembro de 2014 em 

http://www.lusocuanza.com/pd.php?mid=33&pid=333# 

[2]  Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM, pg. 1 

[3]  Garcia, J. & Leitão, J. (2014). O Valor do BIM, pg. 3,4,5 

[4] Schultmann, F., Stengel, J. & Volk, R. (2013). Building Information Modeling (BIM) for existing 

buildings — Literature review and future needs. 

[5] Arqcoop (2014), Autodesk® Revit® Architecture Curso de Iniciação 

[6] The American Institute of Architects (2011). Level of Development 

[7] Caires, B. (2015). BIM na colaboração entre o arquitecto e o engenheiro. Palestra no Instituto 

Superior Técnico – Univesidade de Lisboa, Portugal. 19 de Março de 2015  

[8] Carrara, G., Cursi, S., Simeone, D. & Toldo, I. (2013). Bim and Knowledge Management for 

Building Heritage 

[9] Gil, A. (2015) BIM e o Património Arquitetónico: O caso prático do projeto LxConventos 

[10] Gil, A. (2015) BIM e o Património Arquitetónico: O caso prático do projeto LxConventos, pg. 2 

[11] Alvito, P. (2008). Viver o Passado: Modelos tridimensionais e realidade virtual como 

ferramentas de apoio à Arqueologia e à Reconstrução do Património; O caso de estudo da villa 

romana do Casal de Freiria. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico – Universidade de 

Lisboa, Portugal 

[12] Alvito, P. & Rua, M. (2011). Living the past: 3D models, virtual reality and game engines as tools 

for supporting archaeology and the reconstruction of cultural heritage the case-study of the Roman 

villa of Casal de Freiria. Journal of Archaeological Science, 38(12):3296-3308  

[13] Gil, A. (2011). Modelos Digitais – Geometria Associativa: particularidade da musealização de 

monumentos em extensão; O Aqueduto das Águas Livres como caso de estudo. Dissertação de 

Mestrado, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Portugal 

[14] Wikipedia (2015). Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Acedido a 5 de Março de 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Frades_Menores_Capuchinhos 

[15] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 57 

[16] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 58 

[17] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada 

[18] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 59 

[19] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg.60 

[20] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 61 



168 
 

[21] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 41 

[22] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 65 

[23] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 69 

[24] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 71 

[25] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 21 

[26] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 72 

[27] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 73 

[28] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 74 

[29] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 77 

[30] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 81 

[31] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 86 

[32] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 87 

[33] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 95 

[34] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 101 

[35] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 104 

[36] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 119 e 121 

[37] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 126 

[38] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 130 

[39] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 135 

[40] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 181 



169 
 

[41] Caeiro, N. & Fontes, J. (2013). O Convento dos Capuchos - Vida, Memória, Identidade: Catálogo 

da Exposição. Almada: Câmara Municipal de Almada. Pg. 111 

[42] Priberam (2015). Dicionário de Língua Portuguesa. Acedido a 23 de Abril de 2015 em 

 http://www.priberam.pt/dlpo/patrim%C3%B3nio 

[43] Melucco et al. (2000). Definição de Património [PDF]. In Carta para a Conservação e o restauro 

do Património Construído. Conferência internacional sobre Conservação “Cracóvia 2000”. Pg. 3. 2000 

[44] UNESCO (1972). Definição de Património [PDF]. In Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural. Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura (Paris). Pg 2. 1972 

[45] Lamas, A. (2013). Teoria da Conservação e Restauro – Resumo Aulas. Apontamentos das aulas 

de Teoria da Conservação e Restauro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Portugal 

[46] Feiber, S. & Schuler, D. (2012) Disciplina de Técnicas Restrospectivas. Apontamentos das aulas 

de Técnicas Retrospectivas, Faculdade Assis Gurgacz - Faculdade Assis Gurgacz, Brasil 

[47] Lamas, A. (2013). Teoria da Conservação e Restauro – Resumo Aulas. Apontamentos das aulas 

de Teoria da Conservação e Restauro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Portugal. 

Pg.13 

[48] OAPIX (2011). Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação EDP. Acedido a 15 de Março de 

2015 em 

http://www.oapix.org.pt/300000/1/index.htm 

[49] Lamas, A. (2013). Teoria da Conservação e Restauro – Resumo Aulas. Apontamentos das aulas 

de Teoria da Conservação e Restauro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Portugal. 

Pg.22 

[50] Melucco et al. (2000). Definição de Património [PDF]. In Carta para a Conservação e o restauro 

do Património Construído. Conferência internacional sobre Conservação “Cracóvia 2000”. Pg. 1. 2000 

[51] Melucco et al. (2000). Definição de Património [PDF]. In Carta para a Conservação e o restauro 

do Património Construído. Conferência internacional sobre Conservação “Cracóvia 2000”. Pg. 2. 2000 

[52] Melucco et al. (2000). Definição de Património [PDF]. In Carta para a Conservação e o restauro 

do Património Construído. Conferência internacional sobre Conservação “Cracóvia 2000”. Pg. 3. 2000 

[53] Lamas, A. (2013). Teoria da Conservação e Restauro – Resumo Aulas. Apontamentos das aulas 

de Teoria da Conservação e Restauro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Portugal. 

Pg. 15 

[54] Lamas, A. (2013). Teoria da Conservação e Restauro – Resumo Aulas. Apontamentos das aulas 

de Teoria da Conservação e Restauro, Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Portugal. 

Pg. 19 

[55] Garcia, J. (2012). Revit Architecture: Curso Completo. (2ª Edição Actualizada). Rua D. Estefânia, 

183-1ºEsq.1000-154 Lisboa: FCA Editora de Informática, Lda. 

[56] Autodesk (2009). Revit Architecture 2010 Families Guide: Metric Tutorials. U.S.A. 

[57] Wikipedia (2015). Administração. Acedido a 10 de Maio de 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

ANEXOS 

 

Em seguida apresentam-se algumas Famílias criadas e inseridas nos modelos tridimensionais 

desenvolvidos. 
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Em seguida apresenta-se o registo esccrito da 

entrevista realizada ao Arquitecto encarregue 

da gestão do convento dos Capuchos, Nuno 

Caeiro. 
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Entrevista ao arquitecto Nuno Caeiro 

 

1. Quais foram as principais alterações realizadas em 1950, quando a Câmara Municipal de 
Almada comprou o convento? E em 2000? 
Até 1950, data da aquisição do Convento pela CMA, foram sendo feitas esporadicamente 
alterações, “reparações” e remodelações, que nada ficou registado para futura comparação. 
Em 2000, tal como falámos, as alterações sobressaem na comparação das plantas de 1988 
com as de 2000. 

 
1.1. Em que campo se insere as obras efectuadas a 1950 e em 2000, de entre as seguintes: 

MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, SALVAGUARDA, CONSERVAÇÃO, RESTAURO, 
ADAPTAÇÃO e RECONSTRUÇÃO. Justifique. 
 
Manutenção designa a protecção contínua da substância, do conteúdo e da envolvente e 
um bem. Carta de Burra – Carta para a conservação de Lugares de Significado cultural 
(1979, com actualizações posteriores, última versão 1999) 
Preservação será a manutenção do estado da substância de um bem e a desaceleração 
do processo e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada. Carta de Burra – 
Carta para a conservação de Lugares de Significado cultural (1979, com actualizações 
posteriores, última versão 1999) 
Salvaguarda é a identificação, a proteção, a conservação, o reatauro, a reabilitação, a 
manutenção e a revitalização dos conjuntos históricos ou tradicionais e da sua 
envolvente. Recomendação de Nairobi – Recomendação sobre a salvaguarda dos 
conjuntos históricos e a sua função na vida contemporânea (1976). ”Definições” 
Conservação éo conjunto de atitudes de uma comunidade que contribuem para que o 
seu património e os seus monumentos perdurem. A conservação é levada a cabo com 
respeito pelo significado da identidade do património e dos valores que lhe estão 
associados. Carta de Cracóvia (2000) 
Restauro é uma intervenção direcionada para um bem patrimonial, com o objectivo de 
conservar a sua autenticidade e a sua apropriação pela comunidade. Carta de Burra – 
Carta para a conservação de Lugares de Significado cultural (1979, com actualizações 
posteriores, última versão 1999) 
Adaptação será o agenciamento de um monumento a um novo destino, sem destruição 
da sua significação cultural. Carta de Burra – Carta para a conservação de Lugares de 
Significado cultural (1979, com actualizações posteriores, última versão 1999) 
Reconstrução será o restabilicimento, com o máximo de exatidão, de um estado anterior 
conhecido; distingue-se pela introdução na substância existente de materiais diferentes, 
sejam novos ou antigos. Carta de Burra – Carta para a conservação de Lugares de 
Significado cultural (1979, com actualizações posteriores, última versão 1999) 

 
Entre 1950 e 2000, para que o edificado chega-se até nós, foram feitas várias 

intervenções desde manutenção até à reconstrução, mas como não nos chegou até nós os 
respectivos plano de intervenções, quer desenhados quer escritos, não conseguimos chegar 
a conclusões imediatas e directas. 

 

1.1.1. Caso ambas as intervenções tenham sido restauros do edificado, a que tipo de 
restauro associa cada uma delas, dentro das opções dadas em seguida: 
ARQUEOLÓGICO, ESTILÍSTICO, HISTÓRICO, MODERNO, CIENTÍFICO, CRÍTICO 
OU OBJECTIVO. Justifique. 
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Restauro arqueológico não deve introduzir novas formas, deve apenas existir a 
consolidação e complementação dos edifícios a partir de estudos e escavações, e 
respeito pelo existente. Considera-se a unidade do edifício, estancando-se a 
degradação, por outras palavras. 
Restauro Estilístico assume o Princípio da unidade de Estilo, corrigindo para um 
modelo ideal o edifício em questão e podendo essa reposição ser feita através de 
formas que nunca tenham existido.  
Restauro Histórico defende a necessidade de um estudo aprofundado do edifício, 
como forma de reproduzir um modelo real e não o modelo ideal. 
Restauro Moderno exige a diferenciação entre algo antigo e novo, tanto em 
materiais com acabamentos, assim como, a exposição de elementos que foram 
retirados, a síntese descritiva da intervenção, uma descrição e fotografias das 
diversas fases dos trabalhos e publicação de registos e ainda a notoriedade visual 
das acções realizadas. Assume uma posição intermédia entre o intervencionismo e o 
não intervencionismo, sendo a intervenção a mínima necessária e pressupondo um 
estudo prévio do objecto de estudo. 
Restauro Científico defende a intervenção mínima possível e aceita a analistose 
que consiste em pegar em partes autênticas dos edifícios e colocá-las no seu lugar 
original, diferenciando-se o novo material. Este tipo de reaturo abrange, para além do 
edifício, a sua envolvente. 
Restauro Crítico desfende a necessidade de um ponto de vista baseado em valores 
como a arte e o uso, e não valores históricos; dito isto, a escolha do estilo a preservar 
exige um olhar crítico e a atribuição de um novo valor. Neste caso o edifício deve ser 
visto como obra de arte e não como um objecto morto. De notar que este restauro 
opõe-se à reconsgtrução total e à repristinação (repôr como estava, visto os danos 
não serem elevados). 
Restauro Objectivo baseia-se no cruzamento de vários tipos de restauro, sendo que 
o próprio objectivo é que nos dá a linha a seguir. Assim, partindo do estudo histórico, 
é valorizada a componente histórica, o próprio edifício e a sua função. 

 Sobre o tipo de restauro, podemos afirmar que muita intervenção foi feita 
empiricamente, por decisores políticos e respectivos técnicos até ao ano de 1974. 

 De 1974 até 2000, o poder local teve como missão a salvaguarda do seu 
património edificado através dos seus parcos recursos; de 2000 a 2015, o edificado 
foi, e é alvo de intervenções mais precisas de melhoramentos e de manutenção, já 
com recursos técnicos mais modernos e actuais, e objectivos, passando por uma 
programação cultural activa e permanente que ajuda no usufruto do edificado e assim 
salvaguardando a sua utilidade publica. 

Sobre os conceitos precisos que menciona, como já foi referido, as 
intervenções in sito de 1950 até 2000, foram feitas esporadicamente e conforme as 
possibilidade dos recursos humanos técnicos e cientifico da altura.   

Mesmo depois de 2000, as intervenções arquitectónicas tiveram que ser 
assertivas e muito breves para que num ano tudo ficasse pronto para se cumprirem 
prazos muito apertados sem os quais não seria possível recorrer a fundos estruturais 
europeus e realizar  a obra, segundo sei, não foram tidos em consideração estudos e 
pesquisas arquitectónicas e cientificas dignas de registo, (talvez pela falta de tempo). 

 
2. Foi encontrado algum tipo de vestígio arqueológico que valha a pena representar no modelo?  

Sobre os vestígios arqueológicos, segundo os respectivos serviços, nada foi encontrado que 
fosse digno de registo, compreende-se que após tantos anos de abandono e descuido, se 
tenha perdido muito informação importante nesta área. 
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2.1. Se sim: 
 
2.1.1. Que método de prospecção ou deteção remota usaram? Método directo, se o tipo de 

análise incide directamente no terreno (resistividade eléctrica e magnética), ou 
método indirecto, como o caso da fotografia, aérea ou não, ou imagens de satélite.  
 

2.1.2. Qual foi o procedimento usado para captar/encontrar os vestígios arqueológicos? 
 

3. É possível disponibilizar desenhos técnicos do Convento dos Capuchos com informação 
detalhada dos materiais e técnicas construtivas que foram realizadas nas intervenções de 
1950 e de 2000? Seria importante saber o tipo de fundações usadas, qual a constituição das 
paredes mestras e das paredes de compartimentação, qual a variedade de pavimentos que 
se enconcra no edificado, quais os revestimentos usados nas paredes, nos pisos, nos tectos 
e nas coberturas, entre outros detalhes construtivos que podem ser úteis para a realização da 
dissertação.  

Sobre a informação mais detalhada dos materiais e técnicas construtivas que foram 
realizadas nas intervenções, devido a vários factores, quer técnicos quer científicos, pouca ou 
nenhuma informação chegou até nós, talvez pelas metodologias utilizados em obra sem o 
apoio das T.I. que temos actualmente, em tempos antigos (antes de 2000), era muito normal 
as reuniões de obra serem feitas in sito, e logo ai experimentadas soluções e técnicas 
construtivas, sem que fosse feito um registo gráfico e escrito das mesmas, os mestres de 
obras recebiam indicações técnicas que seguiam muitas vezes autonomamente, e sem 
nenhum supervisão técnica. Por exemplo, só no arranque das obras de 2000 é que foram 
avistadas as fundações do edificado para que se decidisse a metodologia de intervenção, 
logo nunca chegaram a ser registadas quer por desenhos quer por meio de fotografias, ficou 
só decidido mais uma vez in sito a única técnica possível para tentar desviar os lençóis 
freáticos de passarem por debaixo de edificado … 

Sobre detalhes construtivos, levando em consideração o pormenor e morfologia 
orgânica do edificado, muito dificilmente se conseguiria (em 1988) fazer esse tipo de 
lavamento arquitectónico, o técnico de desenho que na altura fez todo o desenho de 
levamento fê-lo pelo que encontrou construído e á vista, nunca foi feito estudos mais 
apurados das técnicas construtivas (por sinal muitas… levando em consideração o tempo de 
vida do edificado cerca de 4 séculos). 

Sobre as soluções construtivas que foram adoptadas em 2000, tal como referido, 
devido ao pouco tempo entre o projecto e a realização da obra, os respectivos orçamentos, e 
a oferta da soluções técnicas na altura de 2000, para todos os problemas relativos a um 
edificado com 4 séculos, muito ficou por fazer, que conste em processo, para além das 
técnicas em subsolo de derivação de águas pluviais, pouco mais foi acrescentado, muito se 
“falou” no isolamento toral das fundações, mas como já foi referido, devido ao pouco tempo 
de obra (1 ano) e respectivo orçamento…o isolamento não foi realizado…a assim muitas 
outras intervenções ficaram por fazer, nunca esquecendo o tempo útil de obra e o tipo de 
edifício… 
 
 

4. A solução construtiva actual combate eficazmente os problemas derivados da humidade? 
Que métodos foram necessários implementar num local como este, de elevada humidade? 
Quais as soluções estruturais utilizadas para prevenir as anomalias decorrentes da 
humidade? 
 

5. Que cuidados ou actividades periódicas há que ter para uma saudável manutenção e gestão 
do Convento dos Capuchos? Seria óptimo englobar tais tarefas no projecto BIM, visto esta 
ser a principal premissa da minha dissertação.  

Por ultimo sobre as actividades periódicas para uma saudável manutenção do 
Convento dos Capuchos, entendo a titulo pessoal, que sendo este edifício já ele praticamente 
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um conjunto de elementos todos eles com um nível orgânico muito elevado, não vejo possível 
grandes avanços na sua preservação e manutenção através de técnicas construtivas 
modernas, todos os materiais plásticos e molecularmente modificados por processos 
industriais modernos, serão rejeitados pelo edificado pré existente, disso não tenho duvida, 
seria muito interessante analisar a real constituição construtiva do Convento, quer 
arquitectónica quer física, de todas os materiais originais e os que foram 
acrescentados, identifica-los por inertes vrs dinâmicos, originais vrs modernos, e 
assim chegar a uma conclusão sobre o comportamento de todo o edificado levando em 
consideração o clima e a morfologia do terreno em que este se insere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


