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Resumo 

 

Esta dissertação tem como objectivo perceber como se pode intervir no Património e em edifícios antigos 

correntes, quais as questões teóricas e conceptuais que essa intervenção encerra e quais as possíveis 

vias de actuação para a preservação, valorização e reabilitação do património construído. 

O trabalho encontra-se estruturado em duas partes distintas. A primeira consiste numa síntese da 

evolução do conceito de património e das questões subjacentes à sua preservação, bem como a 

descrição dos mecanismos de aplicação prática que suportam a intervenção no património construído. 

Inclui ainda uma sucessão cronológica de teorias, conceitos e atitudes perante o património, desde o 

século XVIII até ao século XX. O exercício de síntese prossegue com o reflexo que estas teorias de 

conservação e restauro tiveram em Portugal. 

A segunda parte descreve e analisa oito exemplos de intervenção na Baixa-Chiado, para os quais se 

procurou identificar o conceito de reabilitação aplicado e as razões que levaram às opções tomadas.  

O objectivo último foi o de comparar estes oito exemplos através de uma análise crítica e assim perceber 

como adaptar edifícios antigos, ou envolventes consolidadas, aos requisitos espaciais e funcionais dos 

dias de hoje. 

 

Palavras-chave: Baixa Pombalina, Chiado, reabilitação, adaptação, novos usos, património, critérios de 

intervenção 
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Abstract 

 

This work aims to understand how to intervene in heritage and in plain old buildings, which are the 

theoretical and conceptual issues involved, as well as possible ways of acting towards the preservation, 

valorization and rehabilitation of heritage buildings. 

This work is divided into two main parts. The first one shows a summary of the heritage concept evolution 

and its underlying issues regarding building preservation, as well as the practical mechanisms which 

support heritage intervention. It also includes a time based series of theories, concepts and attitudes 

towards heritage, since the XVIII till the XX century. This review exercise proceeds with the consequences 

that these conservation and restoration theories had in Portugal. 

The second part describes and evaluates eight intervention examples in Baixa-Chiado, for which there 

was an attempt to identify the rehabilitation concept and the reasons which lead to intervention options 

and decisions. 

The main and last goal was to compare these eight case studies through a critical analysis and 

understand how to adapt old buildings, or consolidated areas, to the nowadays functional and spatial 

requirements. 

 

 

Key words: Baixa Pombalina, Chiado, rehabilitation, adaptation, new usages, heritage, intervention criteria 
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1 Introdução 

Esta dissertação tem como objectivo perceber como se pode intervir no Património e em edifícios 

antigos correntes, quais as questões teóricas e conceptuais que essa intervenção encerra e quais as 

possíveis vias de actuação para a preservação, valorização e reabilitação do património construído. 

A metodologia de trabalho seguida consiste numa síntese da evolução do conceito de património e 

das questões subjacentes à sua preservação, bem como a descrição dos mecanismos de aplicação 

prática que suportam a intervenção no património construído. Inclui ainda uma sucessão cronológica 

de teorias, conceitos e atitudes perante o património, desde o século XVIII até ao século XX. O 

exercício de síntese prossegue com o reflexo que estas teorias de conservação e restauro tiveram em 

Portugal. 

Tendo sido a Baixa-Chiado a zona de intervenção da disciplina de Projecto Final 2006/2007 e um 

importante património nacional, candidata a património mundial, estudaram-se oito exemplos de 

intervenção nessa área de Lisboa e na sua proximidade, para os quais se procurou identificar o 

conceito de reabilitação aplicado e as razões que levaram às opções tomadas. O objectivo último foi o 

de comparar estes oito exemplos através de uma análise crítica e assim perceber como adaptar 

edifícios antigos, ou envolventes consolidadas, aos requisitos espaciais e funcionais dos dias de hoje. 

De modo a atingir o objectivo proposto, e de acordo com a metodologia seguida, a dissertação 

organiza-se em duas partes. 

A primeira começa por abordar o conceito e definição de património. Segue-se uma contextualização 

do nascimento da tomada de consciência de testemunhos do passado a preservar, das teorias e 

conceitos de intervenção no património construído, do século XVIII ao século XX, e dos mecanismos 

de protecção. Apresentam-se de seguida os organismos internacionais com intervenção na defesa do 

património, o contexto da sua criação e a sua função na protecção do edificado histórico e cultural. 

Descrevem-se depois as normas e cartas internacionais, a evolução dos princípios que defendem e o 

papel por elas desempenhado na protecção, salvaguarda e intervenção no património construído. 

Nesta fase do trabalho teve especial relevância a leitura das obras Património arquitectónico e 

arqueológico. Cartas, recomendações e convenções internacionais de Flávio Lopes e Manuel Brito 

Correia, para o que diz respeito à importância da valorização do património, reconhecimento e 

autenticidade, e à evolução do percurso normativo internacional e Memória, Propaganda e Poder: O 

Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960) de Maria João Baptista Neto para o que se refere à 

evolução das teorias e conceitos de conservação e restauro (capítulo 1). Esta segunda obra, 

nomeadamente o capítulo 2, foi particularmente útil na compreensão do efeito que estas teorias e 

documentos tiveram em Portugal. 

A segunda parte deste trabalho descreve oito casos de estudo de reabilitação de edifícios no Chiado: 

as Ruínas do Convento do Carmo, pelo Arq.to Victor Mestre, o Convento dos Inglesinhos, do Arq.to 

Carlos Travassos, o Hotel do Bairro Alto, dos Arq.tos Nuno Leónidas e Diogo Rosa Lã, o Edifício 
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Castro & Mello e os Terraços de Bragança, pelo Arq.to Siza Vieira, a Residência Universitária 

Sapateiros, do Arq.to Manuel Maia, o quarteirão do Chiado, pelo Arq.to Gonçalo Byrne e o Silo 

Automóvel da Calçada do Combro, dos Arq.tos João Appleton e Isabel Domingos. Para esta fase do 

trabalho, além da contribuição de livros e artigos publicados em revistas sobre estas obras, 

contactaram-se os ateliers dos arquitectos e engenheiros responsáveis, com vista à obtenção de 

memórias descritivas e justificativas das intervenções, bem como para a marcação de entrevistas, 

pessoais ou telefónicas, onde fosse possível esclarecer quais os objectivos da intervenção, os 

constrangimentos, a filosofia de actuação e os problemas encontrados. Apenas não foi possível o 

contacto com o atelier do Arq.to Siza Vieira, o que não impediu o estudo das duas intervenções a seu 

cargo, uma vez que se encontram amplamente documentadas. 

Por fim fez-se uma análise comparativa e crítica destes exemplos de intervenção, que conduzem às 

conclusões deste trabalho. Contudo, não foi intenção desta dissertação escolher qual a melhor ou a 

mais adequada das intervenções. Aliás, como se verá no capítulo 2, intervenções aceitáveis e até 

recomendáveis há poucos anos não seriam hoje consensuais, verificando-se que a alteração de 

conceitos e métodos de intervenção é uma constante ao longo dos tempos. Assim, o objectivo último 

deste trabalho foi o de compreender as razões da diversidade destas intervenções, assim como os 

factores que as unem. Os casos de estudo aqui apontados ilustram bem a complexidade da tarefa em 

adaptar edifícios antigos, ou envolventes consolidadas, aos requisitos espaciais e funcionais dos dias 

de hoje, mantendo ou elevando o seu valor patrimonial. É importante que o conhecimento crítico 

esteja presente nas intervenções dos nossos dias, a par do saber cientifico, de um certo bom senso e 

de um rigoroso acompanhamento em obra. 
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2 Breve evolução do enquadramento teórico de conservação e restauro 

Segundo Françoise Choay, o conceito de património estava, na origem, ligado às estruturas familiares, 

económicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo. Ao longo do tempo 

foi sendo requalificado por diversos adjectivos (genético, natural, histórico, cultural,...) fazendo dele um 

conceito “nómada”, que vai alterando o seu significado de acordo com a evolução das sociedades e a 

importância que estas atribuem à passagem do tempo pelos objectos1. 

A definição e os conceitos de património cultural evoluíram muito ao longo do século XX e, certamente, 

não permanecerão imutáveis no futuro.  

Centrada inicialmente no edifício-monumento, esta definição foi alargada aos conjuntos, lugares notáveis 

ou sítios, que podiam incluir obras conjuntas do homem e da natureza bem como lugares arqueológicos, 

jardins históricos e património construído vernacular. A noção de património, ao encontrar-se 

normalmente associada ao factor tempo, deixava os edifícios do século XX sem especial protecção. Tal 

foi igualmente corrigido com a simples justificação de que se trata, afinal, do património do futuro e o 

conceito abarca hoje também pequenos edifícios, espaços envolventes, construções rurais e centros 

urbanos históricos de cidades e vilas. Recentemente evoluiu-se para o conceito de salvaguarda e 

valorização do património imaterial. 

O património é indissociável da evolução temporal, e de uma forma muito particular, no caso do 

património construído. É preciso tempo para reconhecer o valor patrimonial de determinado edifício, e 

este raramente é resultado de uma única intervenção no tempo. Trata-se antes de um conjunto de 

camadas sobrepostas, de sucessivas fases de construção, de adaptações e transformações ao nível 

estrutural, funcional, de significado social ou cultural, motivadas pelo desgaste devido ao uso, pela 

necessidade de actualização de requisitos funcionais ou pela evolução de correntes estilísticas. 

Antes de intervir em qualquer edifício resultante de uma época passada, há que perceber o seu contexto 

espacial, cultural e social ao longo do tempo, pois só assim se poderá conhecer a sua história, a sua 

relevância e identidade no país, região ou comunidade em que se insere.  

Pretende-se de seguida apresentar um resumo da história da teoria de conservação e restauro que 

expõe a evolução destes conceitos ao longo do tempo e também salienta diversas opções a ponderar 

perante uma situação de reabilitação. 

 

 

 

                                                      
1  .conceito expresso em Françoise Choay, A Alegoria do Património, 2008, p. 11 
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2.1 Teorias e conceitos de intervenção no património construído 

A actividade de restauro tem origem nos séculos XVIII e XIX. Até esta data, os edifícios históricos 

sofreram diversas acções de conservação, alteração de uso e renovação, não entendidas como restauro, 

tal como é hoje aceite. Edifícios receberam intervenções diversas como novas fachadas e 

ornamentações, resultantes de novos conhecimentos de arquitectura, de novos instrumentos e novas 

técnicas aplicados em muitos casos de forma avulsa sem critério de integração, resultando em edifícios 

alterados, sem distinção entre o presente e o passado. É de destacar que os monumentos mais 

grandiosos demoravam anos e por vezes séculos para serem construídos, passando por várias fases de 

construção e várias alterações de projecto conforme os gostos e os ideais dos arquitectos da época e 

dos caprichos dos “encomendadores”, como príncipes e reis. Outros factos históricos levaram a que se 

reutilizassem edifícios degradados, em ruínas ou mesmo em bom estado de conservação, para outros 

fins que não os originais, devido a alterações políticas ou religiosas, entre outras. Contudo, outros 

edifícios não tiveram essa sorte e foram utilizados como pedreiras para a edificação de novas obras, uma 

vez que eram considerados sem utilidade e símbolos desinteressantes do passado, como muralhas e 

castelos. Alguns desses edifícios seriam restaurados mais tarde, mas outros perderam-se totalmente. 

O Renascimento, movimento cultural e artístico que surgiu em Itália no século XIV e XV, e que se 

caracterizou por uma aproximação à expressão da antiguidade greco-romana, será a primeira etapa da 

história ocidental que tem consciência do passado, e que adopta algumas medidas para tentar recuperar 

ou conservar valores daquele tempo.  

No entanto, a atitude perante os monumentos antigos não era de protecção da história. O espírito de 

conservação dos edifícios como testemunhos culturais e históricos não vingou e os monumentos foram, 

em muitos casos, considerados mitos do passado. 

Após o período barroco, um dos mais originais e criativos, surge, em meados do século XVIII, o 

movimento neoclássico, que adopta de novo as formas clássicas do Renascimento. Nasce a curiosidade 

e o interesse pelas descobertas arqueológicas de Pompeia, em Itália, “descobre-se” a cultura do Próximo 

e Médio Oriente, iniciam-se as primeiras escavações na Grécia, dá-se importância à escultura e arte 

antiga e surgem os primeiros museus como sinal da importância da história. Distinguem-se os diferentes 

estilos utilizados em cada época e classificam-se os monumentos. Adquire-se consciência histórica, 

dotando-a de valores definidos e concretos, que é necessário preservar. 

Foi a Revolução Francesa, em 1789, da qual resultou a destruição de numerosos monumentos e 

documentos do passado que marcou o início da Idade Contemporânea, que apressou a definição de 

critérios de intervenção e de uma linha de actuação. Com a revolução vem também o vandalismo, a 

degradação e o desaparecimento de alguns monumentos, e com estes actos emerge uma nova 



 

 12 

consciência pública que clama pela preservação e a intervenção do Estado na salvaguarda de bens 

pátrios, testemunhos físicos do passado comunitário.  

Em Itália surge uma tendência que se viria a denominar de “restauro arqueológico”, com influência dos 

escritos do Papa Leão XIII (1810-1903) acerca da Basílica de São Pedro, em Roma, alvo de divergências 

sobre a sua reconstrução na época. Uma das correntes dominantes instituiu que aos edifícios históricos 

se devia retirar todos os elementos de épocas posteriores à concepção original do monumento, até ser 

encontrado o aspecto primitivo e que a intervenção deveria ser desprovida de qualquer inovação2. Os 

monumentos eram estudados e analisados, de modo a perceber como seriam na época da sua 

construção, e obter a recomposição do edifício mediante, se possível, utilização de partes originais 

(anastilosis), tornando-o numa unidade completa e perfeita. Por este motivo destruíram-se muitas partes 

da história dos edifícios, inclusive as suas envolventes, de modo a que estes fossem admirados como 

símbolos históricos intocáveis. As tendências românticas que se viviam na época terão tido, com certeza, 

influência no modo de agir sobre os monumentos.  

Foi somente no século XIX que se procedeu à criação de um documento jurídico e técnico de 

conservação dos monumentos históricos. Isto implicou a formação de arquitectos nos domínios da 

história da arte e da história da construção, bem como o alargamento e enriquecimento do debate sobre 

restauro à escala europeia. Este debate conduziu ao aparecimento de duas doutrinas, uma 

intervencionista, que predomina na maioria dos países europeus e que tem como principal mentor, o 

francês Viollet-le-Duc (1814-1879) e outra anti-intervencionista, que caracteriza sobretudo a Inglaterra e 

que tem como principal defensor John Ruskin (1819-1900). 

Viollet-de-Duc, arquitecto, desenhador, escritor, crítico e historiador de arte arquitectónica, restaurou 

edifícios da Idade Média, de onde se destaca a igreja de Notre-Dâme em Paris e o Castelo de 

Pierrefonds, que influenciaram as ideias ocidentais acerca do restauro no século XIX. Investigou a fundo 

a cultura gótica, mas não apenas como corrente estilística, reconhecendo as suas características 

particulares e lógica conceptual que serviam a construção, a espacialidade, e o funcionamento estrutural 

de um edifício. Este estilo coerente, resultante da relação entre forma, função e construção, exigia, 

segundo Viollet-le-Duc, que o restauro fosse feito segundo o princípio da unidade de estilo. 

Defendia a destruição de todos os acrescentos de épocas menos desenvolvidas, e como tal menos 

importantes, de modo a atingir uma coerência conceptual. Era necessário conduzir o monumento ao 

estado mais puro, mesmo que ele nunca tenha existido, o que implicava que o arquitecto tivesse que se 

colocar na pele do projectista da obra original e perceber quais seriam as suas ideias para continuar a 

obra, mediante documentos e desenhos, ou na sua falta, através de regras de estilo ou seguindo os 

                                                      
2 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder: O Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960), 2001, pp. 26 
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edifícios circundantes, sem acrescentar contributos pessoais. O arquitecto deveria optar pela 

reconstrução do monumento melhorando os defeitos e procurando um ideal do seu estilo3. 

As suas ideias e orientações foram seguidas durante todo o século XIX, prolongando-se até ao século 

XX, por toda a Europa. Em Inglaterra foi seguido por George Scott (1811-1878), um dos mais 

representativos arquitectos ingleses. Viollet-le-Duc ficou conhecido também pelas suas obras escritas, 

onde se destaca o seu Dictionnaire raisonnée de l’Árchitecture, no qual trabalha a partir de 1854 até 

1868, expondo as suas ideias e conceitos sobre restauro. Nesta obra escreveu: - “restaurar um edifício 

não é conservá-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo num estado de plenitude que não poderá ter 

existido em nenhum momento”.4 

No mesmo período de Viollet-le-Duc, surgem outras tendências em Inglaterra, com ideias opostas, 

protagonizadas por John Ruskin e William Morris (1834-1896). 

Em Inglaterra vivia-se o período neogótico, caracterizado pelo avivar das formas góticas, que teve 

maiores repercussões neste País que no resto da Europa. Os seus seguidores consideravam o gótico um 

estilo puro e rigoroso, visto mais como uma religião do que um estilo arquitectónico. 

Este período é marcado pela publicação dos textos de John Ruskin (The Seven Lamps of Architecture de 

1849, The Stones of Venice, em dois volumes de 1851 e 1853 e nas conferências de Edimburgo, 

reunidas sob o títuto Lectures on Architecture and Painting, em 1854), anteriores ao Dicionário de Viollet-

le-Duc, mas que manifestam ideias opostas às do arquitecto francês. Ruskin, escritor, crítico de arte e 

sociólogo, possuía paixão pelo desenho e pela música. Para Ruskin o trabalho dos construtores e 

artificies era um valor a respeitar. Às adições de novas eras chamava-lhe “mentiras arquitectónicas”, 

nomeadamente se não fossem manufacturadas. A produção industrial era considerada uma falsidade, 

numa época em que se vivia um período de grande desenvolvimento industrial e a fabricação manual era 

substituída pelo uso de máquinas. Ruskin impulsiona os movimentos literários desenvolvidos em 

Inglaterra nos meados do século XIX que consideravam que as obras do passado se deveriam manter 

intactas e, numa visão romântica do património, proclamava o culto da ruína. Segundo ele, um edifício é 

digno e autêntico porque denuncia a passagem do tempo, cujas marcas passam a fazer parte da sua 

essência. John Ruskin adopta assim uma posição de não intervenção, radicalmente oposta à doutrina 

intervencionista de Viollet-le-Duc. 

Contudo John Ruskin afirmava que o restauro pode ser uma necessidade, apoiando a manutenção 

frequente e admitindo que a consolidação e pequenas intervenções pontuais, desde que imperceptíveis, 

poderiam precaver a degradação e evitar a eliminação de determinados elementos. 

Outros seguidores de Ruskin, principalmente Morris, espalharam as suas ideias pela Europa, em 

conferências e debates. Morris, político e crítico de arte, estudou teologia na Universidade de Oxford. 

                                                      
3 Idem, pp. 43 
4 Idem, pp.42 
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Iniciou o movimento Arts and Crafts, apoiado inicialmente por Augustus Pugin (1812-1852) e Ruskin que 

pretendia conservar as características das actividades artesanais e da arquitectura tradicional, 

salientando a importância dos trabalhos manuais e opondo-se à produção em série da industrialização. A 

2 de Março de 1877, em Londres, Morris fundou a Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB), 

onde reuniu literários, artistas, arquitectos, homens de cultura e da igreja. A sociedade apoiava as ideias 

de Ruskin a respeito da conservação dos monumentos, defendendo a sua constante manutenção para 

evitar um futuro restauro. Os seus membros denunciaram as intervenções feitas na Europa em alguns 

monumentos e opuseram-se à realização de restauros que se pretendiam efectuar na época. Gerou-se 

desta forma, em Inglaterra, o movimento que iria ficar conhecido por Anti-Restauro. 

No final do século XIX e início do século XX, surge uma geração de arquitectos preocupados com o 

conceito de restauro e em defesa da conservação e reparação, de modo a preservar os valores históricos 

e artísticos do monumento, baseados nos princípios estabelecidos pelo arquitecto italiano Camillo Boito 

(1835-1914). Como reacção aos conceitos de restauro de Viollet-le-Duc, e às ideias passivas de Ruskin e 

Morris, Boito e os seus seguidores defendem intervenções de nível intermédio, que virão a servir de base 

às teorias actuais. 

Camillo Boito arquitecto, engenheiro e historiador de arte, foi também professor de arquitectura, onde se 

empenhou na renovação do estudo desta disciplina, da arte do desenho e do restauro. Aprofunda os 

seus conhecimentos com viagens dentro de Itália e à Europa, com o que se torna admirador das obras 

de Viollet-le-Duc, vindo, no entanto, mais tarde a considerar os seus restauros falsificações. 

Boito opôs-se às integrações de modo a acabar a obra inacabada, propondo, pelo contrário, respeitar 

todas as partes do monumento, uma vez que, segundo ele, as adições de épocas posteriores 

testemunham a história do monumento. Assim, o valor histórico que possuem é o máximo valor a 

preservar e as intervenções de restauro só devem ser executadas quando necessário. À semelhança de 

Ruskin, defende a manutenção do edifício ao longo do tempo de modo a evitar-se o restauro com 

acrescentos e renovações, mas critica a sua atitude passiva perante a degradação do património. 

Ao rejeitar a prática da unidade de estilo, ao fomentar o respeito pela matéria original dos edifícios, e 

pelos indícios deixados pela passagem do tempo, o objecto arquitectónico é visto por Boito como um 

documento histórico. Partindo da relação entre a variação regional dos estilos arquitectónicos e a 

filologia, em 1883 Boito propõe o restauro filológico, distinguindo os elementos antigos dos novos. Para 

além de alertar para a necessidade de documentação rigorosa antes e depois da intervenção, 

consciência antes inexistente, chamou a atenção também para a necessidade de legislação sobre o 

património. A sua postura foi percursora da Carta de Veneza de 1964, nomeadamente no que se refere 

aos princípios de intervenção mínima e reversibilidade, em que o arquitecto toma uma posição de 

intervenção de conservação criativa. 

Esta nova perspectiva de interpretação do restauro é resumida em princípios de actuação apresentados 

no III Congresso de Arquitectos e Engenheiros Civis em Roma, no ano de 1883, e que são o resultado de 
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toda a experiência de Camillo Boito. Inicialmente, o Ministério da Instrução Pública de Itália, e depois 

gradualmente toda a Europa, assumiu os seus postulados. O governo italiano estabeleceu a lei para a 

conservação dos monumentos e dos objectos de antiguidade e arte, seguindo as normas e os conselhos 

estabelecidos por Boito. Como aspectos mais relevantes, salientam-se os seguintes:  

� deverão limitar-se as intervenções ao mínimo possível, mas caso se executem têm de ser bem 

identificadas; 

� deverá ser visível a diferença entre as partes antigas e as novas; 

� deverá ser visível a diferença entre os materiais modernos e os originais aplicados nas diversas obras; 

� as partes que foram eliminadas, deverão ser expostas num lugar próximo ao monumento restaurado;  

� deverá ser feito o registo da intervenção acompanhada de fotografias das diversas fases dos 

trabalhos, colocadas no próprio monumento ou num lugar público próximo;  

� deve-se assinalar ou gravar a data de execução das intervenções no edifício numa epígrafe descritiva 

da actuação. 

Estes princípios serviram de base às teorias mais modernas que têm sido reformuladas, adaptadas e 

melhoradas pelos seus seguidores e alunos. 

Em Itália, Luca Beltrami (1854-1933) e Gustavo Giovannoni (1873-1947) tornam-se seguidores de 

Camillo Boito. Beltrami afirmava-se arquitecto, restaurador, historiador e crítico de arte e sendo aluno de 

Boito, pôs em prática as suas teorias com alguns ajustes já que, ao contrário dele, era um arquitecto 

praticante. Acrescentou que a reconstrução deve ser baseada em desenhos, plantas e historiografia, de 

modo a se proceder ao restauro o mais verdadeiro possível, sem as inovações e analogias que o 

restauro estilístico adoptava. Tratava-se do restauro histórico.  

Mais tarde, Gustavo Giovannoni marcou o restauro da primeira metade do século XX, baseado nos 

postulados de Boito, que é conhecido por diversos autores como restauro científico. Arquitecto, 

engenheiro civil, histórico, urbanista e crítico de arquitectura, Giovannoni leccionou a disciplina de 

“Arquitectura Geral” na Faculdade de Engenharia de Roma, escreveu diversas publicações sobre 

arquitectura italiana e também sobre restauro. Foi considerado um dos mais importantes intervenientes 

da Conferência de Atenas de 1931, da qual surgiu o primeiro documento internacional publicado no 

sentido de considerar universais certas regras de protecção e salvaguarda de monumentos: a Carta de 

Atenas. Giovannoni imprime uma importância especial ao urbanismo, que considera um “complemento 

social” e, embora se limitasse à envolvente urbana do monumento, que lhe dá carácter e identidade, o 

conceito de urbanismo seria mais tarde alargado. Recuperam-se casas e ruas, com regras em relação a 

sobreelevações, descontinuidades e mudanças de volume. Giovannoni manifesta-se contra as adições 

ou acrescentos a que chama de restauro de inovação. Caso estas adições sejam absolutamente 

necessárias, deverão ser identificadas e datadas, através da utilização de novos materiais que se 
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adaptem harmoniosamente aos originais. No entanto os complementos que se sobrepuseram no edifício 

devem ser respeitados e identificados, podendo ser removidas as partes sem valor que com a sua 

remoção não afectem o edifício. 

Giovannoni tem também especial preocupação com as estruturas, com os materiais utilizados na 

construção e com as técnicas construtivas, devido talvez à sua formação na área da engenharia. 

Defende por isso o recurso a técnicas modernas, inclusive a utilização de betão armado, em intervenções 

de consolidação, reparação e reforço do edifício, de modo a aumentar a resistência da construção. 

A II Guerra Mundial deixou muitas cidades europeias arrasadas afectando grande parte das construções 

existentes, algumas completamente arruinadas e outras com marcas de destruição profundas 

provocadas tanto por incêndios, como por projécteis bélicos. Perante este cenário de destruição, surgiu a 

necessidade de repensar os princípios da Carta de Atenas que advogam a conservação com intervenção 

mínima. 

No seu livro Teoria dos Restauro, publicado pela primeira vez em 1963, Cesare Brandi (1906-1988) 

defende que o valor artístico está acima do valor histórico. Licenciado em Direito (Siena, 1927) e em 

História da Arte (Firenze, 1928), foi funcionário da Administração de tutela do Ministério da Cultura, entre 

1930 e 1960, tendo sido, a partir de 1939, Director do Instituto Central de Restauro, em Roma. Entre 

1961 e 1976, ensina História da Arte, primeiro na Universidade de Palermo, depois, a partir de 1967, na 

Universidade de Roma. Poeta, pintor, escritor de livros de viagens, dedicou muitas obras, ensaios, 

intervenções jornalísticas e televisivas, aos vários domínios da criatividade artística (artes figurativas, 

poesia, música, dança, teatro, fotografia, cinema) e à salvaguarda das obras de arte. 

O restauro era visto por Brandi como uma obra de arte em si, particular para cada caso, não se podendo 

generalizar com regras e normas, constituindo um acto criativo e crítico. Juntamente do Roberto Pane 

(1897-1987) foram promotores de uma hierarquização de intervenção, que ia da consolidação à 

reafectação do uso, de modo a evitar a perda “social” do monumento. Estas teorias ficaram conhecidas 

como restauro crítico. 

 

2.2 Organismos internacionais 

Em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), com sede em Paris e com o objectivo de garantir 

universalmente a justiça, a lei e os direitos do homem, entre todas as Nações, promovendo a educação, 

a ciência e a cultura. Define-se o conceito de património arquitectónico e estabelecem-se Convenções e 

Recomendações para a sua salvaguarda. 

A importância da UNESCO também tem sido visível através da contribuição de outras organizações 

especializadas no tema do património, como é o caso do ICOMOS (International Council of Monuments 
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and Sites – Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios), fundado em 21 de Julho de 1965, com 

o principal objectivo de “promover a conservação, a protecção, a utilização e a valorização dos 

monumentos, conjuntos e sítios”. Esta organização não-governamental, que junta instituições e pessoas 

envolvidas na conservação do património, surgiu na sequência do II Congresso Internacional de 

Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, do qual resultou, alguns anos mais tarde, a aprovação 

do mais importante documento doutrinário e técnico até então elaborado, a Carta Internacional sobre a 

Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, a conhecida Carta de Veneza, de 1964, base ainda 

actual “da restante produção normativa do ICOMOS”5. O papel do ICOMOS tem ainda sido importante na 

consultoria prestada à UNESCO acerca da Lista do Património Mundial. 

Tem ainda relevo a ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration 

of Cultural Property − Centro Internacional de Estudos para a Conservação e o Restauro de Bens 

Culturais), criada pela UNESCO em 1959. Trata-se de uma organização internacional e 

intergovernamental a que pertencem mais de cem países e que tem como objectivo incrementar a troca 

de informação, sobre conservação e restauro, entre os especialistas de todos os países membros6. 

O Conselho da Europa foi constituído a 5 de Maio de 1949, com sede em Estrasburgo, “com o objectivo 

de propor a adopção de acções conjuntas em matérias de âmbito social, económico, cultural, científico, 

jurídico e administrativo, de forma a contribuir para uma União Europeia mais estreita, para a defesa da 

democracia parlamentar e dos direitos do homem e para a melhoria das condições de vida, no respeito 

pelos valores humanos”7. A partir da década de 1970 a acção do Conselho da Europa tem estado na 

base de novas teorias e critérios de abordagem do património, com uma visão cada vez mais alargada. 

Estes novos conceitos abrangem todas as manifestações construtivas e de ambientes moldados pela 

mão do homem, para além dos grandes monumentos históricos, revelando uma dedicação normativa e 

uma preocupação de sensibilização virada para aspectos do património considerados menos “comuns”. 

2.3 Cartas e normas internacionais no século XX para protecção, salvaguarda e intervenção no 

património construído 

Como já foi referido, foi no Renascimento que nasceram as primeiras preocupações ao nível cultural com 

a conservação do património, e que legislação com função reguladora (a favor da reparação e contra a 

destruição de monumentos) começa a ter visibilidade através de bulas e normas papais de protecção. 

Com a Revolução Francesa e a destruição de diversos monumentos na viragem do século XVIII para o 

século XIX, consolidaram-se princípios orientadores de políticas de salvaguarda do património. 

Essencialmente a partir da segunda metade do século XIX, e nas primeiras décadas do século XX, a 

maioria dos países europeus produziu legislação, instrumentos e organismos com vista à protecção e 

                                                      
5 Flávio Lopes e Manuel Brito Correia - Património arquitectónico e arqueológico. Cartas, recomendações e convenções 
internacionais, 2004, p. 19. 
6 Idem, p. 24. 
7 Idem, p. 25. 
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salvaguarda do seu património. Assim começaram a decorrer cada vez mais acções de conservação e 

restauro e a definirem-se linhas de intervenção; estas constituíram uma base influente no conteúdo das 

normas internacionais desenvolvidas e adoptadas a partir dos anos 308. 

A história recente está plena de ideias diversas e diferentes protagonistas em vários países, e por isso 

percebeu-se a necessidade de estabelecer regras aceites internacionalmente, tendo em vista solucionar 

os problemas complexos de salvaguarda do património artístico e histórico. Em 1921, no Congresso 

Internacional de História e de Arte em Paris, manifesta-se essa necessidade, assim como em Roma em 

1930, mas foi em Atenas no ano de 1931, de 21 a 30 de Outubro, que se realizou uma conferência com 

resultados para o futuro. Nela participaram vinte e quatro países, tendo-se discutido a tutela e o restauro 

dos monumentos arquitectónicos, e elaborado um documento, a Carta de Atenas sobre o Restauro de 

Monumentos, onde se expõem as ideias fundamentais: 

� manutenção e conservação regular das obras de arte e monumentos como medida eficaz para 

assegurar a durabilidade dos objectos e evitar as restituições integrais. Quando seja inevitável a 

intervenção, pela degradação do monumento, é aconselhável respeitar todas as obras históricas e 

artísticas do passado, sem excluir estilos de qualquer época; 

� é importante a utilização do edifício, mantendo o seu uso original ou o uso funcionalmente mais 

adequado, de modo a respeitar o carácter histórico e artístico, garantindo a sua continuidade futura; 

� valorização da envolvente do edifício, recomendando a reflexão sobre novas construções nas 

proximidades do monumento, de modo a não degradar a paisagem e o ambiente. Além disso, devem 

ser suprimidos elementos como publicidade, postes e fios telefónicos, indústrias ruidosas e outros; 

� é aceitável utilizar os recursos da técnica moderna, inclusive o betão armado, usando-os de forma 

dissimulada, para que não alterem a imagem e o carácter do monumento; 

� o monumento antes da intervenção deve ser alvo de estudo e análise de toda a documentação, de 

modo a realizarem-se um diagnóstico correcto e trabalhos de restauro adequados. Para esta tarefa é 

fundamental o trabalho interdisciplinar entre arqueólogos e arquitectos restauradores, assim como a 

colaboração de representantes de ciências físicas, químicas e naturais, de modo a analisar futuras 

degradações provocadas pela passagem do tempo e por efeito dos agentes atmosféricos; 

� preocupação especial na educação dos povos, desde as primeiras idades, no sentido de transmitir a 

importância da protecção de obras de arte e de limitar actos que possam degradar estes testemunhos 

de toda a civilização. 

A conferência de Atenas representou um importante ponto de referência para a actividade de restauro e 

constituiu um estímulo para outras nações seguirem o exemplo, o que fez surgir, em muitos países 

europeus, regulamentos e cartas de restauro. 

                                                      
8 Idem, p. 14 
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De 27 de Julho a 14 de Agosto de 1933 ocorreu o IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna 

(CIAM), após o qual foi elaborado um documento também denominado Carta de Atenas. Esta carta 

dedicada ao urbanismo moderno não deve ser confundida com a de 1931, que versa o restauro de 

monumentos, embora um dos seus capítulos aborde a problemática do património histórico das cidades. 

Uma outra fase na história do restauro é marcada pela II Guerra Mundial. A guerra deixou arrasadas 

muitas cidades e consequentemente grande parte das construções existentes, algumas completamente 

arruinadas e outras com marcas de destruição profundas, provocadas por incêndios e por efeitos bélicos. 

Perante a destruição de monumentos históricos com valor artístico e cultural, surgiu a necessidade de 

inovar em relação à conservação com intervenção mínima dos princípios da Carta de Atenas. 

Cesari Brandi (1906-1988), sendo um dos protagonistas de teorias de restauro, inclusive pela publicação 

do seu livro Teoria do Restauro, preocupa-se com o problema e trabalha no sentido de ampliar o 

conceito, de modo a se adaptar às novas exigências. As suas ideias acerca do tema, ficaram conhecidas 

por Restauro Crítico, onde defende que os valores artísticos prevalecem sobre os históricos. 

Brandi foi, em 1939, fundador e posteriormente director durante vinte anos do Instituto de Restauro em 

Roma e teve como seguidores Renato Bonelli e Giovanni Carbonara. O restauro era visto como uma obra 

de arte particular para cada caso, não se podendo generalizar com regras e normas, e constituía um acto 

criativo e crítico.  

Refere-se em particular a Convenção de Haia ou Convenção para a Protecção de Bens Culturais em 

caso de Conflito Armado, realizada em 1954. Este documento reconhece o efeito devastador das guerras 

e proclama a necessidade de estabelecer medidas em tempo de paz. Defende a execução de uma 

inventariação internacional dos bens culturais de maior importância e a protecção, além do monumento, 

também da zona urbana e da paisagem rural. 

Três anos depois, em 1957, no I Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos 

Históricos, foi proposta a criação de organismos nos diversos países de modo a assegurar a protecção 

dos monumentos e foi defendida a criação de uma assembleia internacional de técnicos especializados 

na conservação de monumentos históricos. 

Em 1964, do II Congresso de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos realizado em Veneza, 

resulta a Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios. Esta carta vem 

ampliar a noção de património arquitectónico e assinalar a importância da conservação de áreas e 

estruturas edificadas, quer urbanas, quer rurais. Os pontos mais importantes que refere são os seguintes:  

(a) ampliação do conceito de monumento, que além de criações arquitectónicas isoladas históricas, 

devem ser também os conjuntos urbanos e rurais com significado especial e obras modestas com valor 

cultural. O conceito de monumento histórico deve envolver também o espaço envolvente e o local onde 

este se encontra implantado; 
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(b) quando for necessário, o restauro deve respeitar os materiais utilizados e todas as partes de 

diferentes épocas, que não devem ser adulteradas ou destruídas; 

(c) estudo acompanhado de investigação arqueológica e histórica do monumento, utilizando meios 

interdisplinares avançados: levantamentos arqueológicos, sondagens estratigráficas, técnicas estáticas, 

procedimentos magnéticos, técnicas informáticas, fotogrametria e outros, que precedam os trabalhos de 

restauro; 

(d) as intervenções de restauro devem abranger trabalhos que, em qualquer momento, o objecto sobre o 

qual se actuou se possa despojar da actuação e voltar ao momento anterior à sua realização, ou seja 

defende a necessidade de reversibilidade nas intervenções estruturais e construtivas;  

(e) refere a necessidade de uma manutenção periódica dos edifícios e uma atribuição funcional 

socialmente útil. 

No entanto, a Carta de Amesterdão, ou Carta Europeia do Património Arquitectónico, adoptada pelo 

Comité dos Ministros do Conselho da Europa, em 26 de Setembro de 1975, acrescenta a todos estes 

aspectos anteriormente enumerados, a chamada conservação integrada. Este conceito traduz o trabalho 

dos técnicos de restauro, que em conjunto procuram encontrar a função apropriada a cada caso, com o 

apoio dos meios jurídicos, administrativos, financeiros e técnicos. 

A noção de património arquitectónico não abrange somente os monumentos mas também cidades 

antigas e aldeias tradicionais. Sucessivamente esta noção de património vai tendo também modificações 

ao longo dos anos, alargando-se nos dias de hoje a paisagens naturais com intervenção humana ou não, 

centros históricos, bairros típicos, bairros sociais de propostas inovadoras e outros.  

Destaca-se finalmente a Carta de Cracóvia 2000, Princípios para a Conservação e o Restauro do 

Património Construído, de 26 de Outubro de 2000, com uma proposta de renovação de atitude 

relativamente à conservação do património. Foi elaborada por especialistas de 51 países, após um 

trabalho de vários anos que juntou a União Europeia, o ICOMOS e o ICCROM, procurando sintetizar os 

princípios de intervenção explorados em documentos normativos anteriores. A ideia inovadora é a de que 

um projecto ou intervenção de conservação ou restauro se distingue pela apropriação da comunidade, 

que conhece a sua memória, o seu passado, e que é responsável pela identificação e gestão do seu 

património. Desta forma acentua-se a necessidade de participação dos cidadãos e destaca-se a 

singularidade de cada bem patrimonial. 

Esta carta consiste numa proposta de aprofundamento e actualização da Carta de Veneza, cujos valores 

não questiona, mas considera a existência de uma maior diversidade cultural e “pluralidade de valores 

fundamentais associados ao património móvel, imóvel, intelectual”9. Mais uma vez se alarga o âmbito do 

                                                      
9 Carta de Cracóvia 2000, Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído, Cracóvia, 26 de Outubro de 2000, 
Preâmbulo. Flávio Lopes e Manuel Brito Correia - Património arquitectónico e arqueológico. Cartas, recomendações e convenções 
internacionais, 2004, p. 289. 
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conceito de património. Os principais objectivos deste documento são a manutenção da substância 

histórica e a identificação da sociedade com o património arquitectónico, urbano ou paisagístico; a 

manutenção da autenticidade e integridade, de acordo com aspecto original, como objectivo da 

conservação de objectos de valor histórico; o respeito pela função original e compatibilidade com 

materiais, estruturas e valores arquitectónicos nas acções de intervenção; o teste, comparação e 

experimentação de novos materiais e tecnologias com vista ao controlo de comportamento ao longo do 

tempo e possibilidade de reversibilidade. 

 

2.4 O caso português 

As cartas de restauro serviram para organizar ideias dispersas elaboradas por teóricos e por 

protagonistas de obras de restauro e uniformizaram de uma forma geral o modo de intervir. Em cada País 

estabeleceram-se regras próprias e comissões especiais para dirigir esses trabalhos.  

Historiadores, ensaístas, pensadores, escritores e poetas como Alexandre Herculano (1810-1877) ou 

Almeida Garrett (1799-1854) foram os principais responsáveis pelo reconhecimento da necessidade de 

preservação da arquitectura do passado10, que se dá em meados do século XIX, em período de plena 

afirmação do movimento romântico. Os primeiros responsáveis de restauros em Portugal procuram mais 

reconstituir do que propriamente restaurar, aproximando-se bastante dos métodos de Viollet-le-Duc.  

Em 1834 os bens da igreja são expropriados, os templos integrados no património nacional, e alguns 

conventos e mosteiros são vendidos como quintas a particulares. Os seus novos proprietários estavam 

mais interessados na produção agrícola das suas terras do que no edifício, com funções de um simples 

abrigo ou sem utilidade, votado ao abandono e até à total destruição. Outros, porém, num período 

posterior, são transformados em fábricas, na maioria dos casos moagens. Os monumentos que ficaram 

na posse do Estado tiveram melhor sorte, pois não foram destruídos, mas converteram-se em espaços 

com novas funções, nomeadamente quartéis, hospitais, universidades e outros serviços, o que levou à 

completa modificação do espaço interior e também, por vezes, a alterações profundas nas fachadas e 

volumetrias, para além da perda de património móvel e artístico. Em 1881 é elaborada uma primeira lista 

que classifica os monumentos nacionais. Com a proclamação da República em Outubro de 1910, esta 

lista seria renovada no ano seguinte. 

Baseados em critérios de recriação arquitectónicos, os primeiros grandes estaleiros de restauro, iniciados 

no último terço do século XIX, entram em actividade, dirigidos por Rambois e Cinatti (Mosteiro dos 

Jerónimos, Lisboa), Mouzinho de Albuquerque (Mosteiro da Batalha), Joaquim Possidónio da Silva 

(Jerónimos), Rosendo Carvalheira (Sé da Guarda), Augusto Filipe Simões (Templo de Diana, Évora), 

Augusto Fuschini (Sé de Liaboa), António Augusto Gonçalves (Sé de Coimbra) ou Ernesto Korrodi 

                                                      
10 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder: O Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960), 2001, pp. 85 
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(Castelo de Leiria). Estes trabalhos prolongaram-se até às primeiras décadas do século XX e seguem 

predominantemente as metodologias de Viollet-Le-Duc, sendo inspiradores das intervenções no 

património que se desenrolaram entre 1930 e 196011.  

Na segunda década do século, Portugal atravessava algumas dificuldades financeiras, agravadas pela 

participação na I Guerra Mundial, o que não favorecia a execução de intervenções em monumentos, 

apesar do estado precário de alguns deles. Por outro lado, os serviços responsáveis por obras de 

restauro do Ministérios das Obras Públicas mostravam-se pouco eficientes devido à variedade de 

trabalhos que tinham à sua responsabilidade, à complexa burocracia para obtenção de verbas e ao 

elevado número de funcionários sem competência específica no domínio do restauro de monumentos.12 

Em 1924 é aprovada a Lei 700 de 18 de Dezembro que procurava concentrar num só ministério 

(Ministério da Instrução) todos os serviços relativos a Monumentos e Palácios Nacionais. Esta lei 

confirmava o regime de classificação fixado em 1911, prevendo uma segunda categoria classificativa de 

imóveis de reconhecido interesse, mas a sua grande novidade consistia na extensão do conceito de 

salvaguarda à envolvência do imóvel. Tinha ainda especial atenção à reutilização dos monumentos, que 

ficava dependente do parecer do Conselho Superior de Belas Artes. 

Com o período do Estado Novo vive-se uma época de relativa importância no que respeita a obras de 

restauro. Os momentos de triunfo da História de Portugal servem de testemunho da grandeza do 

passado e justificam o presente que pretendia adquirir estatuto semelhante. De modo a autenticar esses 

momentos, o regime encontrou nos monumentos nacionais os testemunhos vivos das épocas de glória. 

Dando uma importância significativa a todos os símbolos da Pátria Portuguesa, o regime criou, em 1929, 

a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, sob a alçada do Ministério das Obras Públicas 

que, apesar da polémica face aos critérios de intervenção associados a um propósito político, salvou 

grande parte dos monumentos portugueses.  

Neste ambiente, a doutrina de intervenção da DGEMN foi a de repor os imóveis no seu estado primitivo, 

destruindo elementos artísticos de épocas anteriores, fazendo desaparecer vestígios arqueológicos ou 

mesmo fazendo extensas reconstituições dos monumentos originais. No entanto, as intervenções eram 

acompanhadas da publicação de Boletins, onde constava informação seleccionada acerca da história do 

edifício e dos trabalhos executados. 

A acção da DGEMN pautava-se por critérios de validação histórica hoje extremamente discutíveis que 

visavam a 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” (Henrique Gomes da Silva, director da DGEMN de 1929 a 1960). O objectivo era o de facilitar a 

leitura da mensagem simbólica, obrigando os monumentos a retratar claramente o período histórico com 

                                                      
11 PEREIRA, Paulo (coordenação) − Intervenções no Património 1995-2000 Nova Política, 1997, p.14 
12 NETO, Maria João Baptista, “A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e a intervenção no património 
arquitectónico em Portugal, 1929-1999”, Caminhos do Património, 1999, pp. 24 
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que eram identificados. A unidade de estilo tinha encontrado no Estado Novo terreno fértil para se 

instalar, resistindo até meados do séc. XX. 

A partir de 1935, regista-se um aumento de verbas dispendidas com intervenções no património, devido à 

aproximação de três importantes comemorações para o regime: o X aniversário da Revolução Nacional 

(1936), o III Centenário da Restauração da Independência nacional (1640) e o VIII Centenário do 

Nascimento de Portugal (1143). Por este motivo, e devido à estética memorialista e nacionalista do 

Estado Novo, era dada clara preferência a intervenções em monumentos medievais – castelos, igrejas 

românicas e góticas. A prioridade ia para os símbolos nacionais alimentando-se uma visão 

monumentalista e ultra-tradicional da paisagem construída. Assim, os trabalhos da DGEMN durante este 

período destinavam-se sobretudo ao restauro integral dos edifícios procurando a seu estado primitivo, 

que chegou a incluir a invenção literal de partes do edifícios, mas também de notáveis trabalhos de 

engenharia e arquitectura, muitos documentados tanto nos Boletins publicados pela DGEMN, como no 

seu arquivo. O resultado era frequentemente uma imagem monoelitísta e asseptizada, livre de 

“impurezas”, em perfeita sintonia com os ideais salazaristas dos anos 40. 

Esta organização conseguiria o alargamento do âmbito das intervenções no património arquitectónico 

que deixa de se circunscrever aos grandes monumentos, mas também a outras obras de menor porte. 

O Paço Ducal de Guimarães constitui um exemplo paradigmático das intervenções da DGEMN. Tratava-

se de um conjunto palaciano iniciado no séc. XV, mas nunca terminado, cujo autor teria sido Anton, 

presumivelmente de origem francesa. O projecto de restauro da DGEMN levado a cabo por Rogério de 

Azevedo, teve por base o estudo de paços senhoriais franceses: “optou-se pela recriação arquitectónica 

de todo o edifício como ele deveria de ser – sem porém nunca o ter sido”13. Esta obra pode assim ser 

interpretada de duas maneiras: ou como o derradeiro exemplo da metodologia de restauro “oitocentista” 

ou como um monumento moderno, uma vez que a sua conclusão situa-se já no período modernista. 

Gerava-se ainda na década de 40 um pensamento anti-moderno com raízes tradicionalistas, do qual Raul 

Lino (1879-1974) era representante. Recusava a teses modernistas e as suas consequências em termos 

de urbanismo, propondo um nostálgico regresso às raízes através do conceito da “Casa Portuguesa”, 

que não seria mais do que uma reinterpretação das casas supostamente regionais. O regime salazarista 

ter-se-á apropriado das suas teses, nomeadamente do seu combate ao movimento moderno, que 

considerava anti-humanista. O seu posicionamento relativamente ao património arquitectónico histórico 

te-lo-á levado a aceitar um importante papel na DGEMN. Torna-se numa voz dissonante no monótono 

discurso dominando pela unidade de estilo implícitas nas teorias de Viollet-le-Duc, reflectindo sobre os 

critérios de intervenção dominantes e propondo alternativas, que apesar de não ter consequências 

durante a sua permanência na organização, segundo alguns estudiosos, terá influenciado decisivamente 

uma lenta mudança de orientação, que se faz sentir a partir dos anos 50. 

                                                      
13 PEREIRA, Paulo (coordenação) − Intervenções no Património 1995-2000 Nova Política, 1997, p.16 
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Durante o regime salazarista, ou seja até finais dos anos 60, mantiveram-se os critérios tradicionalistas 

de intervenções no património. No entanto, surgem nos anos 50 arquitectos mais jovens, adeptos do 

movimento moderno e influenciados pelos CIAM, que empreendem o Inquérito à Arquitectura Regional 

(1955), mais tarde publicado com o título Arquitectura Popular em Portugal (1960). O inquérito prova a 

inexistência de uma casa portuguesa e demonstra que existem diferentes soluções funcionais, formais e 

estruturais de habitação, dependendo da região do país. Este cenário viria a alterar-se rapidamente a 

partir dos finais dos anos 60, que trouxe a Guerra de África e o fenómeno da emigração. Numa primeira 

fase, as povoações desertificaram-se e numa segunda, verifica-se a aplicação das poupanças dos 

emigrantes nessas mesmas povoações construindo casas que nada têm a ver com a nossa arquitectura 

tradicional. 

O 25 de Abril de 1974 trouxe a democratização do País e a consequente alteração do ambiente 

sobretudo das aldeias. A agricultura deixou de ser o principal sector de actividade e a industria foi 

ocupando gradualmente o seu lugar. O retrato captado pelo inquérito tinha-se modificado. 

Passado o período revolucionário e com a crescente preocupação de diversos países pela preservação 

do património, Portugal não fica atrás e assim elaboraram-se orientações, critérios e definições acerca da 

forma prática de proceder a essa preservação, pelas quais se regem em caso de intervenções de 

restauro. Em 1992, foi criado o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico em 

substituição do Instituto Português do Património Cultural surgido na década de 80. Trata-se de um 

serviço destinado a promover a salvaguarda e a valorização de bens que, pelo seu interesse histórico, 

arqueológico, artístico ou paisagístico, integrem o património arquitectónico e arqueológico do País. 

Coube-lhe igualmente a gestão de importantes monumentos nacionais, bem como a realização de obras 

de conservação e restauro, a par com a DGEMN. 

No entanto, também a DGEMN se renova e se actualiza, pelo aparecimento de novos técnicos, com 

destaque para arquitectos, que estabelecem uma nova corrente de intervenção, destacando-se a 

efectuada no Convento de Santa Clara no Porto, pelo Arq.to Victor Mestre. 

O restauro da Casa dos Bicos, por Daniel Santa-Rita e Manuel Vicente, gerou em 1983 alguma polémica 

devido às opções tomadas. Tratava-se de recuperar um solar urbano quinhentista com uma fachada cujo 

paramento era decorado por silhares em “ponta de diamante” e da qual restavam apenas dois dos quatro 

andares e muito pouco do seu interior. O edifício estava bastante documentado e assim sendo todas as 

opções de restauro estavam em aberto. Os seus autores optaram por recriar os dois últimos andares e 

reproduzir a textura do paramento de acordo com o original. No entanto, na falta de detalhes suficientes 

sobre os vãos manuelinos desses dois últimos pisos, foi decidido evocá-los com molduras de aço em 

torno das aberturas com as presumidas proporções. No interior foi construída uma escada monumental, a 

lembrar a primitiva que entretanto desaparecera, e um conjunto de dependências determinadas por 

linhas oblíquas com efeito desconstrutivista. 
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Esta intervenção marcou a diferença relativamente ao que tinha sido até ali o percurso da DGEMN, mas 

também não seguiu os princípios da Carta de Veneza, que entretanto Portugal adoptara. 

Tem início nos anos 80 um programa de reutilização dos monumentos incentivado pelo acesso a fundos 

comunitários. Uma das soluções mais comuns era a adaptação à função hoteleira e nestas intervenções 

estatais, os critérios adoptados eram os da interpretação estrita da Carta de Veneza. Uma vez que as 

pré-existências raramente se adaptavam às exigências de uma pousada ou hotel, era necessária a 

construção de elementos contemporâneos, como é o caso do Castelo de Cerveira, o Mosteiro da Flor de 

Rosa, no Crato, o Castelo de Alcácer do Sal ou o caso paradigmático da reabilitação da Pousada de Sta 

Marinha de Guimarães do Arqto Fernando Távora, onde o novo e o antigo “convivem” num majestoso 

equilíbrio. Os resultados foram diferentes e nem sempre considerados unanimemente positivos, mas 

como diria Cesare Brandi, evita a perda “social” do monumento. 
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3 Reabilitação de edifícios no Chiado 

Pretende-se agora estudar alguns exemplos de intervenções no património, tanto no seu conceito mais 

restrito, o do edifício, como na sua versão mais alargada, a urbana. 

Uma vez que a Baixa-Chiado foi a zona de intervenção da disciplina de Projecto Final 2006/2007 e um 

importante património nacional, estudar-se-ão oito exemplos de intervenção nessa área de Lisboa e na 

sua proximidade, para os quais se identificará o conceito de reabilitação aplicado e as razões que 

levaram às opções tomadas.  

A escolha dos oito exemplos teve por base a diversidade das condicionantes das intervenções, sendo 

que sete estão inseridos nos conjuntos classificados da Baixa Pombalina ou do Bairro Alto. Os oito 

exemplos podem ser agrupados de acordo com as suas características: 

� intervenção em monumento: Ruínas do Convento do Carmo, do Arq.to Victor Mestre; 

� intervenção em edifício em vias de ser classificado: Convento dos Inglesinhos, do Arq.to Carlos 

Travassos; 

� intervenções em edifícios não classificados: Hotel do Bairro Alto, dos Arq.tos Nuno Leónidas e Diogo 

Rosa Lã, Edifício Castro & Mello, pelo Arq.to Siza Vieira, Residência Universitária Sapateiros, do Arq.to 

Manuel Maia, e o quarteirão do Chiado, pelo Arq.to Gonçalo Byrne; 

� intervenções em vazios sem preexistências: Silo Automóvel da Calçada do Combro, dos Arq.tos João 

Appleton e Isabel Domingos e os Terraços de Bragança, do Arq.to Siza Vieira. 

O objectivo desta análise não é comparar as intervenções ao ponto de seleccionar uma vencedora, antes 

perceber as razões da sua diversidade. Os casos de estudo aqui apontados ilustram bem a 

complexidade da tarefa em adaptar edifícios antigos, ou envolventes consolidadas, aos requisitos 

espaciais e funcionais dos dias de hoje, mantendo ou elevando o seu valor patrimonial. 
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Fig. 1 Exemplos em estudo 
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3.1 Exemplos 

  

3.1.1 Hotel do Bairro Alto, Arq.to Nuno Leónidas e Arq.to Diogo Rosa Lã ,  

Projecto/Obra: ??/ 2005 

Estrutura: A2P_Consult 

No gaveto formado pela Rua do Alecrim, pelo Largo de Camões e pela Rua das Flores, nasceu no último 

quartel do séc. XVIII, um edifício de desenho pombalino de 3 pisos. 

 
Fig. 2 Hotel do Bairro Alto – planta de localização 

 

A pressão urbanística e a especulação fundiária que se fez sentir logo após o terramoto de 1755, 

esquecidas as consequências do sismo e os avisos de Manuel da Maia, conduziram a um aumento do 

número de andares, com soluções semelhantes às originais, mas de qualidade construtiva 

sucessivamente inferior. 

Além destas mudanças profundas associadas à ampliação do edifício, registou-se ao longo do tempo a 

sucessiva alteração do seu uso e a introdução de modificações que o desfiguraram. Com clara vocação 

habitacional, o edifício foi hotel e deixou de o ser, passando por um uso intensivo como escritório de uma 

seguradora até retomar a sua função hoteleira, nesta última intervenção. 

O edifício encontrava-se, até essa data, profundamente alterado, tendo perdido a sua identidade 

construtiva e estrutural. Mesmo assim, debaixo dos tectos e paredes falsas, escondiam-se sinais da 

construção original. Esta pode considerar-se definida por dois anéis quase concêntricos de paredes 

resistentes, o exterior formado pelas paredes das três fachadas e da empena do edifício e o interior 

desenvolvendo-se em torno do saguão e da caixa de escadas. Das abóbadas restava uma pequena 

parte, alguns pavimentos de madeira tinham sido substituídos por lajes de vigotas e das paredes de 
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frontal vislumbravam-se apenas marcas da sua presença. Mas, o que existia era, apesar de tudo, 

suficiente para entender o todo.14 

Surgia assim o desafio desta intervenção: utilizar a madeira como material estrutural resultando num 

conjunto leve, elástico e robusto, que permitia minimizar as necessidades de demolições e de reforços 

estruturais e de fundações.15 

Este objectivo foi imposto pelo dono de obra.16 No entanto, a manutenção da solução estrutural traduzia-

se também numa perspectiva de defesa do património, bem como numa opção mais económica: ao 

manter as estruturas dos pavimentos, os frontais e as paredes de alvenaria, foi possível evitar grandes 

demolições e integração de estruturas de contenção de fachadas. Refazendo estruturas de madeira, foi 

dispensável o recurso a soluções pesadas de reforço sísmico e de fundações.  

       
Fig. 3 Hotel do Bairro Alto – fachada (Fonte: viajar.clix.pt e www.portugal-hotels-find.co.uk) 

Esta intenção foi de fácil aplicação, uma vez que a função hoteleira, nos pisos dos quartos, é passível de 

uma compartimentação modular, que facilmente se adapta à métrica pombalina. O piso 5 foi o único que 

foi totalmente desmontado, substituído e rebaixado, numa operação de permitiu recuperar o pé direito 

necessário, eliminando-se um piso sub-dimensionado. A questão mais complexa colocou-se na 

adaptação do piso mais baixo de forma a albergar a recepção, o restaurante e o bar. 

No que se refere à segurança estrutural importa salientar que uma das alterações mais significativas que 

resultou da adaptação do edifício para a instalação da seguradora, terá sido, além da já mencionada 

criação das "lajes de vigotas", a supressão de diversas paredes de frontal perpendiculares às fachadas, 

tendo em vista a criação de salas amplas. Esta alteração teve reflexos negativos na segurança sísmica 

do edifício, já que não é suficiente o mecanismo de transmissão de forças horizontais entre os dois anéis 

estruturais anteriormente referidos, apenas à custa dos pavimentos de madeira. 

                                                      
14 APPLETON, João A. Silva – “Um edifício que volta a ser hotel”, Pedra & Cal, nº29 Janeiro/Fevereiro/Março 2006, pp. 26-28. 
15 Idem. 
16 ideia expressa na entrevista com o Eng.º João Appleton. 
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Fig. 4 Hotel do Bairro Alto – Planta do piso 0 (Fonte: A2P_Consult) 

 

  

Fig. 5 Hotel do Bairro Alto – Planta do piso 3 (piso tipo) (Fonte: A2P_Consult) 
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Fig. 6 Hotel do Bairro Alto – Planta de pavimentos do piso 5 (Fonte: A2P_Consult) 

 

A intervenção mais significativa de reforço estrutural consistiu em tirar partido da nova organização 

espacial que uma nova utilização hoteleira implica, aproveitando algumas paredes de separação de 

quartos, e que permitam continuidade em altura, para criar paredes de travamento à base de soluções 

similares às paredes de frontal preexistentes. Estes novos frontais possuem estrutura de madeira de 

pinho marítimo (8 × 12 cm) e são preenchidos (com alvenaria de tijolo) ou vazados, consoante a função 

que desempenham. São interligados à estrutura existente, o que permite obter uma maior robustez, 

melhorando o desempenho da estrutura dos pavimentos. O aço foi apenas utilizado pontualmente, 

quando a madeira necessitava de ser substituída por um material de desempenho mecânico mais 

elevado. 

Enquanto que as soluções estruturais se adaptam com facilidade à solução arquitectónica, os projectos 

de redes tiveram de ser desenvolvidos e executados de forma a não interferir com as componentes 

essenciais da estrutura de madeira.17 

                                                      
17 APPLETON, João A. Silva – “Um edifício que volta a ser hotel”, Pedra & Cal, nº29 Janeiro/Fevereiro/Março 2006, pp. 26-28. 



 

 32 

   
Fig. 7 Hotel do Bairro Alto – Execução dos frontais (Fonte: foto “Um edifício que volta a ser hotel”, Pedra & Cal, nº29, 2006 – e desenhos, 
A2P_Consult) 

       
Fig. 8 Hotel do Bairro Alto – Ligação dos perfis metálicos às paredes no piso 5 (Fonte: foto “Um edifício que volta a ser hotel”, Pedra & Cal, 
nº29, 2006 – e desenho, A2P_Consult) 

Esta intervenção usufruiu da feliz coincidência de três factores, que confluíram numa mesma solução: a 

defesa do património, a opção mais económica e a vontade do dono de obra. Assim foi possível intervir 

com o grande objectivo da alteração do uso, que permitiu manter não só as fachadas pombalinas, mas 

também a solução estrutural e simultaneamente tornar-se na opção mais económica.  

O resultado final, em termos de utilização é muito positivo, uma vez que este hotel de cinco estrelas 

possui uma taxa de ocupação elevada durante todo o ano 

Em resumo, a reabilitação deste edifício baseia-se numa solução simples, em que se recorre de forma 

sistemática a um só material, a madeira, para voltando ao passado, lhe conferir um novo futuro, em que a 

mais valia patrimonial é um saldo muito positivo. 
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3.1.2 Edifício Castro & Mello, Arq.º Álvaro Siza Vieira 

Projecto e obra: 1992/2004 

Estruturas: STA Segadães Tavares & Associados 

Dezassete edifícios situados na área de intersecção das ruas do Carmo, Nova do Almada e Garrett foram 

total ou parcialmente destruídos pelo incêndio de Agosto de 1988. À excepção dos edifícios do Chiado e 

Grandella, todas as construções abrangidas pelo Plano de Reconstrução da Zona Sinistrada do Chiado 

(PP), são do tipo Pombalino, quase todos do séc. XVIII com adaptações do séc. XIX, sendo desigual a 

qualidade, a data de construção e a importância das alterações introduzidas nas fachadas. 

 
Fig. 9 Edifício Castro & Mello – edifícios a intervir no âmbito do Plano de Reconstrução da Zona Sinistrada do Chiado (Fonte: ECO, 
Umberto – Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado. 1982) 

Este plano tinha como objectivo preservar o valor ambiental, histórico e arquitectónico da zona, enquanto 

parte do centro histórico. Assim, as intervenções transformadoras deveriam referir-se sobretudo a 

aspectos de definição de programa, de acessibilidade e de ordenação da frente comercial e de 

equipamentos. Tomou-se igualmente consciência de que era necessário reestruturar um equilíbrio entre 

habitação e outros usos, de modo a permitir um bom funcionamento do conjunto.18 

Definiu-se, nesse mesmo plano, um espírito muito ligado ao carácter dos edifícios pombalinos, com a 

definição de regras tanto para a construção das fachadas, como para a criação dos espaços públicos e 

percursos pedestres, aproveitando-se os pátios interiores existentes para promover a interacção com a 

população e com o transeunte.19 

O edifício Castro & Mello ocupa os lotes 8 e 9, conforme a planta da Fig. 9. O projecto do Arq.to Álvaro 

Siza Vieira não consistia obviamente de um caso de recuperação de um edifício com estrutura 

                                                      
18 “Plano Pormenor da zona sinistrada do Chiado”, Arquitectos, nº134 Julho/Agosto 1990, pp. 26-49. 
19 Idem. 
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pombalina, uma vez que esta foi destruída no incêndio. Apenas a fachada permanecia de pé, tendo sido 

mantida e restaurada. A estrutura do edifício passou a ser em betão. 

 
Fig. 10 Edifício Castro & Mello – Planta de localização 

O piso do rés-do-chão é constituído pelo átrio de comunicações verticais de acessos aos escritórios e 

aos apartamentos e por lojas. O piso 2, a sobre-loja, possui comércio e a entrada pelo pátio. Os pisos 3 e 

4 são ocupados por escritórios, subdivididos em parcelas com entradas independentes. Os pisos 5, 6 e 7 

destinam-se a habitação, enquanto que o piso 8 é completamente ocupado por equipamentos de ar 

condicionado e outros.20 

 
Fig. 11 Edifício Castro & Mello – Pisos 4 e 5 (Fonte: ECO, Umberto – Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado. 1982) 
 

                                                      
20 ECO, Umberto – Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado, 1982, p.122. 

Piso 4 Piso 5 
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Fig. 12 Edifício Castro & Mello – Pisos 6 e 7 (Fonte: ECO, Umberto – Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado. 1982) 

Os materiais e cores exteriores, e respectiva pormenorização, estavam definidos no Regulamento do 

Plano da Zona Sinistrada do Chiado. 

 
Fig. 13 Edifício Castro & Mello – Alçados (Fonte: ECO, Umberto – Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado. 1982) 

Piso 6 Piso 7 
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Fig. 14 Edifício Castro & Mello – Fachada de tardoz, entrada e escadas (Fonte: ECO, Umberto – Álvaro Siza, A reconstrução do Chiado. 
1982) 

 
Fig. 15 Edifício Castro & Mello – Interior do quarteirão (Fonte: www.portugalrestaurants.com/restaurantes/Mezzogiorno-Pizzeria.html) 

 

Os saguões laterais e as escadas voltam a construir-se no mesmo local onde estavam antes do incêndio, 

embora estes espaços de iluminação tenham agora uma dimensão superior e as escadas se encontrem 

complementadas com a instalação de elevadores. 

Passar-se de dois para quatro fogos por piso permitiu uma maior rentabilização do espaço e o 

desaparecimento de divisões interiores, habituais na compartimentação pombalina.  

No que diz respeito à distribuição, os compartimentos têm todos acesso separado através dos espaços 

circulação, o que nem sempre acontecia nas plantas pombalinas. No entanto, optou-se por se fazer uma 

segunda circulação feita directamente entre as divisões, deixando a memória do conceito da época. 

A utilização de características da habitação pombalina e sua actualização aos padrões de habitação 

actuais, revela um cuidado na intervenção que a torna única, porque indissociável da memória do lugar.  
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O plano de recuperação em geral, e a intervenção neste edifício em particular, são caracterizados por 

uma grande contenção. Em vez da substituição dos edifícios, o arquitecto preferiu uma intervenção 

discreta, desprovida de marca autoral. A opção adoptada foi o da modificação dos usos do interior dos 

quarteirões, onde se tinham acumulado situações desreguladas e insalubres, transformando-os em 

espaços públicos − pracetas e acessos destinados a vencer cotas. Procedeu à unificação estrutural de 

edifícios contíguos, mantendo a expressão formal exterior, ao reequilíbrio funcional entre habitação, 

comércio e serviços e à correcção de algumas fachadas, que foram repostas na métrica da arquitectura 

pombalina. Esta intervenção constitui uma lição de rigor ao recusar qualquer vedetismo e ao afirmar o 

papel do arquitecto como operador simbólico, que conduz a memória do lugar às exigências sociais e 

funcionais do presente. 
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3.1.3 Reconversão de um quarteirão no Chiado, Arq.º Gonçalo Byrne 

Projecto: 1991/1998 

Obra: 1998/2002 

Estrutura: STA Segadães Tavares & Associados 

O quarteirão em causa, limitado pelas Ruas Garrett, Serpa Pinto, Travessa do Carmo, Almirante 

Pessanha e Calçada do Sacramento, tem origem numa ocupação pré-pombalina de características 

essencialmente orgânicas. Após o terramoto, o quarteirão adquiriu a sua configuração actual da 

adaptação da nova malha, originada pela abertura da Rua Garrett, às pré-existências a Norte que 

sobreviveram ao abalo e ainda à complexa adaptação à topografia, com declives em todas as suas ruas 

periféricas. 

 
Fig. 16 Quarteirão no Chiado – planta de localização 

 

A envolvente construída é composta por edifícios do séc. XIX, formando frentes de rua consolidadas, 

onde se incluía o antigo hospital da CUF, contando com um único edifício público: a Igreja do 

Sacramento de 1772. A torre sineira desta igreja, com forte presença no interior do quarteirão, marca 

este projecto de reabilitação. 

Os edifícios a intervencionar encontravam-se muito alterados e degradados, restando pouco da sua 

origem pombalina. Uma vez que constituíam a maior parte do quarteirão, surgia assim a oportunidade 

única da construção de estacionamento como parte integrante da reabilitação, vindo a oferecer habitação 

de qualidade, com os requisitos actuais, numa zona nobre e consolidada da cidade de Lisboa. Sendo 

assim, a estrutura dos edifícios intervencionados e do estacionamento é em betão.21 

                                                      
21 informação recolhida em entrevista com Arq.to José Manuel Laranjeira, da equipa do Arq.to Gonçalo Byrne. 
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Fig. 17 Quarteirão no Chiado – maqueta (Fonte: BYRNE, Gonçalo, “Reconversão de um quarteirão no Chiado, Lisboa”, Pedra & Cal, nº11, 2001) 

 

A intervenção considera oito edifícios, pertencentes à seguradora Império, e o logradouro por eles 

confinado, que embora não representasse a totalidade do quarteirão, permitia uma actuação abrangente 

que visava os seguintes aspectos:22 

� (re)introdução de uma complementaridade funcional, através do reforço da componente habitacional e 

comercial, criação de estacionamento e manutenção de escritórios; 

� redesenho do interior do quarteirão, ordenando o logradouro, e potenciando os seus elementos mais 

significativos: o jardim, a cabeceira e a torre sineira da igreja; 

� recuperação da memória dos percursos pré-pombalinos, permitindo o atravessamento interno do 

quarteirão. 

A proposta arquitectónica articula-se ao longo de dois eixos de atravessamento do quarteirão: um eixo 

principal na direcção Travessa do Carmo / Rua Garrett, cujo percurso é assistido por meios mecânicos 

(escadas rolantes) para vencer a diferença de cota, e um segundo, perpendicular, na direcção Serpa 

Pinto / Almirante Pessanha. A estes eixos associa-se a componente comercial, que ocupa de uma forma 

geral todos os pisos térreos ao longo das ruas e do logradouro. 

Partindo da caracterização do espaço central ajardinado do logradouro (privado), cria-se à sua volta um 

espaço público, um percurso exterior na extensão dos espaços comerciais, que usufrui da presença 

visual do jardim e do enquadramento da torre sineira da igreja, até agora imperceptíveis. O pórtico 

pretende dar a dimensão pública ao interior do quarteirão. 

Acima dos pisos térreos implantam-se, em edifícios separados, as áreas habitacionais e as de escritórios. 

Os pisos em cave destinam-se, por sua vez na sua quase totalidade, ao parque de estacionamento. 

                                                      
22 BYRNE, Gonçalo, “Reconversão de um quarteirão no Chiado, Lisboa”, Pedra & Cal, nº11 Julho/Agosto/Setembro 2001, p. 6-8 
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Fig. 18 Quarteirão no Chiado – espaço interior público de atravessamento (Fonte: www.byrnearq.com e Ana Brandão Matos) 

Legenda: 

           lojas                    escritórios                 restauração 

 
Fig. 19 Quarteirão no Chiado – Planta do piso -3 (de nível com a Rua Garrett) (Fonte: Gonçalo Byrne Arquitectos) 
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Fig. 20 Quarteirão no Chiado – Planta do piso -2 (Fonte: Gonçalo Byrne Arquitectos) 

  

Fig. 21 Quarteirão no Chiado – Planta do piso 0 (de nível com a T. do Carmo) (Fonte: Gonçalo Byrne Arquitectos) 

   
Fig. 22 Quarteirão no Chiado – Planta do piso 3 (Fonte: Gonçalo Byrne Arquitectos) 
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   Fig. 23 Quarteirão no Chiado – Corte longitudinal R. Serpa Pinto / Almirante Pessanha (Fonte: Gonçalo Byrne Arquitectos) 

 
      Fig. 24 Quarteirão no Chiado – Corte transversal R. Garrett / T. do Carmo (Fonte: Gonçalo Byrne Arquitectos) 

 

As fachadas de rua e as volumetrias em geral foram preservadas, sendo apenas objecto de operações 

pontuais de redesenho e ajustamento, como é o caso da entrada do percurso principal a partir da Rua 

Garrett, que se faz no edifício nº 54 a 64. A fachada em azulejo do edifício da Rua Serpa Pinto foi 

restaurada, sem qualquer alteração. 

É ainda de destacar a preservação da loja Gardénia, situada no piso térreo da Rua Garrett nº54, que foi 

intervencionada em 1917 pelo Arq.to Raul Lino, e que se mantém hoje com as mesmas características de 

então.23 

                                                      
23 informação recolhida em entrevista com Arq.to José Manuel Laranjeira, da equipa do Arq.to Gonçalo Byrne. 
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Fig. 25 Quarteirão no Chiado – Entrada pedonal pela Rua Garrett (Fonte: Ana Brandão Matos) 
 

      
Fig. 26 Quarteirão no Chiado – Fachada da Travessa do Carmo (Fonte: Ana Brandão Matos) 

Este projecto é um exemplo de continuidade na aplicação dos princípios desenvolvidos no Plano de 

Recuperação do Chiado, com a introdução do pequeno comércio e escritórios nos edifícios de habitação, 

ao mesmo tempo que estabelece um percurso pelo interior do quarteirão, com o objectivo de fazer a 

ligação de duas cotas distintas, promovendo a interacção entre os edifícios, a envolvente e o transeunte. 

A autenticidade do lugar foi preservada, uma vez que tudo o que diz respeito à nova intervenção se 

encontra evidenciado pela escolha dos materiais, por um desenho simples e justificado pela função que 

desempenha, mantendo intactas as características do lugar. 

O estacionamento em cave representa a grande mais valia deste projecto, na medida em que serve uma 

zona com graves problemas desta natureza, onde a reabilitação de edifícios individuais não permite a 

introdução desta valência sem um aumento considerável nos custos. Só uma intervenção ao nível do 
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quarteirão, possibilita a introdução de estacionamento em cave desta dimensão, que além de servir os 

moradores do próprio quarteirão, admite a venda de lugares e a exploração como parque público. 

No entanto, passada menos de uma década sobre o fim das obras, o panorama de ocupação dos 

edifícios e espaço público do quarteirão está longe do previsto. Embora as áreas habitacionais estejam 

completamente ocupadas e o estacionamento, tanto público como privado, funcione com aproveitamento 

considerável, a área comercial está totalmente desocupada. Aliás, segundo um dos autores do projecto, 

o Arq.to José Manuel Laranjeira, são os lucros do estacionamento que suportam a ausência de utilização 

da área comercial, que levou ao fecho do percurso pedonal da direcção Serpa Pinto / Almirante 

Pessanha. Como consequência, o interior do quarteirão tem poucos utilizadores, muito devido à forte 

presença dos espaços vazios, antes destinados a lojas e restauração. 
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3.1.4 Terraços de Bragança, Arq.º Álvaro Siza Vieira 

Projecto e obra: 1992/2004 

Estrutura: STA Segadães Tavares & Associados 

O complexo de habitação, serviços e comércio, Terraços de Bragança, ocupa um lote com cerca de 

5000m2 de área, situado entre as ruas António Maria Cardoso e do Alecrim, inserindo-se numa zona 

completamente consolidada. 

                  

Fig. 27 Terraços de Bragança − planta de localização e implantação (Fonte: planta de implantação − ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/002/ 
artigo.php?ml=3&x=b4a1pt.xml) 

 

Este projecto desenvolveu-se num vazio criado por demolições feitas há cerca de vinte anos da Fábrica 

da Cerveja Jansen. No terreno, e dividindo-o sensivelmente ao meio no sentido longitudinal, encontra-se 

um trecho da Muralha Fernandina, estrutura defensiva que definia o limite urbano de Lisboa quando ficou 

concluída, no princípio do séc. XIV. O grande declive constituía-se como um limite natural. Assim, a 

topografia, a geografia e a história dividem o terreno em dois, tendo este facto sido claramente assumido 

no projecto, tanto na definição da forma como do programa.24 

                                                      
24 “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, Portugal 2000-2005, p. 110-115. 
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Fig. 28 Terraços de Bragança − logradouro e fachada (Fonte: “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, 
Portugal 2000-2005) 

Na parte de terreno confinante com a Rua do Alecrim encontra-se um conjunto de 3 edifícios, que 

alinham pela face da rua, e possuem a mesma profundidade (15.5m). Os pisos térreos (um ou dois) 

destinam-se ao comércio e os pisos superiores a escritórios e habitação. Na zona alta do terreno, 

confinando com a Rua António Maria Cardoso, estão dois edifícios destinados à habitação. O contacto 

destes edifícios com o solo é feito por meio de pilares com grandes vãos entre si e acessos verticais 

definidos de modo a preservar as ruínas existentes da Muralha Fernandina. Os cinco edifícios partilham o 

mesmo espaço de estacionamento em cave (9 000m2).25 

  
Fig. 29 Terraços de Bragança − maqueta e corte transversal (Fonte: foto − www.norigem.pt/files/esc_0100_i1.htm e corte − “Álvaro Siza, 
Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, Portugal 2000-2005) 

 

                                                      
25 Idem. 
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Fig. 30 Terraços de Bragança − planta do nível 3 (Fonte: “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, 
Portugal 2000-2005 

 

 
Fig. 31 Terraços de Bragança − planta do nível 4 (Fonte: “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, 
Portugal 2000-2005 
 

 
Fig. 32 Terraços de Bragança − planta do nível 5 (Fonte: “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, 
Portugal 2000-2005 
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Fig. 33 Terraços de Bragança − planta do nível 6 (Fonte: “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 2GDossier, 
Portugal 2000-2005 

 

 
Fig. 34 Terraços de Bragança − planta do nível 10 (último piso) (Fonte: “Álvaro Siza, Complexo habitacional Terraços de Bragança, Lisboa”, 
2GDossier, Portugal 2000-2005 

 

A estrutura dos edifícios é em betão armado, composta por pilares e lajes fungiformes. A construção 

acima do solo possui paredes de alvenaria de tijolo com caixa de ar e isolamento térmico. As paredes 

interiores são em alvenaria de tijolo para rebocar e pintar. As coberturas são planas, impermeabilizadas e 

isoladas termicamente segundo o sistema de cobertura invertida, com revestimento vegetal. Os 

acabamentos exteriores dos edifícios confinantes com a Rua do Alecrim são em pedra lioz até ao nível 

do último piso de escritórios ou comércio e nos restantes pisos, correspondentes a habitação, são em 

azulejo. Os edifícios que dão para a Rua António Maria Cardoso possuem um embasamento em pedra 

lioz até ao nível do primeiro piso de habitação e varandas dos edifícios. Os restantes panos de parede 

são em azulejo.26 

 

                                                      
26 Idem. 
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Apesar de se tratar de um condomínio fechado, a disposição dos cinco blocos com frentes para as ruas 

do Alecrim e António Maria Cardoso, faz com que o conjunto se apresente como uma parte “participativa” 

da cidade. Destaca-se nas fachadas o ritmo dos vãos em consonância com os edifícios vizinhos e a 

utilização da pedra lioz e azulejos azuis para separar a habitação dos restantes usos. 

Embora formalmente diferente do exemplo do edifício Castro & Mello, também aqui o Arq.to Álvaro Siza 

Vieira optou por um exercício de modéstia e contenção, onde actuando num vazio deu continuidade ao 

que existia em redor com a marca da contemporaneidade.  
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3.1.5 Ruínas do Carmo, Arq.º Victor Mestre 

Projecto: 1998 

Obra: 2001 

Estrutura: Engo Manuel Dias das Neves 

Fundado em 1389 por iniciativa do condestável D. Nuno Álvares Pereira, o Convento do Carmo localiza-

se no cimo do Monte do Carmo, com cabeceira destacada, sobranceira ao Rossio e fronteira ao Castelo 

de São Jorge. A norte encontram-se as dependências conventuais e a sul o troço de construção com 

acesso ao Elevador de Santa Justa. Os arquitectos terão sido Afonso Gonçalo e Rodrigo Eanes.27 

 
Fig. 35 Ruínas do Carmo – Planta de localização 

 

Os religiosos carmelitas começaram a habitar o convento em 1423, depois de terminada a parte 

residencial. Em 1755, o terramoto de 1 de Novembro danificou gravemente o convento, desaparecendo a 

biblioteca e ficando a igreja em ruínas. Em 1834 ocorre a extinção das ordens religiosas, dando-se início 

a obras no convento para permitir a instalação de um tribunal. Após obras extensivas, instala-se, em 

1836, nas antigas dependências conventuais, a Guarda Municipal. Em 1864, a Real Associação de 

Arqueólogos Portugueses ocupa a igreja e pequenos espaços associados a nascente do transepto. 

                                                      
27 www.monumentos.pt − ficha  do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. 
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Fig. 36 Ruínas do Carmo – vista aéria (Fonte: www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx) 

Possidónio da Silva, arquitecto responsável pelas obras da igreja (de 1864 a 1896 à frente dos destinos 

do Convento do Carmo) opta por uma reconstrução não integral, mas apenas do essencial que permitia a 

sua leitura como templo gótico. Assim, as primeiras obras de restauro das Ruínas do Carmo consistiram 

na reconstituição das colunas, arcos e janelas góticas, utilizando pedra semelhante à pré-existente, 

mantendo a ruína mas recompondo-a. No entanto, em termos técnicos, esta reconstituição apresenta 

fragilidades, como o simples encosto dos novos arcos de janelas aos originais, muito deteriorados pelo 

sismo e pelo fogo. A estabilidade dos novos elementos estava assim comprometida, apresentando 

elevado risco de deslizamento em caso de sismos, vibrações excessivas ou cumulativas provenientes de 

tráfego ou assentamentos diferenciais dos terrenos. 

          
Fig. 37 Ruínas do Carmo – planta e fachada (Fonte: www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx) 

Ao instalar-se o Museu Arqueológico na igreja conventual não houve intenção de alterar a aparência do 

monumento. No entanto, foram introduzidas alterações, que apesar de resultarem da intervenção 

estrutural, desfiguraram o espaço religioso, como é o caso do encerramento da cabeceira. O Museu 

acabou por se transformar num depósito de materiais, e com o decorrer do tempo entrou em decadência, 

apesar do valioso espólio que albergava. 
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Encerrado desde 1995, os problemas do Convento do Carmo agudizaram-se, em 1996, com as obras de 

abertura do túnel do Metro que liga o Rossio ao Chiado, as trepidações provocadas no subsolo afectaram 

as fundações do monumento e até a estabilidade da colina. Os trabalhos de consolidação dos alicerces, 

que se prolongaram por mais de um ano, exigiram o levantamento do pavimento do convento. Durante 

vários anos, nada foi feito devido a um diferendo existente entre a Associação de Arqueólogos 

Portugueses e o Metropolitano de Lisboa. 

Contudo, face à urgência em estabilizar a encosta e o próprio monumento, iniciaram-se os trabalhos com 

o propósito de estancar os acentamentos diferenciais e as infiltrações de águas pluviais.  

A consolidação da colina foi feita através da injecção de estacas e betão nas profundezas da escarpa, a 

partir da nave da igreja e do corredor lateral de acesso ao elevador.28 

  
Fig. 38 Ruínas do Carmo – entrada e interior (Fonte: Ana Brandão Matos e aeiou.escape.expresso.pt/artigo_checkin.php?artigo=275) 

As obras, com projecto da autoria do Arq.to Victor Mestre, na altura da Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, tiveram como principal objectivo o acompanhamento e integração destes 

trabalhos de estabilização do monumento e da escarpa com o próprio projecto de conservação e restauro 

do conjunto, mantendo a memória da intervenção do Arq.to Possidónio da Silva. 

A proposta incluía:29 

� a remoção de 60 cm de aterro que cobria toda a nave e transepto da igreja, restituindo o monumento 

à sua cota inicial, deixando a memória da altura do entulho do terramoto nas colunas e paredes; 

� o redimensionamento da área arrelvada, reduzindo-a; 

� a consolidação estrutural de fundações, paredes, arcos e abóbadas, estes três últimos pela integração 

de elementos em aço inox, que apesar de nalguns casos serem exteriores, não são visíveis; 

� a integração do revestimento das abóbadas, platibandas, gárgulas e outros terraços em cobre; 

                                                      
28 informação recolhida em entrevista com o Arq.to Victor Mestre. 
29 Idem. 
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� a colocação de uma nova cobertura em cobre camarinha, após a remoção de telas de alumínio e 

outras malfeiturias; 

� novo lagedo no transepto; 

� o restauro do túmulo de D’ Nuno Álvares Pereira 

� a introdução de infra-estruturas ocultas de apoio a actividades culturais, como concertos ou desfiles; 

� a impermeabilização dos solos a céu aberto, de modo a evitar infiltrações no subsolo instável, e a 

criação de sistemas de drenagem das águas pluviais; 

� a limpeza geral da galeria do alçado sul; 

Embora fizesse parte da proposta fazer desaparecer os canteiros do interior da igreja, voltando esta a ser 

lajeada como é da sua natureza, tal não foi possível por imposição da Associação de Arqueólogos 

Portugueses.  

     
Fig. 39 Ruínas do Carmo – interior (Fonte: Ana Brandão Matos) 

A par da obra conduzida pela DGEMN, o IPPAR desenvolveu o projecto da bilheteira da autoria do Arq.to 

Carlos Marreiros e a Associação de Arqueólogos Portugueses solicitaram ao Arquitecto e Arqueólogo 

Mário Varela Gomes a reinstalação do museu. Já o arranjo da entrada com rebaixamento da cota do 

Largo do Carmo foi da responsabilidade da equipa técnica da C.M. de Lisboa. 

As Ruínas do Carmo são uma das principais marcas deixadas pelo terramoto de 1755 ainda visíveis na 

cidade, tendo esta última intervenção colocado em evidência a história do monumento. No entanto, é o 

facto de serem, hoje em dia, palco para espectáculos e outros acontecimentos mais mundanos, como 

casamentos e festas de Natal, que diversificou e actualizou o seu uso, fazendo agora parte do presente, 

muito para além de uma visita ao passado. 
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3.1.6 Convento dos Inglesinhos, Arq.º Carlos Travassos 

Projecto: 2004 

Obra: 2008 

Estrutura: A2P_Consult 

No topo da colina de Santa Catarina, o Colégio de S. Pedro e S. Paulo, conhecido por Convento dos 

Inglesinhos, é um conjunto de arquitectura religiosa empreendida durante o segundo quartel de 

seiscentos, representa um vestígio do elo cultural e espiritual que subsiste, no decurso da História, entre 

Portugal e Inglaterra. Situa-se em pleno Bairro Alto entre a Rua Luz Soriano e a Rua Nova do Loureiro. A 

entrada principal faz-se pela Travessa dos Inglesinhos, em frente ao Conservatório Nacional. 

 
Fig. 40 Convento do Inglesinhos – planta de localização 

Naquele lugar existiam, no séc. XVII, casas e terrenos de D. Pedro Coutinho, fidalgo que projectou ali 

erguer um colégio para religiosos, que, posteriormente, regressariam a Inglaterra para firmar o 

catolicismo.30 

Os primeiros edifícios adquiridos por D. Pedro Coutinho, em 1622, com intenção de edificar o Colégio 

não tinham condições físicas confortáveis para receber os primeiros alunos. Foram iniciadas, de 

imediato, as obras de adaptação e acrescento de divisões, que demoraram cerca de cinco anos a ser 

terminadas. A igreja ficou pronta dois anos mais tarde. D. Pedro Coutinho doou também algumas casas 

cujas rendas permitiriam garantir a subsistência do Colégio. Cabia à Misericórdia  (instituição 

estabelecida pela Rainha D. Leonor em 1498) a gestão das rendas e a obrigação de manter o edifício do 

Colégio em boas condições, enquanto este funcionasse dentro dos propósitos para que fora criado.    

Até ao início do século XVIII, haviam sido efectuadas apenas algumas obras de conservação. A petição 

para reconstruir o Colégio foi enviada para a Misericórdia em Julho de 1709, assinada pelo Reitor, Rev. 

Edward Jones, referindo o estado de degradação dos dormitórios e da igreja, como premissa para que 

                                                      
30 AAVV – Convento dos Inglesinhos, Outubro de 2007 
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aquela instituição cumprisse a vontade do fundador na conservação do edifício. A Misericórdia ignorou o 

conteúdo desta petição, alegando que os fundos deixados por D. Pedro Coutinho serviam apenas para a 

manutenção do Colégio e dos seus alunos. 

A necessidade de fazer obras no Colégio era tão grande que os seus Superiores se viram obrigados a 

recorrer à justiça, pedindo que a Misericórdia cumprisse os seus deveres para com o Colégio ou, em 

alternativa, renunciasse aos seus direitos de patronato. Chegou-se, entretanto, a um acordo no qual a 

Misericórdia renunciou a metade dos seus direitos sobre os bens deixados pelo fundador, ficando as 

obras de reconstrução a cargo dos Superiores do Colégio. Na sequência deste acordo, o Padre Jones, 

através dos seus fundos pessoais, dinheiro recebido de Inglaterra, de residentes ingleses na cidade e de 

uma contribuição por parte do Inquisidor Geral, do Rei D. João V e de muitos nobres portugueses, iniciou 

no dia 14 de Junho de 1714 a construção das bases do novo Colégio.  

As quantias conseguidas revelaram-se insuficientes para completar a obra e apenas em 1727 é colocado 

o telhado. O interior estava inacabado e num estado tão rude e imperfeito que durante algum tempo o 

Convento foi apelidado de “Celeiro de Lisboa”.  

Com excepção da igreja e da torre dos sinos, que tinham apenas sido muito superficialmente 

recuperadas, a nova construção resiste ao terramoto de 1755. Em 1776 é eleito Presidente o Padre 

James Barnard, que procura sanear as contas do Colégio, definindo como prioridade recuperar e 

aumentar o edifício, que exibia ainda as marcas do terramoto de há 21 anos. Entre 1777 e 1780, todo o 

edifício é restaurado graças às generosas doações do Bishop Challoner. 

No final do século XVIII, em consequência da Revolução Francesa, o colégio de Douai e os demais em 

Espanha acabam por fechar. Decidiu-se que o Colégio de Lisboa deveria ser aumentado e preparado 

para receber os alunos das outras instituições, cerca de 40, os Superiores e os professores. É também 

nesta ocasião que se constrói o Observatório de onde, de acordo com alguns padres, se tem uma das 

melhores vistas da Europa. 

Em 1814, com o fim da Guerra Peninsular, é restabelecida a paz entre Inglaterra e França. No dia 29 de 

Junho do mesmo ano, dia de São Pedro e São Paulo, depois de 4 anos sem actividade religiosa, é 

novamente celebrada uma missa na igreja do Colégio. As instalações da igreja, de pequenas dimensões, 

tinham a reputação de ser consideradas uma das piores existentes em Lisboa, sendo mesmo perigoso 

estar debaixo do seu tecto.  

A falta de recursos financeiros foi adiando a decisão da construção de uma nova igreja, maior, compatível 

com a nova edificação do Colégio, capaz de receber confortavelmente alunos, Superiores e todas as 

pessoas que ali acorriam.  Foram então feitas pequenas reparações necessárias à conservação da 

construção: um novo tecto junto ao velho altar, a substituição dos velhos mosaicos por pavimento em 

soalho, a decoração das paredes e a substituição porta de entrada por uma em madeira. No centro da 

igreja foram colocados gradeamentos que a dividiam em zonas distintas, com bancos para os membros 
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do Colégio e outra zona para a assistência. No período em que decorriam estas obras, a missa era 

celebrada na sala dos arcos, agora fechada com portas de vidro que a separavam do jardim. Estas obras 

ainda hoje são visíveis. 

Em 1857, dois benfeitores, D. Joana d´Araújo Carneiro d´Oeynhausen e o  Rev. Jerónimo da Mata, Bispo 

de Macau, dotaram o Colégio de recursos que permitiram realizar obras de ampliação, terminadas no dia 

18 de Dezembro de 1858, altura em que foi construído o coro. No entanto, só em 1898, com uma verba 

doada pelo Notário Apostólico, Rev. Monsignor James Lennon, antigo inglesinho do Colégio de Lisboa,  a 

igreja foi totalmente decorada, adquirindo o aspecto que apresenta até hoje. 

Em 1973, dá-se o encerramento do Colégio, sendo adquirido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

em 1982. O fundador do Colégio de S. Pedro e S. Paulo, sepultado na capela-mor da Igreja, cedo 

expressou, através de voto testamentário, o desejo de que a Misericórdia de Lisboa protegesse o imóvel, 

o que veio a concretizar-se. 

Passaram-se anos, e o edifício com estuque marmoreado, pavimento em pedra e soalho, vitrais e painéis 

de azulejos artísticos foi-se degradando, uma vez que a Santa Casa tinha prioridades de nível social mais 

urgentes a atender. 

Em 1997, um projecto coordenado pela arquitecta Sofia Velez, da Divisão de Intervenção no Espaço 

Público da Câmara Municipal de Lisboa, previa um novo desenho para o pavimento que daria espaço a 

uma circulação pedonal confortável, em calçada portuguesa, ao longo da fachada do edifício. A poente, o 

percurso sofreria uma inflexão, diluindo-se numa zona de estrada que serve a entrada do convento, 

numa composição que adquiriria características de foyer. 

Em 1992, deu-se a reabertura ao público do Colégio de S. Pedro e S. Paulo tendo como meta assinalar o 

renascimento de um espaço, ou seja, o ponto de partida de uma série de trabalhos de reabilitação deste 

conjunto patrimonial, que veio a sofrer ao longo dos anos um processo de deterioração, a par de 

alterações várias. 

Assim, entendeu a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa expressar simbolicamente esta vontade, 

através de uma Exposição decorrente da colaboração com o British Council, o que constituiria o embrião 

de um vasto e cuidado trabalho de recuperação deste conjunto e dos seus bens artísticos. A Exposição 

foi estudada e produzida pelo Royal Fine Art Comission, aglutinando pesquisas e projectos seleccionados 

e empreendidos a partir de 1975 – Ano do Património Arquitectónico Europeu. 

O âmbito desta Exposição, enquadrado nos princípios que formam o programa de recuperação e 

adaptação deste antigo Colégio, sintetiza-se em três pontos fundamentais: regeneração de área antiga 

através de métodos modernos de conservação, preservação da personalidade histórica dos edifícios que 

foram objecto de intervenções com o fim de serem adaptados a novos usos e, por fim, possibilidades de 

enquadramento da arquitectura moderna no contexto de edifícios históricos. 
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Preocupada com a sua conservação, a Santa Casa decidiu vendê-lo, ficando a Highrove - Clubes 

Residenciais, S.A. com a obrigação contratual de “preservar a traça, uma vez que se trata de património 

português”. Esta empresa privada iria restaurá-lo e reconvertê-lo em habitações para maiores de 55 

anos. Neste projecto do Arq.to João Pedro Guimarães, só seria construído um parque de estacionamento. 

Além de cerca de 60 habitações de duas (T1) e três assoalhadas (T2) na sua maioria, o projecto previa 

um centro de cuidados de saúde, que apoiaria as actividades diárias dos residentes, e um espaço para 

actividades de cultura e lazer. Este projecto acabou por não poder ser realizado, já que não teve parecer 

favorável da Câmara Municipal de Lisboa. 

O Colégio dos Inglesinhos é um conjunto de arquitectura religiosa, de linguagem chã e pombalina, dotado 

de unidade arquitectónica e estética, onde se destacam o seu vincado rigor geométrico, pureza de linhas 

e robustez geométrica. 

De acordo com o Plano Director Municipal de Lisboa, o Convento dos Inglesinhos é classificado como 

Imóvel com Interesse Histórico, Arquitectónico e/ou Ambiental. 

Do conjunto de edifícios, jardins e pátios que se estendem por todo um quarteirão, pouco se vê do 

exterior. O Colégio encontra-se cercado por um extenso muro de forte expressão urbana que torneja a 

Travessa dos Inglesinhos para a Rua Luz Soriano, onde se assume como um muro de contenção, com 

vãos cegos, atribuído a Carlos Mardel. Segue para a Rua de S. Boaventura e depois pela Calçada do 

Cabra, interrompido aí por dois edifícios, um deles anterior ao terramoto de 1755. O único edifício com 

fachada principal perceptível na sua totalidade a partir do exterior é o conjunto principal do colégio e 

igreja, com frente para a Travessa dos Inglesinhos.  

Entretanto surge um novo projecto encomendado ao arquitecto Carlos Travassos, que previa a 

construção de um empreendimento de habitação colectiva em 29 fogos, com tipologias T0 a T6, com três 

caves de estacionamento com capacidade para 62 veículos, num total de 6.900 metros quadrados de 

construção. 

Segundo o Arq. Carlos Travassos, a reabilitação arquitectónica deste edifício não passou por um 

exercício de estilo, tendo-se tomado uma atitude de extrema contenção quanto à introdução de rupturas 

ou grandes alterações nas linguagens estéticas e morfológicas existentes. Da identidade e vivências do 

Bairro Alto, que mantém uma grande autenticidade, articulada com as múltiplas transformações do 

edifício, não seria razoável para a sua reabilitação uma atitude de restauro historicista, mas uma maior, 

talvez mais difícil, atitude de diálogo e integração no discurso urbano e arquitectónico actual, 

caracterizado por notáveis qualidades de coerência, homogeneidade e variedade.31 

O conjunto edificado apresentava-se como o resultado de adições sucessivas, construídas em diferentes 

épocas, revelando-se impossível encontrar uma formulação da imagem arquitectónica primordial. A 

prevalência de diferentes hipóteses de abordagem do edificado, passando pela reabilitação, restauro e 

                                                      
31 AAVV – Convento dos Inglesinhos, Outubro de 2007. 
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renovação, tornou o desenvolvimento do projecto algo complexo. Na verdade, tratava-se de conformar 

 um conjunto arquitectónico que trouxe nova funcionalidade à área e à sua envolvente, sem desvirtuar a 

sua situação original.  

Do ponto de vista construtivo, o edifício do Colégio é um típico edifício antigo, com estrutura de alvenaria 

e madeira, onde, através dos tempos e das sucessivas alterações que nele foram realizadas, nunca se 

assistiu à introdução dos modernos materiais e processos de construção (aço e betão). 

O edifício do Colégio, a nascente ao corpo da Igreja, é uma sólida construção com paredes de alvenaria 

ordinária de qualidade que constituem o perímetro exterior, complementadas por paredes interiores 

longitudinais que delimitavam um corredor de dimensões generosas, a partir do qual se estabelecia a 

ligação às salas e quartos e, nas suas extremidades, a amplas zonas de utilização comum. Estas 

paredes de alvenaria, com 1.05 m e as exteriores e 0.90 m as interiores, formam o principal sistema 

estrutural, juntamente com outras paredes transversais estrategicamente localizadas, também de 

alvenaria ordinária, a que se somam paredes de frontal tecido.  

Os pavimentos eram generalizadamente de madeira, formados por vigamentos de secção 

aproximadamente quadrada, apoiados quase sempre nas paredes exteriores longitudinais e nas paredes 

dos corredores, ocasionalmente também tirando partido de outras paredes de alvenaria e dos poucos 

frontais já referidos. Em geral, os pavimentos apresentavam-se bem conservados, mas com sinais 

evidentes de deterioração profunda em zonas de apoio nas paredes exteriores e também onde se 

verificou contacto prolongado com a água, a qual gerou ou favoreceu ataques de xilófagos, em especial 

de fungos de podridão. 

Os tectos do rés-do-chão têm estrutura de abóbadas de alvenaria, solução que se repete a toda a altura 

no corpo quase central do observatório, onde se verificou a existência de fendilhação estrutural relevante. 

As coberturas eram em telhado, com mansardas bem desenhadas e estruturas integralmente de 

madeira, excepto na já referida zona do observatório onde se construiu um terraço. 

A intervenção acabou por se orientar pelos seguintes objectivos:32 

� procurou manter-se as memórias do passado relativamente à arquitectura e ao espaço urbano com 

uma correcta adequação aos novos usos; 

� salvaguardar elementos marginadores da paisagem urbana envolvente, remetendo-os para uma 

escala  e uso adequados; 

� assumir confronto entre a construção nova e a construção existente, tentando clarificar uma leitura de 

lógicas arquitectónicas e construtivas diferenciadas; 

                                                      
32 AAVV – Convento dos Inglesinhos, Outubro de 2007. 
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� proceder-se à inventariação de elementos arquitectónicos (molduras dos vãos em pedra, pórticos, 

degraus, pavimentos, etc.) e elementos decorativos (azulejos, talha, algum mobiliário fixo, etc.), 

reutilizados no mesmo local ou noutras zonas do empreendimento, depois de devidamente 

restaurados; 

� requalificar os espaços públicos interiores, seguindo o seu desenho original e pela criteriosa 

implantação das edificações envolventes nos espaços ajardinados existentes; 

� criar espaços de estacionamento automóvel em cave; 

� utilizar novas tecnologias  e sistemas de infra-estruturas para construção e serviços do 

empreendimento; 

� detectar as patologias da construção existente  que se pretendia manter. O recurso a novas 

tecnologias construtivas surge de modo evidente e necessário no que respeita  aos métodos 

construtivos utilizados. 

 
Fig. 41 Convento do Inglesinhos – planta de implantação (Fonte: www.conventodosinglesinhos.pt) 

 

O retorno a tecnologias que remontam às técnicas da construção em “gaiola” e a manutenção de paredes 

estruturantes existentes permitiu a adopção de uma intervenção compatível com a edificação existente e 

a salvaguarda dos valores patrimoniais. Esta tecnologia conjugada com processos construtivos 

contemporâneos, facilmente adaptáveis, integrando paredes de frontal de madeira e tijolo, permitiram 
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poupar o edifício a processos que passariam pela adopção de betão e a consequente necessidade de 

criação de uma logística pesada que se reflectiria na construção de grandes áreas de estaleiro e em 

lógicas de acessibilidade pouco compatíveis. 

 

    

    
Fig. 42 Convento do Inglesinhos – imagens 3D do projecto (Fonte: www.conventodosinglesinhos.pt) 

Este projecto é constituído por três conjuntos residenciais: 

� o primeiro engloba os edifícios da Igreja e o bloco principal do antigo Colégio, que alberga o átrio de 

distribuição principal e a portaria, sendo os restantes 4 pisos ocupados com habitação (19 fogos); 

� o segundo situa-se ao longo da Rua Nova do Loureiro e é constituído por 3 pisos acima do solo, que 

desenha o embasamento do jardim, albergando 9 fogos; 

� o terceiro edifício corresponde à recuperação e transformação de uma casa do século XVII de frente 

para a Calçada do Cabra, disposta em 2 pisos, com 4 assoalhadas e um pátio interior privativo.  
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Fig. 43 Convento do Inglesinhos – antes e depois (Fonte: www.conventodosinglesinhos.pt) 

Do ponto de vista estrutural, A intervenção foi subordinada a dois tipos de condicionamentos:  

� os que resultaram das características construtivas e estruturais do edifício e do seu estado de 

conservação e que recomendavam uma renovação profunda das coberturas e de boa parte dos 

pavimentos de madeira;  

� os que derivaram do programa de intervenção, traduzido desde logo no projecto de arquitectura, 

impondo condições de modernização a um edifício que era mais do que um edifício de habitação e 

que, continuando a sê-lo, tinha por força de se assumir contemporâneo nas condições que oferece, 

uma vez que os novos habitantes não partilham uma vida tão comunitária como os padres e 

seminaristas que primeiro o usaram. 

Somando a estes dois condicionamentos as recomendações e exigências da Câmara Municipal de 

Lisboa e do IPPAR, a solução estrutural projectada correspondeu à preservação máxima possível, a qual 

incluiu a generalidade das paredes de alvenaria ordinária, em toda a extensão e a toda a altura do 

edifício, com pequenas e limitadas interferências, resolvidas quase sempre à custa da colocação de 

perfis de aço. Foram igualmente preservadas as abóbadas de alvenaria, tanto as do tecto do rés-do-chão 

que não careciam de consolidação, como as do observatório, que necessitaram de reforço realizado à 

custa de finas lâminas de reboco armado com redes de aço distendido.33 

Em substituição de algumas paredes resistentes interiores, de frontal tecido de madeira, que as 

condições projectuais não permitiram conservar, foram construídos novos frontais, em versão estilizada e 

onde a madeira foi substituída pelo aço; prolongados até à cobertura, estes novos frontais constituíram a 

estrutura da mesma, depois de complementada por varedo e dispensando assim as asnas tradicionais. 

                                                      
33 AAVV – Convento dos Inglesinhos, Outubro de 2007. 
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Os pavimentos de madeira foram objecto de três tipos de intervenções: numa extensa área do segundo 

piso foi possível garantir a sua preservação com intervenções variáveis, que foram da simples limpeza à 

substituição de parte dos vigamentos, usando para o efeito outros vigamentos provenientes do próprio 

edifício de onde eles tinham sido desmontados, passando pela reparação dos vigamentos existentes, à 

custa da reconstituição de troços danificados por fungos de podridão com argamassas de resina epoxy. 

Nas zonas onde os pavimentos originais de madeira foram removidos, de acordo com a definição do 

projecto, foram refeitos novos pavimentos, recorrendo à madeira maciça nova como material 

fundamental, mas agora composta com perfis de aço, que permitem optimizar o dimensionamento das 

estruturas de madeira, garantindo soluções económicas, que respeitam sempre as exigências da 

moderna regulamentação estrutural. Em algumas zonas, especialmente em áreas correspondentes a 

zonas húmidas dos fogos, optou-se pela criação de pavimentos mistos aço-betão, em que se associaram 

cofragens metálicas colaborantes a vigamentos de aço, soluções muito fiáveis face a condições de 

exposição adversa e a cargas mais elevadas, como as que decorrem de revestimentos pesados, usuais 

em cozinhas e casas de banho. 

 

Os processos de actuação desencadeados passaram pela reabilitação, renovação e restauro, conforme 

as circunstâncias, e as opções que se consideraram para cada caso. Contudo, o recurso a novas 

tecnologias no domínio da construção de estruturas e infra-estruturas prediais foi inevitável, dada a 

complexidade que o empreendimento acarretava, nomeadamente na consolidação do existente, criação 

de caves para o estacionamento e para as zonas técnicas. 

Com vista a um diálogo desejável entre a nova construção e a existente, estabeleceu-se a aplicação de 

um conjunto de materiais e métodos construtivos que, segundo o Arq.to Carlos Travassos, dão coerência 

visual e de uso ao interior e exterior do empreendimento, sem confundir o que é reabilitação ou 

construção nova. 

Embora esta obra se encontre ainda em fase de acabamentos, a maioria dos apartamentos estão já 

vendidos. No entanto, é ainda muito cedo para saber qual o êxito do seu novo uso e da sua interacção 

com a vivência do Bairro Alto. 
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3.1.7 Silo Automóvel da Calçada do Combro, Arq.º João Appleton e Arq.ª Isabel Domingos 

Projecto: 2003 

Obra: 2003/2005 

Estrutura: A2P_Consult 

Localizado no Bairro Alto, no gaveto da Calçada do Combro com a Travessa André Valente, o Silo 

Automóvel da Calçado do Combro ocupa agora o lugar de um terreno baldio.  

 
Fig. 44 Silo Automóvel da Calçada do Combro – planta de localização 

Uma vez que não estava comprometido com qualquer preexistência, a inserção urbana constituiu uma 

das principais preocupações deste projecto. Os edifícios de excepção são a regra da rua e o silo viria a 

ser apenas mais um. Segundo os seus autores, o edifício deveria ser um objecto claramente 

contemporâneo, assumir a sua função e estar em sintonia com o lugar. Assim, procurou-se uma solução 

de baixo custo com a utilização de sistemas e materiais tradicionais presentes na zona – alvenarias, 

rebocos, pinturas e azulejos.34 

        
Fig. 45 Silo Automóvel da Calçada do Combro – fachadas (Fonte: Ana Brandão Matos) 

                                                      
34 “A propósito de um projecto, Silo Automóvel Calçada do Combro”, Arquitectura Ibérica, nº15 Sustentabilidade, Junho de 2006 



 

 64 

Segundo os seus autores, o exterior do edifício é uma caixa quase “muda” com uma fachada/grelha 

dinâmica e monumental. Essa grelha de alvenaria relaciona-se com os vãos verticais de dimensões e 

ritmos diversos dos edifícios próximos. A variação de ritmo e a espessura das lâminas fazem com que a 

fachada, opaca quando vista de lado, se torne transparente de frente, desvendando o seu interior. O seu 

revestimento é constituído por azulejo artesanal, azul e brilhante. Este azulejo confere à fachada uma 

qualidade mutante ao longo do dia e de acordo com o clima. De manhã e ao entardecer torna-se 

acobreada e reverberante, à noite é quase branca, em dias de chuva é cinzenta e em dias de sol é azul.35 

      
Fig. 46 Silo Automóvel da Calçada do Combro – Fachada da Calçada do Combro (Fonte: “A propósito de um projecto, Silo Automóvel 
Calçada do Combro”, Arquitectura Ibérica, nº15, 2006) 

 

 
Fig. 47 Silo Automóvel da Calçada do Combro – Alçado da Calçada do Combro (Fonte: Appleton e Domingos Arquitectos) 

 

                                                      
35 “A propósito de um projecto, Silo Automóvel Calçada do Combro”, Arquitectura Ibérica, nº15 Sustentabilidade, Junho de 2006 
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Esta fachada, a da Calçada do Combro, secundariza a da Travessa André Valente, em alvenaria 

rebocada com monomassa parda com perfurações que desenham flores, que procura assim a memória 

dos muros velhos de Lisboa. 

 
Fig. 48 Silo Automóvel da Calçada do Combro – Alçado da Travessa André Valente (Fonte: Appleton e Domingos Arquitectos) 

 

As frestas e perfurações que fazem parte do desenho das fachadas asseguram a ventilação e iluminação 

natural do edifício. 

Da cobertura pendem plantas, auxiliadas por tirantes de aço, que ajudam a sustentá-las continuando de 

forma virtual o ritmo do alçado principal. 

A cércea variável, que se adapta aos edifícios adjacentes, resulta do encontro da rampa contínua e em 

espiral com a “casca” do edifício. 

O silo tem uma área total de construção de 8140 m2 e desenvolve-se em 11 pisos, sendo quatro dos 

quais abaixo da cota soleira. O edifício possui, ainda, um terraço/miradouro no último piso, bem como 

uma loja destinada a restauração no piso térreo. Tem capacidade para 233 lugares de estacionamento, 

173 dos quais reservados a residentes e comerciantes das freguesias de Santa Catarina, Encarnação, 

São Paulo e Mercês, e 60 para estacionamento de rotação.36 

Como se pode avaliar pelos desenhos, a rampa helicoidal ocupa a maior parte da área em planta, o que 

significa que a grande maioria das lajes não são horizontais. Assim, e tendo igualmente em consideração 

as cargas a suportar por essas lajes, conclui-se que a opção estrutural pelo betão constitui a solução 

mais económica que se adapta às características deste projecto.37 

                                                      
36 “A propósito de um projecto, Silo Automóvel Calçada do Combro”, Arquitectura Ibérica, nº15 Sustentabilidade, Junho de 2006. 
37 informação recolhida em entrevista com a Arq.ta Isabel Domingos. 
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Planta tipo abaixo do solo Planta do piso 0 

    
Planta do piso 1 Planta tipo acima do solo 

Fig. 49 Silo Automóvel da Calçada do Combro – Plantas (Fonte: Appleton e Domingos Arquitectos) 

Sendo o primeiro silo automóvel a construir no centro histórico de Lisboa, este projecto implicou uma 

resolução específica - obrigatoriamente um edifício de excepção pelo facto de ser o primeiro. Os autores 

claramente recusaram a utilização de fachadas morfologicamente semelhantes às existentes na 

envolvente, e que seriam desadequadas à função do edifício, definindo uma ética de intervenção em que 

o contemporâneo e as características do lugar se harmonizam. 

Hoje em dia é de salientar que nem a loja do piso 0 nem a cafetaria da cobertura se encontram em 

funcionamento. 
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3.1.8 Residência Universitária Sapateiros, Arq.º Manuel Maia 

Projecto: 2000 

Obra: 2001 

Estrutura: Novopca 

Em Agosto de 1999, a Câmara Municipal de Lisboa lançou de um concurso pioneiro a nível nacional, 

tendo por objectivo a instalação e exploração de uma residência universitária, num edifício na zona da 

Baixa Pombalina, concurso este ganho pela SPRU, Sociedade Promotora de Residências Universitárias, 

SA. 

A Residência de Estudantes dos Sapateiros situa-se na Rua dos Sapateiros próxima do cruzamento com 

a Rua da Conceição, e ocupa dois edifícios setecentistas ligados entre si, num terreno de 2 090 m2. 

 

Fig. 50 Residência Universitária Sapateiros – Planta de localização  

Segundo o Arq.to Manuel Maia, além das premissas definidas no programa base a concurso, a ideia era 

que esta intervenção “viesse a contribuir de forma relevante para a requalificação e revitalização da Baixa 



 

 68 

Pombalina, desenvolvendo um produto inovador, moderno, de qualidade e acessível ao estudante, 

atraindo as camadas jovens da população para as zonas mais desertas da cidade” 38. 

 
Fig. 51 Residência Universitária Sapateiros – preexistência, Piso 0 (Fonte: Novopca) 

 
Fig. 52 Residência Universitária Sapateiros – preexistência, Piso 1 (Fonte: Novopca) 

 

Quando estes dois edifícios foram adquiridos pela SPRU, eram ocupados por escritórios e 

apresentavam-se muito degradados, verificando-se que aquele que se encontra mais próximo do Terreiro 

do Paço apresentava já uma estrutura em betão e um acrescento, em altura, de dois pisos (lote da 

direita). 39 

O objectivo deste projecto foi o de transformar estes antigos escritórios numa residência para estudantes, 

utilizando as soluções estruturais existentes, procurando assim minimizar as necessidades de 

demolições e a construção de um grande estaleiro. Isto significou manter a estrutura de madeira com a 

gaiola pombalina e as abóbadas do piso térreo num dos edifícios. Esta opção traduziu-se igualmente na 

solução mais económica. 40 

                                                      
38 Residência Universitária na Baixa Pombalina, Boletim Lisboa Urbanismo, n.º 12, 2000. 
39 Informação recolhida em entrevista com o Arq.to Nuno Garção, da equipa do Arq.to Manuel Maia. 
40 Residência Universitária na Baixa Pombalina, Boletim Lisboa Urbanismo, n.º 12, 2000. 
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A recuperação e adaptação do imóvel permitiram a implementação de uma residência universitária com 

73 quartos, espaços comuns de apoio por piso (casas de banho e cozinhas) e zonas de estudo e 

convívio para todos os residentes. 

       
Fig. 53 Residência Universitária Sapateiros – fachada principal (Fonte: Ana Brandão Matos) 

 
Fig. 54 Residência Universitária Sapateiros – Alçado Principal (Fonte: Novopca) 

 

As fachadas foram restauradas, mantendo-se os dois pisos que tinham sido acrescentados ao edifício de 

betão. A excepção é feita ao nível do piso térreo deste edifício, que já se encontrava alterado, onde se 

optou por evocar a métrica pombalina com painéis coloridos, destacando a entrada da residência. 

Tal como no caso do Hotel do Bairro Alto, a alteração do uso para residência de estudantes, nos pisos 

dos quartos, facilmente se adapta à métrica pombalina, uma vez que é passível de uma 

compartimentação modular. 
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Fig. 55 Residência Universitária Sapateiros – Piso 0 (Fonte: Novopca) 

 
Fig. 56 Residência Universitária Sapateiros – Piso 1 (piso tipo) (Fonte: Novopca) 

 

Os interiores pouco revelam da natureza original pombalina, à excepção do pavimento dos pisos dos 

quartos e das abóbadas no piso 0, ambos no edifício com estrutura de madeira. 

     
Fig. 57 Residência Universitária Sapateiros – interiores (Fonte: www.spru.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=163) 
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Fig. 58 Residência Universitária Sapateiros – interiores (Fonte: www.spru.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=163) 

 

Este é um exemplo em que o valor patrimonial do conjunto da Baixa Pombalina se sobrepôs ao dos 

edifícios como individualidades, uma vez que estes já se encontravam bastante alterados. Deste modo, 

assistiu-se a um cuidado especial com o tratamento das fachadas, mantendo-se a métrica pombalina e 

corrigindo os vãos do piso térreo. 
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4 Conclusões 

4.1 Comparação entre as intervenções 

Numa tentativa de sistematização dos exemplos estudados, apresenta-se uma breve descrição das 

intervenções: 

Intervenção 
Projecto Pré-existência 

Uso Estrutura Opção de reabilitação 

Hotel do Bairro Alto, 

Arq.to Nuno Leónidas e Arq.to 
Diogo Rosa Lã 

edifício com outro uso e 
degradado 

hotel madeira com 
frontais 

manutenção das fachadas e 
da estrutura; último piso em 

estrutura metálica, não 
sendo perceptível. 

Edifício Castro & Mello, 

Arq.to Álvaro Siza Vieira 
fachadas habitação betão 

manutenção das fachadas, 
com planta evocativa do 

existente. 

Reconversão de um 
quarteirão no Chiado, 

Arq.to Gonçalo Byrne 

edifícios com outro uso, 
degradados e alterados 

habitação, 
comércio e 

espaço 
público  

betão 
arquitectura contemporânea 
evocativa do existente nas 

fachadas. 

Terraços de Bragança, 

Arq.to Álvaro Siza Vieira 
Vazio, com presença de 

elementos históricos 

habitação, 
escritórios e 

comércio 
betão 

arquitectura contemporânea 
evocativa da envolvente. 

Manutenção de elementos 
do passado. 

Ruínas do Carmo 

 Arq.to Victor Mestre 

Espaço aberto, ruína 
românticas. Fissuração, 

assentamentos diferenciais 
significativos e ausência 

do pavimento 

monumento pedra conservação, restauro e 
manutenção da ruína. 

Convento dos Inglesinhos,  

Arq.to Carlos Travassos 
edifícios com outro uso e 

degradados 
habitação 

madeira com 
frontais 

(colégio) e 
betão (novas 

adições) 

manutenção das fachadas 
“mais importantes”. 

Silo Automóvel da Calçada do 
Combro, 

Arq.to João Appleton e Arq.ta 
Isabel Domingos 

vazio silo automóvel betão 
arquitectura contemporânea. 

Procura de ligação com a 
envolvente (reinterpretação). 

Residência Universitária 
Sapateiros, 

Arq.to Manuel Maia 

edifícios com outro uso, 
degradados e alterados 

residência 
universitária 

um edifício 
com estrutura 
de madeira e 

outro em 
betão 

manutenção das fachadas e 
da estrutura. Adaptação do 

uso. 

Fig. 59 Tabela descritiva dos exemplos estudados 

 

A intervenção que resultou no Hotel do Bairro Alto usufruiu da feliz coincidência entre a preservação do 

valor patrimonial da preexistência, a opção mais económica e a vontade do dono de obra, o que permitiu 

manter não só as fachadas pombalinas, mas também a solução estrutural e simultaneamente tornar-se 

na opção mais económica. A utilização sistemática da madeira, não foi apenas um voltar ao passado, 
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mas sobretudo uma solução de futuro, uma vez que preenche os requisitos actuais de segurança e evitou 

gastos desnecessários com demolições e contenção de fachadas. 

Já no edifício Castro & Mello, a “preservação” do sistema construtivo não passaria de uma falsificação, 

uma vez que o seu interior foi completamente destruído pelo incêndio no Chiado de 1988. A utilização de 

características da habitação pombalina na intervenção e a sua actualização aos padrões de habitação 

actuais, bem como o reequilíbrio funcional entre habitação, comércio e serviços, fazem desta intervenção 

em particular e do Plano de Reconstrução da Zona Sinistrada do Chiado em geral, exemplos em que o 

património e a contemporaneidade se envolvem e conduzem a memória do lugar às exigências sociais e 

funcionais do presente. 

A Reconversão de um Quarteirão do Chiado, pelo Arq.to Gonçalo Byrne é um projecto de continuidade na 

aplicação dos princípios desenvolvidos no Plano de Recuperação do Chiado, com a introdução do 

pequeno comércio e escritórios nos edifícios de habitação, bem como a introdução de um percurso pelo 

interior do quarteirão, promovendo a interacção entre os edifícios, a envolvente e o transeunte. 

Tirando proveito de uma intervenção ao nível do quarteirão e do facto de vários edifícios se encontrarem 

demasiado alterados para considerar a sua manutenção, a introdução de estacionamento em cave 

representa a grande mais valia deste projecto, que para além de servir os moradores do próprio 

quarteirão, admite a venda de lugares e a exploração como parque público. A desocupação da área 

destinada a comércio acaba por ser a grande desvantagem, tendo já levado ao fecho do percurso 

pedonal da direcção Serpa Pinto / Almirante Pessanha e à parca utilização do interior do quarteirão, 

muito devido à forte presença dos espaços vazios, antes destinados a lojas e restauração. 

O conjunto dos Terraços de Bragança, apesar de se tratar de um condomínio fechado, apresenta-se 

como parte integrante e participativa da cidade, tanto devido às fachadas que exibe, nas ruas do Alecrim 

e António Maria Cardoso, bem como pela presença de comércio e serviços, além da componente 

habitacional. A forma como se encaixa na envolvente e sobretudo como se relaciona com a elevada 

herança histórica que o lugar exibe, mostram um exercício de elevada contenção por parte do Arq.to Siza 

Vieira, onde actuando num vazio, acaba por dar continuidade ao que existia em redor com a expressão 

da contemporaneidade. 

As Ruínas do Carmo representam uma das principais marcas deixadas pelo terramoto de 1755 ainda 

visíveis na cidade, tendo esta última intervenção colocado em evidência a história do monumento, 

através do rebaixamento em cerca de 60cm do pavimento de toda a igreja até à cota original, incluindo o 

transepto, constituindo o significado maior desta intervenção “silenciosa”. A manutenção dos princípios 

orientadores do projecto de Possidónio da Silva foi igualmente um objectivo, levando à conservação da 

ruína pela consolidação estrutural de fundações, paredes, arcos e abóbadas. A introdução de infra-

estruturas no subsolo de apoio a actividades culturais veio possibilitar a diversificação do seu uso, 

aproximando-o do presente. 
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Quanto ao Convento dos Inglesinhos, optou-se, tal como aconteceu com o Hotel do Bairro Alto, por 

preservar as soluções construtivas dos edifícios a intervir, através da reabilitação, renovação ou restauro, 

conforme as circunstâncias. Contudo, o recurso a novas tecnologias no domínio da construção de 

estruturas e infra-estruturas foi inevitável, dada a complexidade do projecto, nomeadamente na 

consolidação do existente, criação de caves para o estacionamento e para as zonas técnicas. Com vista 

a um diálogo desejável entre a nova construção e a existente, estabeleceu-se a aplicação de um conjunto 

de materiais e métodos construtivos que, permitem distinguir o que é reabilitação da construção nova. 

Embora esta obra se encontre ainda em fase de acabamentos, a maioria dos apartamentos estão já 

vendidos. No entanto, é ainda muito cedo para saber qual o êxito do seu novo uso e da sua interacção 

com a vivência do Bairro Alto. 

O Silo Automóvel da Calçada do Combro por se tratar do primeiro a construir no centro histórico de 

Lisboa, implicou uma resolução específica, apresentando-se obrigatoriamente como uma excepção. Os 

seus autores claramente recusaram a utilização de fachadas morfologicamente semelhantes às 

existentes na envolvente, por considerarem desadequadas à função do edifício. O facto de actuarem 

sobre um vazio acabou por libertar o projecto de uma preexistência com possível valor patrimonial, sendo 

a maior preocupação a integração do edifício no lugar e a evidência da sua contemporaneidade. 

A Residência Universitária dos Sapateiros é um exemplo em que o valor patrimonial do conjunto da Baixa 

Pombalina se sobrepôs ao dos edifícios como individualidades, uma vez que estes já se encontravam 

bastante alterados. Assim, o projecto dedicou uma maior atenção ao tratamento das fachadas, 

mantendo-se a métrica pombalina e corrigindo os vãos do piso térreo. Este exemplo ilustra a primeira 

tentativa de atrair os jovens para morar na Baixa, ainda que por um período limitado no tempo. No 

entanto, será difícil manter o seu interesse em habitar a Baixa Pombalina, quando todo o conjunto se 

encontra em acelerada decadência e não existem outros pólos atractivos para esta classe etária. 
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4.2 Conclusões finais 

A Baixa Pombalina é um dos mais importantes valores patrimoniais nacionais, e até internacionais, pelas 

suas características estruturais, pela inovação que constituiu na altura e pela escala a que foi aplicada, 

apresentando-se a gaiola pombalina como um marco na história da construção. Apesar da qualidade 

estrutural, os edifícios originais pombalinos foram sendo modificados ao longo do tempo, devido, 

sobretudo, a alterações de uso e a pressões especulativas. Algumas das alterações introduzidas, como o 

aumento do número de pisos, a remoção de frontais interrompendo a estrutura tridimensional da gaiola, o 

corte das diagonais dos frontais ou ainda o corte de pilares no piso térreo, provocam desequilíbrios ao 

nível estrutural, aumentando a vulnerabilidade dos edifícios às acções sísmicas.  

Este ciclo de deterioração foi oficialmente interrompido pela criação de legislação que limita o tipo de 

obras a efectuar na Baixa Pombalina, mas que, por outro lado, acabou por dificultar aos pequenos 

proprietários alterações de uso e adaptações às exigências funcionais actuais. Apenas grandes 

intervenções, pelo menos ao nível do edifício, têm conseguido fazer vingar soluções coerentes de 

reabilitação e revitalização. 

 O valor patrimonial não se esgota na superfície visível, sendo inseparável da concepção interna e 

material. A preservação do património não pode passar unicamente pela manutenção das fachadas dos 

edifícios originais: é necessária, e urgente, uma operação global de reabilitação da Baixa Pombalina, que 

se traduza tanto pelo tratamento do espaço público, como pela adaptação dos interiores dos edifícios às 

necessidades actuais. Esta adaptação aos requisitos funcionais dos dias de hoje constitui a única 

estratégia de viabilização económica das intervenções no património. Por outro lado, a intervenção em 

edifícios pombalinos com o objectivo único de preservar ou recuperar a solução estrutural é também 

economicamente inviável, além que desprovida de qualquer utilidade para a cidade e para os seus 

habitantes. É importante avaliar cada situação em particular e considerar até opções de intervenção mais 

intrusivas, nos casos em que a preservação do original põe em causa aspectos relacionados com o uso e 

a segurança dos futuros utilizadores. O equilíbrio entre a preservação do património e a sua adaptação 

às necessidades espaço-funcionais actuais apresenta-se como o grande desafio a cada intervenção.  

Relativamente aos casos de estudo analisados, o restauro crítico parece dominar, mas enriquecido por 

uma quantidade de reflexões que afastam qualquer dogmatismo, seja este a favor da intervenção 

minimalista, da adição de elementos ou da construção de obra nova. É imperativo, para qualquer 

intervenção, o conhecimento profundo da história do objecto em causa, da sua envolvente e do seu 

contexto, seja ele um monumento, como é o caso das Ruínas do Carmo, ou um vazio, como nos 

exemplos do Silo Automóvel da Calçada do Combro ou nos Terraços de Bragança. 

Comum a qualquer uma das vias seguidas nestes casos de estudo é a preocupação com a salvaguarda 

do valor artístico, uma vez que é visível e reconhecido por todos. O carácter simbólico da baixa da cidade 
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e a forma particular de arquitectura que apresenta, acaba por justificar a vontade de trazer estes edifícios 

de novo à vida, por forma a transmitir este património às gerações futuras. 

No entanto, mesmo quando há construção nova, como bem se mostra nos exemplos do edifício Castro & 

Mello, de Siza Vieira, ou na Reconversão de um quarteirão no Chiado, por Gonçalo Byrne, as 

intervenções são caracterizadas por uma grande contenção. Seja na recuperação ou na substituição de 

edifícios antigos, optou-se por intervenções discretas, desprovidas de marca autoral evidente. A 

transformação dos interiores dos quarteirões em espaços públicos, o reequilíbrio funcional entre 

habitação, comércio e serviços e a correcção de fachadas distinguem estas intervenções, muito mais do 

que a assinatura dos seus autores. O papel do arquitecto é aqui o de um operador simbólico do 

património, que acaba por conduzir o passado às exigências sociais e funcionais do presente. 

Os exemplos do Hotel do Bairro Alto e do Convento dos Inglesinhos mostram que a preservação das 

qualidades originais destes edifícios é compatível com a alteração de uso e a viabilidade económica 

(apresentando-se até como a solução menos onerosa), desde que estes aspectos sejam devidamente 

acautelados no projecto de reabilitação, desde o seu início.  

A actuação em vazios urbanos constitui uma oportunidade de introdução de uma contemporaneidade 

descomprometida da preexistência. No entanto, como se assistiu nos casos do Silo Automóvel da 

Calçada do Combro ou dos Terraços de Bragança, é o valor patrimonial da envolvente que condiciona e 

influencia o desenho destas intervenções de modo a que façam parte do conjunto. 

Convém não esquecer o papel fundamental do dono de obra em toda e qualquer intervenção, pois é dele 

que parte a decisão final de avançar ou não com a proposta de conservação, reabilitação e restauro. 

 

Não existem regras absolutas. Nem nunca foi intenção desta dissertação escolher qual a melhor ou a 

mais adequada das intervenções. Aliás, como se referiu no capítulo 2, intervenções aceitáveis e até 

recomendáveis há poucos anos não seriam hoje consensuais, verificando-se que a alteração de 

conceitos e métodos de intervenção é uma constante ao longo dos tempos. 

Embora todos os métodos de conservação e restauro referidos encontram-se “activos” e passíveis de 

serem adoptados, o estudo desta evolução e destas teorias capacita a equipa a cargo da intervenção 

para determinar, através do estudo do edifício, monumento, conjunto ou sítio, qual a ideal e/ou a 

possível.  

No âmbito da intervenção no património, os diferentes contributos devem ser avaliados à luz da história 

do objecto a intervencionar e das circunstâncias e constrangimentos em que foram criados. É importante 

que o conhecimento crítico esteja presente nas intervenções dos nossos dias, a par do saber cientifico, 

de um certo bom senso e de um rigoroso acompanhamento em obra. 
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