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“Primitiva ou complicada, a existência do Homem 

não pode prescindir da cabana, gruta ou casa que lhe sirva 

de abrigo, garantindo-lhe, pelo menos, relativa 

tranquilidade e repouso retemperador.

In LINO, Raul, Casas Portuguesas – Alguns 

Apontamentos sobre o arquitectar das casas simples. 

Edições Cotovia, Lisboa, 1992.
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Resumo

Opresentedocumentoéumacompilaçãodotrabalho levadoacabopela autora,
Sara Oliveira, no âmbito da finalização do ciclo de estudos conducente ao grau de
MestreemDesigndeInteriores,pelaEscolaSuperiordeArtesAplicadas(ESART)do
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).Nele estão presentes umprojeto de
reabilitação de uma habitação da zona histórica da cidade de Castelo Branco bem
comooestágionoGabinetedeReabilitaçãodaZonaHistóricaedaDevesadeCastelo
Branco|CâmaraMunicipaldeCasteloBranco(GRZHDCB|CMCB).

Este estágio abordou, como principais temas, a proteção do Património e a
reabilitação de espaços degradados de uma zona histórica, neste caso, de Castelo
Branco.

Foram, assim, desenvolvidos, pela equipa de estagiários, vários trabalhos de
auxílioaosprojetosdesenvolvidospelogabinete,nosentidodefomentarumamaior
sensibilidade relativa aos referidos temas,mas tambémde desenvolver umamaior
capacidadedetrabalhonoterreno.

O projeto que dá nome a este relatório consiste, pois, na reabilitação de uma
habitaçãoquinhentista,propriedadedacâmaramunicipal,situadanaZonaHistórica
da cidade cujo uso foi reinterpretado– habitação para estudantes. Esta opção teve
quevercomaurgentenecessidadededinamizaçãoe rejuvenescimentodestazona,
mastambémvisaodespertardesensibilidadedosmaisjovensparaaimportânciado
repovoamento de espaços antigos para que estes possam continuar a contar a
históriadassuascidades.

Partedestedocumentoé,então,constituídaporuma descriçãodetodootrabalho
desenvolvido durante o estágio, bem como as várias fases de desenvolvimento do
projeto central, quer durante, quer após o período de estágio, juntamente com a
justificaçãodetodasasopçõestomadas.
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Abstract

Thepresentdocumentisanauthor’scompilationwork,andit’stheconclusionof
studies ondegreeof Masterof InteriorDesignbyESART, IPCB.Here, thedocument
presents a rehabilitation project of a house in Castelo Branco’s old town, as an
internship at “Gabinete de Reabilitação da Zona Histórica e da Devesa de Castelo
Branco|CâmaraMunicipaldeCasteloBranco”.

This internship’s main topics were the Patrimony’s Protection and the
RehabilitationofOldTown’sDegradedAreas,inthisparticularcase,thecityofCastelo
Branco.

Interns have developed various jobs to support projects developed by the
Office(GRZHDCB|CB).Thiswas topromoteabiggersensitivity to those topicsand
alsotodevelopabettercapacityoffieldworkonthoseprojects.

Theproject thatnames this text consists ina restaurationof a fifteenth century
home, which is Municipality property, and is located in the Historic Area (Zona
Histórica) which usehere isproposingtoamend– students’housing.Thischoice is
due to the urgent need of optimising and renewing this area, but also as away to
conscientize the young population for the importance to repopulate old places, so
theycancontinuetotellthestoriesoftheircities.

Part of this document is then composed of a description of all the work done
during the internship as well as the various stages of project development, both
during and after the training period, along with the justification of all the choices
made.
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1. Introdução

Esterelatóriodescreveotrabalhodesenvolvidoduranteumestágiorealizadono
GabinetedeReabilitaçãodaZonaHistóricaedaDevesadeCasteloBranco|Câmara
MunicipaldeCasteloBrancoentreNovembrode2011eJulhode2012,bemcomodo
projetoaí iniciadoeparcialmentedesenvolvido,que se tornounoprincipalprojeto
para a conclusão do ciclo de estudos conducente ao grau deMestre emDesign de
Interiores,naEscolaSuperiordeArtesAplicadasdoInstitutoPolitécnicodeCastelo
Branco.

Nocapítulo3.1.destetrabalho,nasua«ParteI»,éfeitaumacontextualizaçãoda
cidadedeCasteloBranco,quecomeçaporabordaroqueéconhecidoatéhojesobrea
sua fundação, passando pela sua importância defensiva e militar, devido à
proximidade da fronteira, e termina com a descrição dos seus espaços mais
importantes na atualidade, com um foco especial na cidade intramuros. Esta
abordagem resulta da pesquisa feita sobre os tópicos: reabilitação, arquitetura
popular,patrimónioezonashistóricas.

Nocapítuloseguinte– 3.2– éfeitaumaapresentaçãodoGabinetedeReabilitação
Sócio – Habitacional e da Devesa de Castelo Branco bem como das funções que
desempenhamaspessoasquelátrabalham.

Deseguida,em3.3e3.4,éabordadoopatrimónioculturaleasdiretrizesparaa
sua conservação, tais como a«Carta deVeneza» ou a«Carta deCracóvia». É ainda
mencionadaalegislaçãolocalemvigorrelativaaoassuntoemquestão.

A«Parte II» desterelatórioabordaoestágiobemcomootrabalhodesenvolvido
durante e após omesmo, relativo ao projeto de proposta de reabilitação levado a
cabo. Sendo assim, o capítulo 4. justifica a escolha do local ao qual foi entregue a
proposta de estágio, e são apresentados os estudantes do curso de Mestrado em
Design de Interiores, também candidatos a este mesmo estágio. O capítulo 5 é
composto por subcapítulos que apresentam, então, os trabalhos desenvolvidos no
gabineteapar dodesenvolvimentodo projetodereabilitação.

O seguinte capítulo, o número 6, focase no projeto em si, e dá pelo nome de
“projetodeintervençãoemhabitaçãounifamiliar.Primeiramenteédefinidoaquiloa
que o autor se propõe com este projeto, seguido da apresentação do edifício a
intervir.Éaindafeitoumresumodolevantamentofotográficoemétricoquefoifeito,
bem como dos métodos utilizados durante esta fase. No subcapítulo seguinte é
explicado o conceito da solução de reabilitação proposta. E, antes de se passar ao
desenvolvimentodoprojeto,fazseoestadodaarte,paraenquadraresteprojetocom
projetos com conceitos semelhantes – rentabilização de espaços reduzidos – tais
como a «Unité d’habitation» em Marselha, ou a Casa do Brasil em Paris, projetos
levados a cabo pelo conceituado arquiteto e designer, Le Corbusier, ou a«Nakagin
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CapsuleTower» umconceitodehabitação/escritórioemcápsula,desenvolvidopelo
japonêsKishoKurokawa. É ainda referida uma obra nacional de grande impacto a
nívelmundial– aQuintadaMalagueira– projetodaautoriadoarquitetoSizaVieira,
bem como uma obra escrita pelo arquiteto Nuno Portas – Funções e Exigências de
Áreas de Habitação – uma importante referência nacional orientadora para a
organizaçãodeespaçoshabitacionaisreduzidos.

Porfim,éapresentadoodesenvolvimentodoProjetodereabilitaçãodeumacasa
partilhadaparaestudantes,ondeas ideiassãoapresentadaseexplicadasporordem
cronológica, guiandoaté à soluçãoque épor fimproposta.O texto é acompanhado
por imagens – querpor visualizações realistas do espaço, quer por pormenoresde
desenhotécnico– queovãoilustrando.

Existeaindaumaconclusão,queéumareflexãoacercadetodootrabalholevadoa
caboqueremtornodesteprojeto,querduranteosmesesdeestágionoGRZHDCB|
CMCB.
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2. Objetivos

Oobjetivoprincipaldoestágio,ouseja,aprincipalrazãoquemelevouapropor
meestágionoGRSZH,foiacuriosidadeeavontadedetrabalhonaáreada
reabilitação.Oparqueresidencialconstruídononossopaísé,defacto,muitoextenso,
porisso,deve reabilitarseaquiloquejáexiste,emoposiçãoàconstruçãonova,por
formaaacabarcomosedifíciosdevolutosedegradadosquesetornamdesagradáveis
emtermosdesalubridadeedepaisagem,mastambémdepreservaramemóriaea
históriadasgentese dascidades.

Ocontatocomoutrasáreasera também importante,umavezquenos trabalhos
académicos,aáreadeatuaçãodosdiferentesmembroséamesma:odesign.Havia,
portanto,umacuriosidade,mastambémumanecessidadedotrabalhoconjuntocom
áreascomplementaresàsváriasfasesprojetuais.

E,porfim,adiferenciaçãodoprojetoacadémico,ouseja,o trabalhonoterreno:as
visitasaolocal,olevantamentodoespaço,eoacompanhamentododesenvolvimento
do projeto emobra como formade consolidaçãodos conhecimentos adquiridos ao
longodasunidadescurricularesnasáreasdedesigndeinterioresedeequipamento.
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PARTE I

3.1. Contextualização da cidade de Castelo Branco

Nãohácertezasrelativasàfundaçãodacidade.Escavaçõesarqueológicas,levadas
acaboem2008,comprovamquearegiãojáéhabitadadesdeoPaleolítico.Anteriores
a estas, outras açõesarqueológicasdemonstraram, também,umapresença romana,
crença reforçada pela existência, ainda, de inscrições romanas na cidade, referidas
poralgunsautores1,epelaevidênciadeumavillaromana– identificávelpelaprática
comum deste povo que estabelecia as vilas na base dos morros – cujos domínios
senhoriais começam na residência na costa do castelo e terminam nos campos de
Mércoles.

Aquando da conquista do território aosmouros, em 1165, esta zona, até então
chamada Vila Franca da Cardosa, é doada por D. Afonso Henriques à Ordem do
Templo (fundada em 1119, com amissão de defender o reino de Jerusalém) para
povoamentoedefesadosataquesdosinfiéis.Doação, estarevistaeconfirmadapelo
seu filho, D. Sancho I, em 1198, no seguimento da sua política de militarização e
defesadoterritórioconquistado,levadaacabosobretudonaszonasfronteiriças. No
entanto, a um nobre chamado Fernando Sanches, pertencia metade do território,
tendoesteestabelecidoqueapenasapósasuamorte,ecasoosseusdescendenteso
autorizassem,osmongesteriamdireitoàsuatotalaquisição.

Em1214,aCardosaédoada,nasuatotalidadeàOrdemdoTemplo,porD.Afonso
II,pois,erainerenteaestemonarca,osentidodeorganizaçãoterritorial,atravésde
umacentralizaçãorégia(aocontráriodasgrandescampanhasmilitaresdeconquista)
da qual resultaram importantes decisões como as primeiras inquirições e a lei da
desamortização,tendosemprecomoobjectivoadefesadopaís,atravésdoapoiodos
Templários paraproteger aBeiraBaixadosmouros vindosdeCáceres eBadajoz. 2
Estadoaçãofoiconfirmada maistarde,em1245,pelabuladoPapaInocêncioIII,na
qualaparece,pelaprimeiravez,onome“CasteloBranco”.3

Ainda que baseada apenas numa analogia toponímica dos dois nomes (Castelo
Branco), há uma tese que tem vindo a ser difundida por diversos autores, desde o
séculoXVIII,quesuportaa ideiadequeCasteloBrancosejaherdeiradeumcastro
lusoromano de nome Castra Leuca. Em relação a este assunto os autores António
Silveira,LeonelAzevedoePedroQuintelaD’Oliveiradizemque“ao longodo tempo

1 BNL – Reservados, Códice 927, fl. 5. Neste manuscrito, da autoria de Paulo Craesbeck e datado de 1644, referem-se 
vários “letreiros que se achão na vila de Castelo Branco: na torre fora da porta a mam esquerda [numa vinha] (...) 
numas casas (...) na Rua de Santa Maria (...) debaixo da torre dos sinos de Santa Maria do Castelo no arco e na torre da 
mam esquerda”. A este respeito e a título de exemplo, Manuel Tavares dos Santos [Castelo Branco na História e na Arte, 
Edição do Autor, 1958, p.15] refere a existência de um peixe esculpido numa das paredes da alcáçova.
2 Cf. Mattoso, José – “A Monarquia Feudal”, in História de Portugal (dir. José Mattoso), vol. II-A Monarquia Feudal (1096-
1480), Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, p.117.
3 SILVEIRA, António, AZEVEDO, Leonel e D’OLIVEIRA, Pedro Quintela – O Programa POLIS em Castelo Branco – álbum 
histórico, Castelo Branco, 2003, p.16.
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apareceram ideias tão díspares como a de Castra Leuca, que de acordo com Pina
Lopessedeviaaoaparecimentonolocal,duranteaPrimavera,deLeucas,ouadeJosé
HermanoSaraiva,paraquemosmantosbrancossobreasameiasdocastelo,dariam
aomesmoumacoralva, levandoaoshabitantesachamáloCasteloBranco.Aúnica
opiniãoqueseaproximadanossaéadoPe.LuizConzagadeAzevedo,aoapontarque
estenomeforadadopelosTempláriosemlembrançadeumoutrocastelosituadona
Síria.4

Sob responsabilidade do entãoMestre da Ordem do Templo, D. Pedro Alvito, é
erigido,duranteaprimeirametadedoséculoXII,ocastelo templário àcotade430
metros, resultado da necessidade de um ponto de observação que garantisse um
mínimodesegurançaetendoemcontaaexistênciadebonsterrenosparacultivo,o
acessoa locais comáguae apassagemde rotasdemercadorias. Estaedificaçãodo
castelo em conjunto com a da primeiramuralha faz com que a cidade, a partir de
1230passeaformaremconjuntocomTomar,Monsanto,Zêzere,AlmourolePombal,
umaimportantelinhadefensiva.

Nesta fase de ocupação templária, o território albicastrense limitavase, num
contextourbano,àzonadaalcáçova,naqualocastelodesempenhavafunçõesdeCasa
daCâmara.Atipologiadoterrenoeraacidentadaeasuaocupaçãoeradecarizrural.
Jáapartesudoestehaviasidoocupadaprimeiramente,poisemboramaisacidentada,
teriamelhorexposiçãosolaremelhorproteçãocontraosventos.Atéaquiévisívelo
surgimento dos arruamentos segundo um movimento expansivo perpendicular às
curvasdeníveleemanéisconcêntricos.Aruademaiorimportânciaquersocial,quer
comercial,éaRuadosMercadores(atualRuadoMercado).

Entretanto,avidanacidade,quesevaidesenvolvendointramuros,nodecursodo
séculoXIII é alvodeumconsiderável desenvolvimento.Assim, quandoem1285D.
Dinis visita a vila na companhia da Rainha Santa Isabel, observa que as muralhas
constituemumobstáculoàexpansão,peloquenoreinadoseguinte,em1343,soba
ordemdeD.AfonsoIV,sãolevadasacaboasobrasdealargamento,surgindo,desta
forma, uma segunda muralha, que passa a ter sete portas, em vez das quatro
primitivas5,reforçandoadefesadavilaeregrandooseucrescimento; paraalémda
execuçãodatorredemenagemadossadaàmuralha,quepossuíaváriassubdivisões
internasdistribuídasporváriosandareseeraoúltimoredutoderesistência,depois
devencidosasmuralhaseaalcáçova.

4 SILVEIRA, António, AZEVEDO, Leonel e D’OLIVEIRA, Pedro Quintela – O Programa POLIS em Castelo Branco – álbum 
histórico, Castelo Branco, 2003, p.17
5 A primeira cinta de muralha tinha quatro portas: S. Tiago, Ouro, Traição e Pelame. Após a ampliação da vila, a Porta do 
Pelame desaparece, ficando dentro do novo perímetro das muralhas, e passam a ser, assim, sete portas: Porta de S. 
Tiago, a norte pela Calçada da Alegria, dando acesso aos caminhos de Cafede e São Vicente da Beira; Porta do Ouro, em 
frente à capela de São Brás, junto à alcáçova; Porta da Traição, a S. Gens; Porta da Vila, que dava entrada para a Rua 
dos Ferreiros; Porta do Esteval, em local indefinido, entre as portas de Santiago e da Traição; Porta de Santarém, a 
poente, em frente da igreja de Santa Maria, fazendo a ligação aos caminhos de Sarzedas; Porta do Espírito Santo, dando 
entrada para a Rua de Santa Maria aos provenientes dos caminhos de Açafa (herdade sita no termo de Ródão, em ambas 
as margens do Tejo)e do Alentejo.
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É por esta altura que surge o modelo
«Dionisino», que consiste em promover um
conjunto de arruamentos rectos de maior
decliveeparalelosentresi eperpendicularesà
direçãodominantedosventos– nornordeste.

DuranteosséculosXIVeXVocorreramsignificativasmudançastácticomilitares,
poisnãoera sónestavilaqueembora cercadaporaltosmuros, estasestruturas se
encontravam mal apoiadas ao nível da defesa estrutural. Chamado de estilo de
transição, estas mudanças foram lentas e progressivas, transformando o castelo
medieval (de sistema defensivo passivo) em castelo gótico (de sistema defensivo
ativo).

No século XVI registase um aumento populacional na região beirã, fruto da
expulsãodos judeusporparte dos reis católicos deEspanha. Esta presença vai ser
benéfica,namedidaemqueasatividadescomerciaisdacomunajudaica,mesmoapós
odecretodeexpulsãodos judeus,vãocriarumabaseeconómicaquepermitiráum
grandevolumedeconstrução. Étambémporestaaltura– 1535– queduranteoseu
reinado,D.JoãoIIIdáàvilaotítulodeNotável.

Consequentemente,énasegundametadedoséculoqueéedificadaaIgrejadeSão
Miguel– atualSé– eoPaçoEpiscopal,doqualconhecemoshojeosseusbelosjardins
(JardimdoPaço).Paraalémdestaherança,apresençajudaicaéaindahojevisívelem
muitosportadosquinhentistasnazonahistóricadacidade.

Ao nível institucional, após receber o título de Vila Notável, Castelo Branco é
elevada a cidade, mas não no sentido que conhecemos hoje que se baseia em
indicadores económicos e sociais quepermitemdistinguirmeiosurbanosdemeios
rurais, mas antes num sentido de uma política religiosa, sendo o título de cidade
indicador de sede episcopal. No entanto, é importante saber que esta distinção foi
concedida a Castelo Branco numa época anunciadora de grandesmodificações em
áreascomoaciência,aeconomia,apolíticaeasociologia.

Imagem 1 – Mapa da Zona Histórica onde é possível ver a distribuição dos 
arruamentos segundo o modelo Dionisino. As linhas a azul desenham a união de 
diferentes portas da muralha.
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Imagem 2 - Desenho de Duarte D'Armas da vista noroeste da Vila de Castelo Branco

A partir do início do século XIX, as muralhas começam a ser destruídas na
sequênciadasinvasõesfrancesas:apósapartidadafamíliarealparaoBrasilecomo
reinoentregueaumConselhodeRegência,iniciamseasinvasõesnapoleónicas,cuja
primeiravaga foimuitoviolentanesta zona,maispropriamente, a invasão liderada
pelo general Junot, no ano de 1807, no caminho para Lisboa, deixou o castelo
arruinado;mas tambémdaprópriaaçãodeautarcasehabitantesqueentre1821e
1839vãoretirandopedrasdocastelo,damuralhaedosarcosdasportasdamuralha,
para construíremas suas habitações bem comopara obras públicas. Esta atitude é
consequênciadeumgraveempobrecimentodazonaraianacausadopeladestruição
doscamposepelafaltadeanimais,quelevaramaumasituaçãodefomeedesespero;
e era, portanto, uma ação lógica que não prejudicava ninguém, namedida em que
ajudavaaconstruir,destruindoalgoquejá nãotinhautilidade:“osmesmosmurosse
achão arruinados, e em parte ocupados pelos habitantes em cazas, e quintais, não
sofrendoporissoopublicoprejuízoalgumemqueseconsumaapedra(...)emobraseu
tenhãopor fimaugmentar e aformozearaCidade”6 Assim, teve início uma vaga de
totaldesrespeitopelopatrimónioedificado.7

Noentanto,nasegundametadedoséculo,foramreconstruídasalgumasmuralhas,
bemcomoalgumasestruturasdopalácio,pelaaçãodogovernadorcivilGuilhermino

6 ADCB – Actas da Câmara Municipal de Castelo Branco (CMCB), mç. 33, lv. 15, fls 213v a 214.
7 SILVEIRA, António, AZEVEDO, Leonel e D’OLIVEIRA, Pedro Quintela – O Programa POLIS em Castelo Branco – álbum 
histórico, Castelo Branco, 2003, p.32.
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deBarros. Entretanto,partedaalcáçovaedamuralha,emaistardeaúltimatorreda
muralha,desabaramnasequênciadeumaviolentatempestadequeseabateusobrea
cidade.

OséculoXIX foi,pois,umperíododeprofundasevoluções sociaiseeconómicas,
que trouxe à cidade a primeira fase demodernização, com a abertura da primeira
biblioteca pública, em 1870, fruto da doação do Dr. José António Morão, da sua
livrariaà cidade; apublicaçãodoprimeiro jornal em1846;a aberturado liceu (ca.
1848);ainauguraçãodotelégrafoeléctricoentreAbranteseCasteloBranco(1858);
e,em1849,aconstruçãodaprimeiraestradamoderna. Arevolução industrial teve,
pois, as suas repercussões: a primeira máquina a vapor aparece entre os anos de
1890e1892.

AolongodoséculoXXiniciase,entãoarecuperaçãodaalcáçova,docasteloede
todos os elementos significativos presentes na ZonaHistórica. ADireção Geral dos
EdifícioseMonumentosNacionais(DGEMN)inicia,em1936,arecuperaçãodazona
daalcáçovatendoemvistaummiradouro;em77,tambémpelaaçãodaDGEMNsão
demolidasváriascasasqueseencontravamadossadasàmuralha,pondomaistroços
destaadescoberto;esteprocessofoiserepetindoatéaosdiasdehoje.

AevoluçãodacidadedeCasteloBrancofoi,emgrandeparte,daresponsabilidade
do programaPOLIS. São apresentados, em seguida, algumas das intervençõesmais
marcantes:

• CasteloeMiradourodeS.Gens,abrangendooMiradourodeS.Gens,Encosta
do Castelo, Espaço Público da Igreja de Sta. Maria e Envolvente às Muralhas. Esta
intervenção teve como base três preocupações fundamentais: os percursos (que
ligamestazonaaltaaorestodaZonaHistóricaeaqualidadedosprópriosacessos);a
plataforma(azonaamplaondeseimplantaomiradouro)e aenvolventeàigreja(no
pontomaisalto,nofinaldopercurso).

Imagem 3 - Vista do Miradouro de S. Gens 
após intervenção do programa POLIS

Imagem 5 - Zona do castelo após intervenção 
do programa POLIS

Imagem 4 - Vista da envolvente da 
igreja de Santa Maria do Castelo e da 
zona do castelo após intervenção do 
programa POLIS
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Assim,estaszonaspassaramateruminteresseculturaleturísticoqualitativo,na
medidaemquefoicriadaumaescadariaqueligaaRuadaSobreiraaomiradouro,tal
comoumaoutraqueligaesteàzonadaalcáçova,eosprópriosespaçospassarama
serzonasharmoniosasqueproporcionamumagradávelconvíviocomanatureza,ao
mesmotempoquepermitemumaprivilegiadavistasobreacidade.

• Praça Postiguinho de Valadares – Esta área constitui um acesso à Zona
Histórica,comentradapelaRuaPostiguinhodeValadaresapartirdoLargodaSéou
pela Rua das Olarias. A intervenção neste local consistiu na demolição parcial do
edifíciodaTorredaPT,naconstruçãodeumapraçapúblicaparaconvívioeserviços,
enquadradaporumtroçodemuralhareabilitado,eaindanacriaçãodeumparquede
estacionamentosubterrâneo.

• Docentrodacidade,emdireçãoàZonaHistórica,imediatamenteantesdesta
praça,situamsetrêsgrandesedifíciosdeamplovalorhistóricoepatrimonial:aSé,o
Conservatório, e o Antigo Edifício dos CTT. O Largo da Sé, o espaço entre estes
edifícios, foi também intervencionado pelo Programa POLIS. Esta intervenção
consistiu,sobretudo,numreforçodaidentidadedoEixoBeirão,atravésdautilização
emforçadogranitonospavimentos.Foramaindaconstruídasrampas,apensarnas
pessoas commobilidade reduzida, e o busto emmemória deVaz Preto foi limpo e
recolocadosobreumabasenovaformadaapartirdaspedrasdoplintorecuperado.

Imagem 6 – Acesso à Praça Postiguinho de 
Valadares pelo Largo da Sé, após 
intervenção do programa POLIS

Imagem 7– Vista da praça intervencionada pelo programa 
POLIS. Ao fundo, o acesso pela rua das Olarias
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• DevesaeAlamedadaLiberdade– PorbaixodaAlamedadaLiberdadeabriram
bareserestaurantes,comamplasesplanadasviradasparaa,tambémnova,Biblioteca
Municipal, e para o espaço que atualmente se encontra em obras,mas no qual irá
nascer o Centro de Cultura Contemporânea, cujo interior receberá exposições, terá
umauditórioparamúsicadecâmarae abrigaráumapistadegeloduranteoinverno,
quesetransformará,emdiasquentes,empistadepatinsderodas.

Estapraçapossui,aocentro,umlagocomautomatizadoresquerefrescamoarem
tempodecaloreépolvilhadaporárvoresdeespéciesdiversas.Aescadaria,defrente
para o edifício da Câmara Municipal, conduz ao Jardim Amato Lusitano, com uma
estátuaemhomenagemaesteilustremédicoalbicastrensedoséculoXVI.

Por baixo, existe um parque de estacionamento subterrâneo e foi construído,
ainda,umtúnel,paraqueacirculaçãoautomóvelnãosejainterrompidanocentroda
cidade.

Para além das já referidas BibliotecaMunicipal e CâmaraMunicipal, a Praça da
DevesaéaindarodeadaporedifíciosdeserviçoscomooTribunal,aesquadradaPSP,
Bancos, oCineTeatro, oCybercentro e o futuroCentrodeCulturaContemporânea.
Estaintervençãopermitiu,pois,articularedarutilidadeaumamploespaçourbano
centralqueantesseencontravadegradado.

Imagem 8 – Vista da parte sul do Largo da Sé, após 
intervenção do programa POLIS

Imagem 9 – Largo da Sé intervencionado, com o antigo edifício dos 
CTT como plano de fundo
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Imagem 10 – Largo da Devesa após 
intervenção do PP. Por ser uma zona de 
bares, esta também é conhecida como 
“Docas”

Imagem 11 – Centro de Arte e Cultura 
Contemporânea (fotomontagem da 
implementação)

Imagem 12 – Centro de Arte e Cultura 
Contemporânea: obra em curso
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3.2 O Gabinete de Reabilitação da Zona Histórica e da Devesa de Castelo 

Branco | Câmara Municipal de Castelo Branco

OGRZHDCB|CMCB funcionadesdesetembrode2009,sobadireçãodoarquiteto
albicastrense José Afonso, nas instalações do, bem conhecido na cidade, antigo
edifício dos CTT, em frente à Sé. Este edifício  alberga ainda a OficinaEscola de
Bordados de Castelo Branco, e é palco de exposições de artes plásticas, fotografia,
design,multimédiaeinstalações,sobaresponsabilidadedogabinete,quemostramao
públicoaobradediversosartistasportugueses einternacionais.

DevidoaumavastaZonaHistóricadecidade,quenecessitaconstantementedeser
reabilitada e preservada, nasce o GRZHDCB | CMCB no sentido de cumprir esta
mesmafunção.

O Gabinete tem, então, como principal objetivo sensibilizar a população ao
mostrarqueexistemdeterminadas regrasparaareabilitaçãodoPatrimónioexistente
na Zona Histórica, que pretendem melhorar, requalificar e reabilitar, quer o
Património, quer as suas vivências, para que a cidade não seja descaracterizada, e
hajaumauniformizaçãodecritérios.Estescritérios encontramse estipuladosnoArt.
25doPlanodePormenor8 (emanexo).

O trabalho no GRZHDCB | CMCB é desenvolvido no âmbito de orientar
proprietários bem como a sua equipa projetista no sentido de se fazer cumprir o
regulamento, tentando sempre ir de encontro às “novas” necessidades dos
proprietários,ouseja, tentarconjugarorespeitopelopatrimónio,aomesmotempo
que se beneficia emelhora o estado e as condições do edifício, aproximandoo das
necessidadesatuais.

Paraalémdoacompanhamentodeobrasprivadas,ogabinetetemtambémaseu
cargo a elaboração de projetos, fiscalização de obras relativas a qualquer tipo de
intervenção(quesão,normalmentedereabilitação,umavezqueaconstruçãonova
nazonahistóricaestáinterdita),aavaliaçãodepropostasdeprojetosdeintervenção
apresentadasporparticulares, erealizaçãodeestudosacargodaautarquia,querde
edifícios habitacionais e comerciais adquiridos pela Câmara, quer de património
classificado que requer obras de recuperação e reabilitação – Muralha, Jardim do
Paço,PatrimónioReligioso– assimcomo intervençõesde requalificaçãodeespaços
públicos, a cargo de uma equipa projetista que junta as áreas da arquitetura, da
arqueologiaedodesign.

8 Planos Municipais que regulamentam o ordenamento do território, (neste caso a edificação da Zona Histórica de 
Castelo Branco) e que têm em linha de conta a realidade local, embora também haja pontos em comum com as diretrizes 
instituídas por outras cidades. 
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Esta equipa é então composta pelo arquiteto responsável e coordenador do
gabineteJoséAfonso,osarquitetosJoséPauloLeite,arquitetaAnaFranciscaValentee
arquitetaRaquel Lourenço,quetrabalhamemfunçãodasdiretrizes docoordenador
dogabinete equesãoresponsáveisporfazercomqueosprojetossigamasdiretrizes
apresentadas inicialmente, semcausarmaisprejuízopara a autarquia e cumprindo
sempre a legislação nacional e os regulamentos municipais; em conjunto com a
arqueóloga Sílvia Moreira que integra a equipa projetista; e a assistente social
Elisabete Correia, que lidava com questões relacionadas com problemas sócio
económicosehabitacionaisdosmoradoresdazonahistórica,querhabitememcasas
dacâmaraoudeparticulares.

3.3 O Património Cultural e a importância da sua conservação

OPatrimónioéaherançaqueageraçãoatualrecebeudasgeraçõesantecedentes,
éaidentidadedeumpaís,deumaregiãooucomunidade.Opatrimóniotestemunhaa
cultura,otrabalhoeavidadeumpassadoquepermiteadistinçãodesociedadeseo
conhecimentodasmesmasparaapreservaçãonãosódamemóriadoquejáfoi,mas
de conhecimentos que permitem a transmissão destes testemunhos às gerações
futuras.

Contudo há regras, ditadas por organismos nacionais e internacionais, que
definem o estatuto de Património e fazem distinções entre diferentes tipos. Assim,
distingueseoPatrimónioCultural,doPatrimónioNatural.

De acordo com a Convenção do Património Mundial, como património cultural
consideramse:

 Osmonumentos:obrasarquitectónicas,deesculturaoudepinturamonumentais,
elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de
elementoscomvaloruniversalexcepcionaldopontodevistadahistória,daarteouda
ciência;

 Osconjuntos:gruposdeconstruções isoladosoureunidos,queemvirtudedasua
arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do
pontodevistadahistória,daarteoudaciência;

 Os sítios: obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as
zonas,incluindoossítiosarqueológicos,comumvaloruniversalexcepcionaldopontode
vistahistórico,estético,etnológicoouantropológico.

Ecomopatrimónionatural:

 Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por
gruposdetaisformaçõescomvaloruniversalexcepcionaldopontodevistaestéticoou
científico;
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 As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que
constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal
excepcionaldopontodevistadaciênciaoudaconservação;

 Ossítiosnaturaisouzonasnaturaisestritamentedelimitadas,comvaloruniversal
excepcionaldopontodevistadaciência,conservaçãooubelezanatural.9

O valor universal excepcional referido em todos os itens como característica
obrigatóriadealgoconsideradopatrimónio,significaqueesseelementopossuiuma
importância cultural e/ou natural completamente excepcional, de tal modo que se
tornaimperativaasuaconservação.

AnoçãodePatrimóniofoievoluindoaolongodostempos.Eatualmente,háuma
consciência colectiva, que continua em expansão, do valor histórico e da riqueza
etnográficadopatrimóniocolectivocomoreflexodeuma identidadecultural.Neste
sentido,de conservaçãodopatrimónio, temhavidoumcrescimentodoestudoeda
investigaçãohistóricoartísticaearquitectónicanoâmbitodisciplinardopatrimónio,
dareabilitaçãoedaconservaçãoerestauro.Noentanto,estatomadadeconsciência
daimportânciadaHerançaCultural,verificouseumpoucotardiamente,oquelevou
àperdairreversíveldealgunsbensdegrandeimportânciahistóricaecultural.

É, pois, de uma grande importância proteger e conservar todo este legado
histórico,numâmbitodecontinuidadehistórica,poisépossivelmentebastantedifícil
haver evolução sem conhecimento do passado, a lembrança da História, de
necessidadevitalparaofuturodoHomemcomoessênciahistórica,nãopodeextinguir
se (VirgolinoFerreiraJorge,2000).

A importância da sua preservação devese também ao facto de o Património se
poder tornar um forte impulsionador económico, namedida emque o turismo e o
lazersãoáreasqueestão,atualmente,emforteexpansão,eaexistênciadeummarco
emblemáticotornasefocodeatençãonumdeterminadolocal,fazendocomqueeste
seja visitado e, consequentemente, passa a ter uma ação pedagógica, alertando e
fazendocomqueosvisitantestomemconsciênciadevaloresestéticosefuncionaise
decaracterísticasformaisehistóricas,tenhamcontactocommateriaisdeconstrução
tradicionais e com novas tecnologias e, consequentemente «façam uma visita ao
passado».

AhonradePortugalpossuiralgunsmonumentoseconjuntosdereconhecidovalor
universal inscritosnaListadePatrimónioMundialdaUNESCO,devetambémservir
deincentivoàpreservação doPatrimónio,eàdivulgaçãodomesmoalémfronteiras,
comoformadeexpressãoculturaledeorgulhonacional.

9 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (Comité Intergovernamental para a 
proteção do Património Mundial, Cultural e Natural): “Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do 
Património Mundial”. 2008
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3.3.1 Análise Histórica

Apreocupaçãocomapreservaçãodeantiguidadeseasnoçõesdepatrimóniotêm,
comojáfoireferido,vindoaevoluiraolongodostempos.

No período renascentista surge, por parte de alguns humanistas, o interesse na
conservação e restauro de alguns edifícios antigosmais significativos, no geral, de
carácterreligioso.PodemosreferirAlberti(14041472)quecomeçaaesboçarideias
deintervençõesemedifíciosexistentes.

No século XIX, em plena Revolução Industrial, renovase o interesse pela
construçãodaIdadeMédia,passandoahaver,pelaprimeiravez,umasistematização
das pesquisas feitas no âmbito da proteção e conservação do património
arquitectónico,bemcomodasrespectivasidentificações.

Eugène Emmanuel ViolletleDuc (18141879) ficou famoso pelo princípio da
UnidadedeEstilo,pois as suas ideiasdefendiamoequilíbrioentrea formaeo seu
comportamentoenquantomatériae,portanto,anecessidadedoprocessoderestauro
abranger o todo e não apenas partes. Ainda no século XIX, o crítico de arte John
Ruskin(18191900)dizia “cuidemdosvossosmonumentosenãotereinecessidade
deos restaurar”,defendendoqueaarquiteturaeraoelode ligaçãocomopassado,
que impedia o esquecimento, assegurando a identidade de uma civilização, mas
também amorteinevitáveldomonumento.TambémWilliamMorris(18341896)se
interessou pela conservação do património e criou, em 1877, a Society for the
ProtectionofAncientBuildings(Associaçãoparaaproteçãodeedifíciosantigos).

Em 1902, o vienense Alois Riegel (18581905) é eleito presidente da Comissão
austríaca dos monumentos históricos, e cria a distinção entre monumentos e
monumentos históricos, atribuindo duas categorias de valores distintas a estes
últimos: rememorização (passado) em que o monumento possui valor histórico e
valordeantiguidade;contemporâneos(presente)emqueomonumentopossuivalor
artístico,valordenovoevalordeutilização.

CamiloBoito (18361911) ficou conhecido comopioneirodo restauro científico,
dividindoo em três tipos consoante a idade dos edifícios: restauro arqueológico
(monumentosdaantiguidade),restauropitoresco(monumentosmedievais),restauro
arquitectónico (monumentos renascentistas e barrocos); e por recorrer a técnicas
construtivasmodernasparaaconservaçãodopatrimónio.

O restauro histórico surge com Luca Beltrani (18541933) que reivindicava a
individualidade de cada intervenção, fomentando a ideia de uma pesquisa
documentalexaustiva.

OséculoXIX ficaentãomarcadoporestesnomesepela introduçãodanoçãode
monumentohistórico,baseadanosvaloresestéticoseculturaisenamemóriavivada
educaçãocivilizacional.
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JánoséculoXX,quatrotiposderestauroformadefinidosporGustavoGiovannoni
(18731947):Consolidação;Recomposição/anastilose; Libertação;Renovação.Cesare
Brandi (19061988) falou de autenticidade, patina, ornamentação, importância do
tempo, entre outros conceitos, e criou uma teoria de restauro na qual distinguiu o
processocriativodorestauropropriamentedito.

Anívelnacional,ahistóriadopatrimónioedificadonãocoincidecomadorestoda
Europa,umavezqueonossopaísnãosofreuosefeitosdevastadoresdaguerra.

Portugal é, pois, portador de uma grande riqueza edificada que prima pela
simplicidade e pela herança de processos construtivos de excelência por parte de
árabes e romanos,mas tambémpor processos próprios. A evolução do património
começa a darse com a tímida industrialização dos anos 60, passando pela
implementaçãodepolíticasdeconstruçãodehabitaçãosocialpós25deAbril.Ainda
durante o Estado Novo começa a haver um certo interesse na preservação e
recuperaçãoarquitectónica,massóemrelaçãoaosmonumentos,ficandoesquecidoo
patrimóniohabitacional.Esteapenascomeçaaserfocodealguminteresse nofinalda
década, altura em que é lançado o Programa para a Recuperação de Imóveis
Degradados(PRID– DecretoLeinº704/76).

Na década seguinte, mais concretamente em 1985, surge o Programa de
Reabilitação Urbana (PRU), com o objectivo de apoiar as autarquias, através de
apoios financeiros à reabilitação e da criação de gabinetes técnicos focados no
lançamentoegestãodeprocessosdereabilitaçãourbana.

Umproblemaenormequeafectouseriamenteonossopaíseé,provavelmenteo
maiorresponsávelpeloestadodegradadodoparquehabitacional,foiocongelamento
das rendas durante longos anos que fez com que se construísse bastante e se
recuperasse e conservasse muito pouco. Assim, como objectivo de travar esta
situação, é lançado, no ano de 1988, um programa chamado Regime Especial de
Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA – DecretoLei nº
4/88,de14deJaneiro,alteradoem1992).

É,aindaduranteadécadade80,quesurgemcursos,pósgraduações,mestradose
doutoramentos,bemcomo congressos,semináriosedebatesnasáreasrelacionadas
coma conservação do património, fruto deste interesse crescente pela renovação e
reabilitação.

Atualmente “tornase imperativo dotar o parque residencial mais antigo com
requisitos mínimos de conforto interior e tornálo exteriormente mais agradável,
enquadrandoo naturalmente e de forma harmoniosa no espaço envolvente,
respeitandoseosvaloreshistóricosearquitectónicosquenosforamlegados.”10

10 PIMENTEL, A. FRAGA; MARTINS, J. GUERRA: “Reabilitação de edifícios tradicionais”. Série Reabilitação. 2005
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3.4 Documentos e Legislação nacional e internacional

EmAtenas,a30deOutubrode1931épublicadaaAtadaConferênciapromovida
pelo Conselho Internacional dosMuseus, da qual resulta a “Carta de Atenas” que
pedequeasnovasedificaçõesse adeqúemaoexistente,queasaçõesdereforçono
existente sejam dissimuladas para que não haja alterações estéticas, e que haja
respeitopelaenvolvente,pelocarácterefisionomiadascidades.Estaapresentasete
resoluçõesprincipais:

1. Devem ser criadas organizações internacionais de carácter operativo e
consultivonaáreadoRestauro;

2. Propostas de projetos de Restauro devem ser submetidas a crítica
fundamentada,paraprevenirerrosquecausemperdadecaracterísticasevalor
históriconasestruturas;

3. Os problemas de preservação dos sítios históricos devem ser resolvidos
legislativamenteaonívelnacionalemtodosospaíses;

4. Sítios escavados que não sejam submetidos e programas imediatos de
restaurodevemserrecobertosparaproteção;

5. As técnicas e materiais modernos podem ser usados no trabalho de
restauro;

6. Os sítios históricos devem merecer estritas medidas de custódia e
proteção;

7. Umaatençãoparticulardeveincidirsobreaszonasdeproteçãodossítios
históricos.

A recuperação tem de louvar o existente e não a intervenção, tem de salientar o
edificadoantigoe nãoafogarapeçacomumprojetoexuberante.11 Emboraadoptados
em 1932 pela Sociedade das Nações, estes conceitos apenas se assumem
verdadeiramente no dia 31 de Maio de 1964 no II Congresso dos Arquitetos e
TécnicosdosMonumentosHistóricos,comanotável«CartadeVeneza»,quepassaa
integrarnãosóacriaçãoarquitectónicaisolada,mastambémosconjuntosurbanose
rurais que representemuma civilização emparticular, ummovimento significativo,
ou um acontecimento histórico. Os princípios desta carta são a investigação
(histórica,arqueológicaeartística)aantecedereaacompanharasaçõesderestauro,
o respeito pelas contribuições de todas as épocas históricas e a integração
harmoniosadeelementossubstitutosdepartesdestruídos,comdistinção,noentanto,
daspartesoriginais.

A «Carta de Veneza» é complementada, mais tarde, em 1986, pela «Carta
Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas», que “define os
princípios e os objectivos, os métodos e os instrumentos de ação adequada para
salvaguardar a qualidade das cidades históricas, favorecer a harmonia da vida
individualesocialeperpetuaraconjuntodosbens,mesmomodestos,queconstituem

11 COSTA, A. A.: “Notas sobre Reabilitação para usar quando der jeito”. Junho de 1993
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amemóriadaHumanidade”.Estadefinecomovaloresapreservarocarácterhistórico
da cidade e o conjunto de elementos materiais e espirituais que exprimem a sua
imagem(formaurbana,relaçãoentreosdiversosespaçosurbanos, formaeaspecto
dos edifícios, relaçãoda cidade como respectivo enquadramento, as suasvocações
diversas).Assuasprincipaisdiretrizesapontampara:

• a fundamental envolvência dos habitantes nos planos de
salvaguarda;

• a precedência dos planos de salvaguarda por estudos
pluridisciplinares;

• amanutençãopermanentedoqueestáconstruído;
• atomademedidaspreventivascontracatástrofesnaturais,bem

comopoluiçõesevibrações.

A«DeclaraçãodeAmesterdão»sobrePatrimónioArquitectónicoEuropeusurge
em 1975 na cidade com o mesmo nome, e reflete uma preocupação com a
conservação e restauro, porque o que é antigo se encontra ameaçado pela
deterioração,mastambémpelanegligênciaepelaignorânciaecomasociedade.Esta
tem,também,comoprincípiosaproteçãodoenquadramentodosmonumentospara
que não percam o seu carácter; a preservação das estruturas dos conjuntos
históricos,afimdepromoveraintegraçãodaspopulações;aeducaçãodosjovensno
sentidodedesenvolver,nestes,umespíritoprotetoremrelaçãoaostestemunhosde
épocas e experiências. Esta declaração caracterizase, sobretudo, pela defesa da
conservação integrada através de meios jurídicos, administrativos, financeiros e
técnicos.

Oenquadramentodoedificadocomaenvolventeea conjugaçãoharmoniosado
novocomoantigosão ideiaspresentesna«RecomendaçãodeNairobi», realizadaa
30de Novembrode1976.

Em1999,surgea«CartaInternacionaldoTurismoCultural» paraaGestãodo
Turismonos Sítios com Significado patrimonial. Esta, no geral, defende Património
como um conceito amplo que inclui paisagens, locais históricos, sítios e ambientes
construídos, bem como a biodiversidade, coleções, práticas culturais passadas e
continuadas, conhecimentos e experiências vividas, e propõe diretrizes para uma
interaçãodinâmicaentreTurismoePatrimónioCultural,paraqueoprimeiropossa
promoverosegundoearelaçãoentreestesnãosejaconflituosa,masproveitosapara
ambos,bemcomoparavisitantes,eresidentes.Osseusprincípiossão6:

1. Como o turismo doméstico e internacional estão entre os principais
veículos das trocas culturais, a conservação deve proporcionar oportunidades
responsáveisebemgeridasparaosmembrosdacomunidaderesidenteeparaos
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visitantesexperimentaremecompreenderememprimeiramãoopatrimónioea
culturadessacomunidade.

2. O relacionamento entre os Sítios Património e o Turismo é dinâmico e
podeenvolvervaloresemconflito.Eledevesergeridodeumaformasustentada
paraasgeraçõesactualefuturas.

3. A Conservação e o Planeamento do Turismo para os Sítios Património
deve garantir que a Experiência do Visitante valha a pena, seja satisfatória e
agradável.

4. Ascomunidadesresidenteseospovosindígenasdevemserenvolvidosno
planeamentoparaaconservaçãoeparaoturismo.

5. As actividades do turismo e da conservação devem beneficiar a
comunidaderesidente.

6. Os programas de promoção do turismo devem proteger e valorizar as
característicasdoPatrimónioNaturaleCultural.

Neste mesmo ano é publicada a «Carta sobre o Património Construído
Vernáculo»,quenascedeumapreocupaçãocomosproblemasdeobsolescênciaede
integração que o património construído vernáculo enfrenta nos dias de hoje, em
consequênciadeumahomogeneizaçãodaculturaedeconsequentestransformações
socioeconómicas.

Estedocumentodefende:

• a atuação de uma equipa multidisciplinar na conservação do
patrimóniovernáculoque tenhasempreemcontaa relaçãodeste coma
paisagemcultural;

• para além do palpável, o vernáculo abrange as formas pelas
quais os edifícios são usados e interpretados, bem como as tradições e
associaçõesintangíveis,aestesassociadas;

• as intervenções, bem como as adaptações dos edifícios aos
novos usos, devem respeitar e manter a integridade da localização, da
relaçãocomapaisagemfísicaecultural,edasestruturasentresi;

• é fundamental haver uma continuidade dos sistemas
construtivos tradicionais e das competências artesanais inerentes ao
vernáculo,paraumaexpressãototaldeste;

• asalteraçõesocorridasao longodo tempodevemseraceitese
compreendidas para serem apreciadas como aspectos importantes da
arquitetura;

• os governos e demais autoridades devem dar especial
importância a programas de formação, educação e informação para a
consciencializaçãoeapoiodascomunidades,bemcomoformaçãoetrocas
decompetênciaseexperiênciasentreprofissionais.
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A «Carta de Cracóvia», resultante da Conferência Internacional sobre
Conservação, que aconteceu em Outubro de 2000, tem como principal objectivo a
conservação do património arquitectónico, urbanístico e paisagístico, através de
váriostiposdeintervenção.Estacartatemtambémcomoprincípios:

• a manutenção e a reparação como partes fundamentais do
processodeconservação;

• a conservação, preservação e desenvolvimento das paisagens
reconhecidascomopatrimónioculturalcomoobjectivodetestemunhara
relação evolutiva das comunidades e dos indivíduos com o seu meio
ambiente;

• defendeedefineo«projetoderestauro» segundoumprocesso
que integra recolhade informaçõesparaa compreensãodoedifíciobem
comodosítio;

• alertaparaqueaautenticidadeeaintegridadedosedifícioscom
valorhistóricosejammantidas, incluindoespaçosinteriores,mobiliárioe
decoraçãooriginais;

• considera como um todo as cidades e aldeias históricas,
defendendoquequalquerintervençãodeveenvolvertodosossectoresda
população;

• aconselha, ainda, a intervir respeitando o mais possível as
técnicaseosmateriaisoriginais.

Anívelnacional,a legislaçãomaissignificativoéoDecretodeLeinº107/2001,
queéomaisrecentenaárea.

Estedefineoconceitodepatrimóniocomo“todososbensque,sendotestemunhos
com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante,
devem ser objecto de especial proteção e valorização e diz ainda que o interesse
cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social,
industrialoutécnico,dosbensqueintegramopatrimónioculturalrefletirávaloresde
memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou
exemplaridade.”

NoquedizrespeitoaopapeldoEstado,aleidizqueestedeveprotegerevalorizar
opatrimóniocultural,afimdeasseguraratransmissãodeumaherançacultural;eao
papel de todos os cidadãos, que devem zelar pela proteção e preservação do
patrimóniocultural.

Estatambémreferequeapolíticadopatrimónioculturalobedeceaprincípiosde:
inventariação,planeamento, coordenação,eficiência,inspeção,informação,equidade,
responsabilidade e cooperação internacional; e classifica os bens imóveis como
monumento, conjunto ou sítio, e os móveis como de interesse nacional, interesse
públicooudeinteressemunicipal– interessenacional:“quandoarespectivaproteção
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evalorização,notodoouemparte,representeumvalorculturalde significadoparaa
Nação; público: quando a respectiva proteção e valorização represente ainda um
valorculturaldeimportâncianacional,masparaqualoregimedeproteçãoinerenteà
classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado; municipal:
benscujaproteçãoevalorização,notodoouemparte,representemumvalorcultural
designificadopredominanteparaumdeterminadomunicípio.”

Está, também, expressa a proibição de pintura e de afixação de cartazes em
imóveis classificados, sem autorização da entidade responsável pela classificação,
bem como de toldos, letreiros, tabuletas e outros semelhantes, em locais afectos a
estesimóveiseemcentroshistóricos.

É ainda definida uma zona de proteção de 50 metros, a contar dos limites
extremosdosedifícios,comumregimelegalpróprio.

Na secção de projetos, obras e intervenções está escrito que os projetos de
conservação,modificação,reintegraçãoerestaurodevemserexecutadosportécnicos
dequalificaçãolegalmentereconhecidos,eacompanhadosdeumrelatórioqueavalie
aimportânciaartísticaouhistóricadaintervenção.

Noquerespeitaconcretamenteàsintervenções,estassópodemserlevadasacabo
após autorização do órgão responsável (administração autónoma, central ou
municipal),enãopodemalteraraarquiteturadazona,nemperturbaraperspectiva
decontemplaçãodobem.

NocasodeCasteloBranco,existeumartigoespecífico– Artigo25.o– Disposições
geraissobreacabamentosexteriores– quedizrespeitoàZonaHistóricaeàDevesa.
Esta apresenta regras e limitações relacionadas comcoberturas, rebocos, cantarias,
caixilharias,varandas,bemcomocomaaplicaçãodeelementosnasfachadas.

Noquediz respeitoaorganismosdegestãodopatrimónio,omais importantea
nível internacional é o Comité Intergovernamental para a Proteção do Património
Mundial,CulturaleNatural,fundadonaConferênciaGeraldaUNESCO em1972.Este
Comitétemcomofunçãoaseleçãodosbensnaturaiseculturaisaseremintegrados
na Lista do Património Mundial, segundo uma avaliação do valor universal
excepcional. É formado por vários Estadosmembros que apresentam candidaturas
daquiloqueconsiderampatrimónioeque possaavirintegraralistaequeassumem,
ao assinar a Convenção, a responsabilidade pela conservação dos seus bens e pela
proteçãodopatrimónioculturalenaturaldoseuterritório.

AConvençãoéformadapelosseguintesórgãos:

• Assembleia Geral, constituída por todos os Estados membros e que
reúnededoisemdoisanos;

• «Comité», formado por 21 daqueles Estados eleitos em Assembleia
Geralequereúneanualmente;
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• «Bureau», constituído por sete Estados eleitos pelo «Comité» para
prepararassuasdecisões.

AadesãodePortugalaconteceuem1979,conformeconstadoDecretonº49/79,
de6deJunho,queapublica,eem1999foieleitoparao“Comité”

Ao «Comité» compete ainda examinar os relatórios emitidos pelos Estados
membrossobreoestadodeconservaçãodosbensinscritos,solicitaraestesatomada
de medidas cada vez que estes bens não estejam a ser corretamente geridos e
conceder subsídios dosFundosdoPatrimónioMundial aos bens que necessitem de
intervenções,eaatividadespromocionaisoueducativas nesteâmbito.

AConvençãoemitiuumdocumentodenominadoOrientaçõesparaaaplicaçãoda
ConvençãodoPatrimónioMundial (parte do qual será apresentado em anexo), que
são revistas periodicamente para refletir as decisões do Comité do Património
Mundial.Estasorientaçõesquevisam:

• AinscriçãodebensnaListadoPatrimónioMundialenaListado
PatrimónioMundialemPerigo;

• AproteçãoeconservaçãodebensdoPatrimónioMundial;
• AatribuiçãodaAssistênciaInternacionalsuportadapeloFundo

doPatrimónio Mundial;
• A mobilização de apoios aos níveis nacional e internacional a

favordaConvenção.

Aindanoâmbitointernacionaléimportantereferir:

• OICCROM– CentroInternacionalparaoEstudodaPreservaçãoe
Restauro de Bens Culturais – uma organização intergovernamental
internacional sediada em Roma e criada pela UNESCO em 1956. As suas
funções baseiamse em programas de investigação, documentação ,
assistênciatécnica,formaçãoesensibilizaçãoparamelhoraraconservação
dopatrimónio.

• OICOMOS– Conselho InternacionaldosMonumentosedosSítios–
umaorganizaçãonãogovernamental sediada emParis, fundada em1965,
cujotrabalhodefomentaçãodaaplicaçãodateoria,metodologiaetécnicas
científicas sebaseianosprincípiosde conservaçãoe restaurodaCartade
Veneza. Este organismo é também responsável pela avaliação dos bens
propostosainscriçãonaListadoPatrimónioMundial.

• AUICN– UniãoInternacionalparaaConservaçãodaNatureza–
criadaem1948esediadaemGland(Suíça)éformadaporONGs,governos
nacionaisecientistasnumaparceriaanívelmundial.

ParagerironossopatrimónionacionalexisteoIGESPAR– InstitutodeGestãodo
Património Arquitectónico e Arqueológico – ao qual compete, por lei, propor a
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classificaçãodosbensculturaisimóveisdeâmbitonacional.Esteatodeclassificação
exigeumatramitaçãorigorosa,recentementealteradacomapublicaçãodoDecreto
Leinº309/2009,de23deOutubroqueentrouemvigoremJaneirode2010.
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“… umaestratégiadegestãourbanaqueprocura
requalificar a cidade existente, por intervenções
diversas destinadas a valorizar as potencialidades
socioeconómicas e funcionais para melhorar as
condições de habitabilidade do parque construído,
mantendo a sua morfologia e valor patrimonial, a
valorizaçãodavidaeconómica,culturalesocialpelo
desenvolvimento das atividades económicas, numa
basedepotenciaçãodosrecursosendógenos,epela
melhoria dos equipamentos, infraestruturas e
espaçospúblicos,mantendo,noentanto,aidentidade
eascaracterísticasdaáreadacidadeemcausaeda
suapopulaçãoquepermanecenolocal.”

LOPES,F.A.ReabilitaçãoUrbanaemLisboa

InZANCHETI,S.etal.EstratégiasdeIntervenção

emÁreasHistóricas.Recife:UFPE/MDU,1995
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PARTE II

4. Estágio

Após o conhecimento da área de atividade do gabinete, bem como a visita a
algumasdasreabilitaçõeslevadasacabo,nasceuointeressenarealizaçãodoestágio
curriculardemestradonestamesmaentidade.

Propusme,destemodo,aumestágionoGRZHDCB|CMCB emconjunto commais
três colegas pertencentes àmesma turma deMestrado emDesign de Interiores: O
Fábio Ponteira, Licenciado em Design Industrial pela UBI, a Iolanda Ferreira, e o
Sérgio Oliveira, ambos licenciados em Design de Interiores e Equipamento, pela
ESART/ IPCB, e a autora, Sara Oliveira, licenciada em Design de Interiores e
Equipamento,tambémpelaESART/IPCB.

Apósentrevista,emSetembrode2011,osquatroestagiários foramaceites,uma
vez aspropostasdeprojetodosquatroestagiáriosestavamvoltadasparaaáreada
reabilitação, e que existe uma parceria entre a Câmara Municipal e o Instituto
PolitécnicodeCasteloBranco.

Assim, esteve teve início em Novembro de 2011, um início preenchido por
pesquisa, leitura e compilação de informação de temas como Património e
Reabilitação,edasrespectivasnormaselegislaçãovigentenoâmbitodosmesmos.

No sentido de um contacto mais próximo com as diretrizes segundo as quais
trabalharíamosnosmesesseguintes,foramnosfornecidoslivrosedocumentoscom
a legislação portuguesa para a proteção do património nacional e local, e com as
váriascartasinternacionais,comoaCartadeVeneza,aCartadeAtenasouaCartade
Cracóvia.
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5. Trabalhos realizados no GRZHDCB | CMCB

5.1. Levantamento de troço de muralha

Foi pedido a três estagiários (Fábio, Sérgio e Sara) que realizassem o
levantamentodeumtroçodemuralhaparaumprojetodereabilitaçãoquefoilevado
aconcursopelogabinete.

Este troçodemuralhaéummiolocentralcujo iníciosesituanapropriedadedo
CIJE(CentrodeInfânciaeJuventude)ese prolongaatéàzonadaalcáçova,àRuado
Mercado.

O levantamento foi feito com recurso a um levantamento fotográfico e a uma
escalademadeira,cujoposicionamentonasfotografiasnospermitiu,depois,através
deregrasdeproporcionalidade,medirasdiferentesalturasdomiolodamuralha;as
largurasforammedidasnolocalcomumafitamétrica.Otrabalhofoidivididoentre
os três alternadamente, entre posicionamento dos instrumentos de medição,
fotografiaeregistodasmedidas.

Após o levantamento,

Imagem 13 - Medição da 
muralha com auxílio de um 
metro de madeira

Imagem 14 - Medição da 
altura da muralha com auxílio 
de um metro de madeira

Imagem 15 - Planta da muralha e respetiva envolvente com 
desenho de curvas de nível
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procedemos ao desenho dos alçados, utilizando, para tal, as fotografias tiradas no
local,bemcomoumaplantadisponibilizadapelogabinete.

Odesenhotécnicofoifeitoporpartes,deacordocomasmediçõesefectuadasno
local, acompanhado de fotografias das respectivas partes para facilitar a
compreensãodomesmo.

Posteriormente foime solicitadoumdesenho técnicomais rigorosodos alçados
querdoexistentequerdapropostadealteração.

Imagem 16 - Planificação dos alçados da muralha dividida por segmentos. A cada segmento corresponde uma fotografia 
identificada que ajuda à compreensão do desenho

Imagem 17 - Alçado sul do troço de muralha Imagem 18 – Alçado norte do troço de muralha
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5.2. Projeto de reabilitação do Passadiço e do Jardim do Paço – Castelo 
Branco

Este foi um projeto que foi levado a cabo pela equipa projetista do GRSHZH –
arquitetosJoséLeite,AnaFranciscaValenteeRaquelLourenço,arqueólogoDra.Sílvia
Moreira, e sob a responsabilidade do arquiteto José Afonso – que pretendeu
requalificar o passadiço entre o Jardim do Paço e o Parque da Cidade de Castelo
BrancositonaRuaBartolomeudaCosta.

Foi,então,pedidoàcolegaIolandaFerreiraquefizesseodesenhotridimensional
doexistentebemcomo,posteriormente,dapropostade intervenção.Destemodo,o
meu contributo neste projeto passou pelo levantamento métrico, feito em várias
visitasaolocalnacompanhiadaarquitetaRaquelLourençoedoscolegasestagiários,
FábioPonteiraeIolandaFerreira.Apóso levantamento,auxilieiacolegaIolandano
desenhotridimensionaldealgunselementos,taiscomoportõesegradeamentos.

Imagem 19 – Passadiço entre o Jardim do Paço e o 
Parque da Cidade (Rua Bartolomeu da Costa)

Imagem 20 – Desenho 
tridimensional do portão pré-
existente de acesso ao Parque da 
Cidade
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5.3. Projeto de mapa quinhentista da cidade

Emconjunto comdoiscolegasestagiários,oSérgioeaIolanda,fomosconvocados
paraumareuniãocomosarquitetosJoséAfonsoeJoséPaulo Leite,duranteaqualnos
foiapresentadaumapropostadetrabalhonoâmbitodaquiloqueédesenvolvidono
Gabinete para a ZonaHistórica. Foinos, então, proposta a elaboração de ummapa
quinhentistadacidade,constituídoporumguiahistórico,umdesdobrávelquefaza
apresentaçãodascasasquinhentistasdacidadebemcomodosaspectosdeinteresse
que se encontram nas mesmas, tais como marcas, inscrições e vãos. Após esta
proposta, iniciámosumapesquisadaquiloqueéfeitopelopaísparaguiasturísticos
de cidades históricas, e também das diferentes formas de desdobráveis e mapas
existentes.Fizemosaindaumaanáliseeumtratamentoinicialàinformaçãoquenos
foifornecida– mapasdelocalizaçãodoselementos,fotografias,eelementosgráficos
úteisàestéticadotrabalho.

Já na posse dos mapas da cidade quinhentista, onde constam os nomes das
diferentes ruas, a localização dos portados quinhentistas simples e duplos –
informação fundamental a inserir nomapa – , das inscrições variadas que se pode
encontrarnestes,edasdiferentesmarcasquetambémpodempossuir(cruciformes,
«mesuzhás» e «menorás»12), começámos a selecionar a informação que deveria
constarnomapa final, e juntámos tudonomesmo.Este foium trabalhodemorado,
quedesenvolvicomaajudadeoutrocolega,oSérgio.Estudámostambémamelhor
formadetransmitirainformação,demodoaquealeiturafossesimpleseprecisa,por
isso, desenhámos símbolos para cada elemento e atribuímos, a alguns, uma
numeração.

12 Marcas que judeus e cristãos gravavam na pedra dos portados para comunicarem em código entre si.

Imagem 21 - Desenho de edifícios relevantes da Cidade, para inserção no mapa. (Torre do Relógio, Sé, Igreja de Santa 
Maria). Autora: Sara Oliveira
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Paraalémdestemapa,oguiadeveriaforneceraindaumalistadasruasequaisas
marcaspresentesemcadaumadelas,pois,apesardeasmarcasmaiscomunsserem
ascruciformes,estaspodemvariarbastanteentresi,epretendesequeo turistaas
conheçaereconheçanos locais.A fimdedesenvolvereste“inventário”, fizemosum
levantamento, ruaa rua,dasmarcasatravésdeumavisitaao localnapossedeum
mapa,demodoaquenosfizéssemospassarumpoucoporturistasepercebêssemos
algumas das dificuldades de leitura que possam surgir e, assim, corrigir alguns
aspetosnãotidosemcontaemfasesanteriores.

Após vários testes de impressão, voltaram a alterarse os símbolos de
identificaçãodosdiferenteselementoseoesquemacromático.

Assim,asmanchascastanhasidentificamosedifíciosquinhentistas,eemcadaum
existe um S ou umD, que significa, respectivamente, “Portado Simples” e “Portado
Duplo”.

Imagem 22 - Pormenor de mapa fornecido, indicador da localização das diferentes marcas

Imagem 23 - Primeiras experiências de diferenciação de elementos no mapa e respectiva legenda
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Ossímbolosacimaapresentadosaparecemconsoanteoquepodeserencontrado
no exterior de cada portado. Explicamse de seguida, de uma forma sucinta o
significadodecadasímbolo.

Amarca«mezuzah»,éumsulco(sobaformaapresentadanaimagem24)cravado
napedradeumaobreiraexterior,quesedestinavaaconterumpequenopergaminho
noqualeraescrito,deformaritual,umtextocomaspalavrasdeDt6,49;11,132113
 o«ShemáIsrael»14.Estaoração,fundamentalparaopovojudaico,éumaafirmação
do culto monoteísta quee pretende que este seja sempre lembrado, em todos os
momentosdavida,atravésde,entreoutrosmeios, ainscrição,porpartedocrente,na
ombreiradasuaporta.Mezuzahé,pois,apalavrahebraicaparaombreira.

A«menorah»,éumdosmaisantigose,juntamentecomaestreladeDavid,omais
importante símbolodopovo judeu.Oprimeiro candelabrode setebraços terá sido
feito,emouromaciçoporMoisés,esimbolizariaasarçaemchamasqueesteviu,no
MonteSinai.Agravaçãodestesímbolonasombreirasdasportasrelacionase,então,à
presençajudaica,comoformaprováveldeafirmaçãodocultoreligioso.

Quanto aos arranhados, que dizem respeito a marcas na pedra semelhantes a
garras,segundoosautoresdeMarcasMágico ReligiosasnoCentroHistórico– Guarda,
alguns habitantes de Castelo de Vide (onde também se encontram marcas
semelhantes a estas) entendemnos como resultado da ação dos sapateiros, de
afiaremassuassovelas.Poroutrolado,segundoosmesmosautores,oshabitantesde
Marvão,jáosentendemdeformadiferente:resultadodaaçãodesoldados,deafiarem
asespadas.Nãohá,porisso,certezarelativaàrealizaçãodestasmarcas.Noentanto
suspeitam que por detrás desta prática possa estar um ritual de carácter mágico
religiosocontinuadordavelhapráticahebraico/judaicademarcarnasombreirasdas

13 Ver em anexo
14 Escuta Israel

marca cruciforme

mezuzah

menorá

arranhados

inscrições

brasão

lintel

Imagem 24 - Desenho das diferentes marcas no mapa
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portas a adesão a um culto e de, paralelamente, recolher para o interior do espaço
construído algumaformadeproteçãodivina15.

As marcas cruciformes, por sua vez, estão normalmente associadas ao
Cristianismoe,por isso,crêsequeasqueseencontramnasombreirasdepedrada
zonahistóricadeCasteloBranco tenhamresultadodanecessidadedaafirmaçãode
uma crença religiosa por parte de antigos judeus ou de cristãos novos, podendo
tambémserresultadodeumatodesacralizaçãodeumespaçotidocomoherético.De
qualquer modo, a dúvida relativa à verdadeira razão da existência destas marcas
mantémse, porque a cruz é um símbolo anterior ao cristianismo, e mesmo após
ConstantinoseterapoderadodestacomosímbolodacrucificaçãodeCristo,oatode
marcação de uma cruz continuou a conter um caráctermágico, com a intenção de
invocaraproteçãodomundosobrenatural.

A identificação dos lintéis é importante, na medida em que, é nesta zona que
aparecemosbrasõeseasinscrições,oupodendoaténemconternenhumdosdois,é
umapedranormalmenteornamentadae cujaornamentaçãoé indicadorde riqueza
dosproprietários;ossenhoresmaisabastadosapresentavamlintéis,nassuascasas,
com belos trabalhos gravados na pedra, em conjunto, como já foi referido com
brasões ou inscrições com o seu próprio nome. Este trabalho na pedra fazia ainda
referência,muitasvezes,àprofissãoexecutadanessacasa.NocasodeCasteloBranco,
na Rua dos Peleteiros, é ainda bem visível a pedra trabalhada, sob a forma de
tesouras,dolinteldacasadomesmo.

Apesardeexistiremtambémmarcasinteriores,pornãoseremvisíveisaopúblico,
umavezqueamaioriadosedifíciosestáhabitadaepertenceaparticulares,optouse
pornãoosidentificaremplanta.

15 Marcas Mágico – Religiosas no Centro Histórico – Guarda, Agência para a Promoção da Guarda/ C.M.G., 2007.

Imagem 25 – Marca 
«Mezuzah» num portado 
da Rua Nova – Castelo 
Branco

Imagem 26 – Marca 
«Menorah» num portado 
da Rua D’Ega – Castelo 
Branco

Imagem 27 – Marca 
Cruciforme num portado 
da Rua de Santa Maria –
Castelo Branco
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Demodo a darmais ênfase à ideia de cidade entremuralhas, fezse, ainda, um
desenhotridimensionaldamuralha.

Imagem 31 – Pormenor do desenho tridimensional da muralha

Imagem 28 – Inscrição com o nome 
“Lourenço Vaz” num portado da Rua do 
Arressário (na casa a intervencionar) –
Castelo Branco

Imagem 29 – Lintel decorado com motivos 
identificadores da profissão exercida nesta casa da 
Rua dos Peleteiros – Castelo Branco

Imagem 30 - Pormenor da proposta de alteração da planta
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5.4. Alteração de Mapa

OmapaqueseseguefoidesenhadopeloarquitetoJoséAfonsoemostra,delineada
a amarelo, a cidade intramuros. Para além de situar os monumentos mais
importantes da cidade a nível histórico e arquitectónico, este mapa mostra, num
espaçotemporalentreprovavelmente 1361e1496,oslimitesfísicosdaocupaçãoda
judiaria,bemcomoumaprovávelzonadeneutralidadeeproteçãoentreajudiariae
osacessosaocasteloeaindaondesesituavamaPortadaVila eaPortadaJudiaria.

Oque foipedidofoi,então,queredesenhasseestemapaporformaasimplificálo
aoníveldoselementoseadeixálobemexplícitobemcomoàpróprialegenda.Assim,
foiutilizada corapenasnodesenhodosedifíciosderelevo,nodesenhodamuralha
(limitedaZonaHistórica)enaszonasqueimportadestacarediferenciar.Onomedas

Imagem 32 - Mapa fornecido como base para alteração
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ruasmantevese para uma fácil localização e osmonumentos cujo desenho não se
encontrano sítio onde este esta implementado, estão ligado a este através deuma
linha de chamada. Não há certeza relativamente ao ano do início da ocupação dos
judeus,daíque1361apareçaapenascomodataprovável.

6. Projeto de intervenção em habitação unifamiliar

Imagem 33 - Proposta de alteração do mapa
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Intervir no âmbito da reabilitação, num edifício habitacional devoluto que
apresentaumelevadograudedegradação:esta foiaprimeirapropostadetrabalho
quefoi feitaaosquatroestagiáriosnoâmbitodoestágio.

Oedifícioemquestãoéumacasaunifamiliar,datadadoséculoXVIconstituídapor
résdochãoeprimeiroandareumapequenaáreaexterior,naqualfoiconstruídoum
anexorecentemente,noâmbitodoprojeto“CasaAmiga”,levadoacabopelaCâmara
Municipalem2003,queserviuapenasparasolucionarproblemasfuncionais,nãose
enquadrando,detodo,comalegislação,nemcomquaisquernormasdereabilitação.

Ambososandarestêmligaçãodeacessopelointerior,masnoexterioroacessoao
pisotérreoéfeitopelaTravessadaRuaNovaeaopisosuperioréfeitopelaRuado
Arressário.

Assim, foi feita uma primeira visita ao local com o objetivo de um contacto
próximocomarealidadedoespaçoedarealizaçãodeumlevantamentofotográfico
domesmo.Devoltaaogabinete,atravésdamemóriavisualdavisitaedasfotografias,
foi desenhadaumapossível plantade todoo espaço.Este exercício, dedesenhodo
queficouretidonanossamemóriaemconjuntocomaquiloquenoserapossívelver
no levantamento fotográfico, serviuparaposteriormente, apóso levantamentocom
instrumentosdemedida, comparássemosambososresultados.

Imagem 34 - Fachada da Travessa da Rua Nova
Imagem 35 - Fachada da Rua do Arressário
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Numa segunda visita, procedeuse, então, ao primeiro levantamento das
medidasdafachadadaTravessadaRuaNova.Atravésdesteprimeirolevantamento
foidesenhada,então,a fachadareferida,mascomalgumasdificuldades.Peloque,a
segundasemanafoipreenchidaporvisitasconstantesaolocal,paraoesclarecimento
de dúvidas, para o acerto constante das medidas. Também durante esta semana
conseguimosconcluirodesenhodafachadadaRuadoArressário,eafachadaoposta
completadapelodesenhodoanexo.

Asprincipaisdificuldadesdesteexercícioprenderamsecomodecliveacentuado
deambososarruamentosque,porsuavez,nosdificultouamediçãodasdiferentes
alturasdasfachadaseodesenhodasmesmas.Ofactodeasparedesseremtambém
bastante irregulares, fez com que tivéssemos de conferir várias vezes as mesmas
medições.

Emsuma,aprimeiraquinzenafoiumaintroduçãoaotrabalhodareabilitação,que
foi importanteparauma consciencializaçãodonossopapel enquantodesigners em
projetosdestaordem.

Imagem 36 - Vista do piso térreo. 
Fotografia tirada da porta da entrada 
da Travessa da Rua Nova

Imagem 37 – Piso 
térreo. Porta de acesso 
à escadaria que liga ao 
primeiro piso e vão de 
acesso à parte de baixo 
da escadaria

Imagem 38 – Tulha em 
pedra no piso térreo

Imagem 39 - Piso 
térreo. Vista de 
dentro para a porta

Imagem 40 – Piso 
superior. Quarto 
interior

Imagem 41 – Piso 
superior. Porta de 
acesso à escadaria e 
vão que faz ligação ao 
anexo

Imagem 42 – Piso 
superior. Escadaria

Imagem 43 – Piso 
superior. Janela com 
namoradeiras
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As semanas que se seguiram foram preenchidas pelo levantamento interior do
edifícioepelodesenhodeambosospisos.

Este processo começou pela medição do piso térreo, e demorou cerca de uma
semana até o desenho definitivo do mesmo, devido à incoerência de algumas
medições,queresultaramemsucessivasvisitasaolocal,pararepetiçãodasmedições.
Este levantamento foi realizado pelos quatro estagiários e acompanhado pelo
arquitetoJoséLeite,quesedirigiasempreaolocalduranteumafaseinicial,afimde
explicar os métodos de medição utilizados, o funcionamento dos aparelhos e de
elucidarparaosproblemasinerentesaolevantamentodeumaconstruçãotãoantiga
taiscomoaimpossibilidadedaobtençãodeumrigorexato,umavezqueasparedesjá
cederam bastante e tendem a continuar. A sua presença foi crucial para que
conseguíssemos identificar os <elementos chave> da habitação, ou seja,
característicasmuitoprópriasquepodemdizermuitoacercadequemláviveuedas
suasatividadesdomésticasecomerciais.

Asmediçõesforamfeitasatravésdetriangulações– técnicaqueaprendemoscom
o arquiteto José Leite, numa das visitas ao local – em todas as divisões com um
aparelhodemediçãoalaser,easmediçõestotaiseparciaisdeparedeserespectivos
vãos,comumafitamétrica.

O processo de triangulações16 é fundamental, sobretudo em casos como estes,
quando as construções são bastante irregulares, pois só assim conseguimos
encontrar,comalgumrigor,osângulosentreasparedes.

16 Ver em anexo

Imagem 44 - Desenho da fachada da Travessa da Rua 
Nova

Imagem 45 – Desenho da fachada da Rua do Arressário
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Esteprocessopassoutambémporumconfrontocomolevantamentofotográfico,
quefoideumaimportânciafundamental,vistoqueodesenhoemCADnãopodeser
realizadonolocal.

Oprocessodelevantamentodopisosuperiorfoisemelhanteaoanterior,facilitado
um pouco pela existência de informação relativa às paredes estruturais, que, no
entanto,nãocorrespondemexatamente.

Apesardesermosquatropessoasafazerolevantamento,foiaprimeiravezqueo
fizemos, e o facto da irregularidade da construção contribuiu também para a
morosidadedotrabalho.

Apesardasdificuldadesedotempodedicado,foiumtrabalhomuitoenriquecedor,
quenosproporcionouanoçãodotrabalhoemterreno,edadificuldadedomesmo e
que,porissomesmo,nosfezadquirirmaiscompetências.

Imagem 46 - Aplicação do processo de 
triangulações durante o desenho da planta 
do piso térreo
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Apósaconclusãododesenhodasplantasedasfachadas,iniciouseodesenhodos
cortes. Foi feita uma nova visita ao local, a fim de esclarecer algumas medidas
relacionadascomasalturas.

Maisumavez, foiumtrabalhoquesemostroualgocomplexo, também,devidoà
faltadeparalelismoeperpendicularidadedasparedesentre si, oqueporvezes faz
comque,nodesenho,nãosejapossívelavisualizaçãodoselementose mverdadeira
grandeza.

Imagem 47 – Levantamento métrico do piso inferior 
com os estagiários Fábio Ponteira, Sara Oliveira e 
Sérgio Oliveira

Imagem 48 - Levantamento métrico do piso inferior 
com os estagiários Iolanda Ferreira e Sérgio Oliveira

Imagem 49 – Desenho, de acordo com o levantamento, 
da planta do piso inferior com a indicação da 
localização dos cortes transversais e longitudinais a 
realizar

Imagem 50 – Desenho da planta do piso superior
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Em paralelo com o desenho dos cortes, foi feita uma pesquisa na área da
reabilitação (do trabalho realizado em Portugal bem como noutros países), da
habitação social (maisumavezno casoportuguês,mas tambémacercadeprojetos
levadosacabo,porexemplo,noBrasilouemFrança)edahabitaçãoemgeral.

Estapesquisa realizousenoâmbitodeumareflexãosobreos temaspossíveisa
proporbemcomoasproblemáticasesurgiu,então,aideiadepropor,comoutilização
paraacasadaRuadoArressário/TravessadaRuaNova,umahabitaçãoparaaluguer
aestudantesuniversitários.

O projeto principal para a realização do estágio e para a conclusão do ciclo de
estudos– Mestrado– foiassimdefinido:propor,atravésdeumprojetodedesignde
interiores/equipamento,umautilizaçãoparaesteedifício.

Imagem 51 - Desenho em curso do primeiro corte: Corte AA' Imagem 52 – Desenho em curso do Corte BB’

Imagem 53 – Desenho em curso do Corte CC’ Imagem 54 – Desenho em curso do Corte DD’
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6.1. Solução proposta

A ideia é, pois, dar início a um programa em que a Câmara Municipal –
proprietáriadediversosimóveissitosnazonahistóricadacidade– osreabilitassee
osalugasseaestudantesuniversitários,paraqueestespudessemteralternativasàs
residênciasdeestudantes,ehabitassemumacasanaqualtivessemasuaprivacidade,
mas também a pudessem partilhar, dividindo também as respetivas despesas, ao
mesmotempoquecontribuiriamparaumadiversidadepopulacionalbemcomopara
o seu rejuvenescer da população aomesmo tempo que fariam desta uma zona da
cidademaismovimentada.

6.2. Estado da arte

Seguiuse, então, uma vasta pesquisa focada, sobretudo, em soluções propostas
para espaços exíguos; mas foram também pesquisadas soluções de interiores
relacionadas com a estética que se pretende adoptar no projeto e soluções de
equipamentomodulareparaespaçosreduzidos.

Imagem 55 - Módulo de quarto/ escritório (Matroshka Furniture)

Imagem 56 – Projeto de quartos 
para estudantes em contentores  
(Olgga Architects)
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6.2.1 Unité d’habitation, Marseilles

AUnité d’habitationna cidade francesa de Marselha é uma obra da autoria do
arquiteto francês de origem suiça CharlesEdouard JeanneretGris, bem conhecido
comoLeCorbusier.Esteprojeto,conhecidocomocidaderadiante— “citéradieuse”
— tinha como objetivo a compilação da dinâmica da vida urbana num só edifício;
sendomuitomaisdoqueumaconstruçãoimprovisadanossubúrbios,é,elaprópria,
umacidade,umacidadevertical,autónomaemrelaçãoaosoutroselementosurbanos.
Paraalémdascélulasdehabitação,foramprevistas“ruasaéreas”17 queconduzema
umcentrocomercial,aumacreche,aumcomplexodesportivo,eaumgrandeterraço
ondeacontecemfestas,ondehájardim,piscinaeoutrosespaçosdelazer;eoterceiro
e quarto andares são ocupados por um hotel com restaurante, uma livraria e
escritórios.

Assente em pilotis18 construção de betão armado, segue a máxima “a forma
cumpre afunção”,peranteascoreseosmateriaisutilizados,bemcomoasdimensões
doselementos.Assuasfachadasapresentamumarepetiçãodelâminascommaisde
100metrosdecomprimentopor30delarguraeapresentamumedifícioque,anível
estético émarcadamentemoderno:modularizado, rectilíneo e racional e com uma
inspiração visivelmente neoplástica, conferida pelas cores utilizadas nas fachadas:
vermelho,azuleamarelo.

Imagem 57 - Exterior da Unité d'Habitation Imagem 58 – Vista de um corredor

Cada cápsula é um apartamento dúplex de fachada dupla, ambas com abertura
paraoexterior(oestudoda incidênciadosraiossolaresao longododiapermitiua

17 Grandes corredores dentro do edifício.
18 Assente em pilares. Ver em anexo
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Corbusier projetar dispositivos de controlo térmico e de iluminação) que promove
uma constante renovação do ar e a sua adequação à temperatura interna sem a
necessidadedeequipamentosdecondicionamentodoaroudatemperatura.

De acordo com a ideia do arquiteto, segundo a qual a casa é umamáquina de
morar, em conjunto com Charlotte Perriand, projetam todos os elementos
constituintesdas “máquinas”deMarselha.Osmóveiseequipamentodecozinha,os
móveis da sala, as esquadrias e todos os seus elementos sugerem um ideal de
habitação racional, eficiente, desimpedido e livre. Através duma poderosa carga
estética,cadapequenopormenordavidadoméstica foicuidadosamentedesenhado,
desdeasprateleirasàsmaçanetas,passandopelastapeçariasepelasmesas– éoque
Corbusier consideravaquedevia ser feitoemproldaharmoniae,deacordocomo
mesmo, a arquitetura não pode ser classificada como social se estas questões não
forem tidas em conta. Deste modo, a Unité d’habitation é, literalmente, uma
construção social elaborada, mesmo sem cumprir as exigências legais para a
habitaçãosocial.

Imagem 59 - Interior de uma das habitações

Estashabitações forampois,pensadasnumsentido social, dealojardignamente
uma classe mais baixa. Corbusier define como uma nova cultura, a arquitetura ao
serviçodahabitação social,ealertaparaumamudançadrásticadoambienteemque
se vivia, de tal formaque seria impensável ignorarumprojeto total, comoeste em
que se pensa muito além da economia, quer num sentido útil, quer num sentido
social.Asnovasexigênciasdahabitaçãopedemodesenhodenovas formascapazes
deilustrar,deumaformanobre,aimportânciadasmesmas.
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O sucesso desta construção devese também ao recurso ao modulor19 , que
permitiualojar1200pessoasem348apartamentosem18andaresdivididospor56
metrosdealtura,137delargurae24.4deprofundidade.

Emsuma,Acidaderadiantenãoéumsítiodeexíliocom
vista para um destino infeliz, é um edifício que evoca a
mobilidade, as viagens, ohorizonte, o luxodosaviões, dos
barcos,edosgrandeshotéis.20

19 ver anexo
20 LYON, Dominique; DENIS, Anriet, BOISSIÈRE, Olivier, Le Corbusier alive, Vilo International, Paris, 2000. (traduzido)

Imagem 60 – apartamento da cidade radiante recriado no museu de arquitetura de 
Paris: vista dos dois pisos com cozinha e sala no inferior e quarto no superior

Imagem 61 – espaço de cozinha da mesma recriação Imagem 62 – sala de estar e de refeições com varanda

Imagem 63 – vista para o corredor Imagem 64 – vista do quarto situado por cima da cozinha
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6.2.2. Maison du Brésil, Paris

ACasadoBrasiléumaobra
cujo projeto foi apresentado pelo
arquitetoLucioCostaaoatelierde
Le Corbusier, tendo sido
desenvolvido em conjunto pelos
doisarquitetosem1959.

Este edifício de cinco andares,
78 quartos e 22 apartamentos,
pertence à “Cité Universitaire” de
Paris, e acolhe estudantes
brasileiros. Fazparte, atualmente,
dalistademonumentoshistóricos
doMinistériodaCulturafrancês.

Encontramos aqui muitas
semelhanças com a cidade
radiante deMarselha, começando
peloexterior:obetãoédeixadoà
vista, e nos vãos, rasgados na
fachada,saltamàvistaovermelho,
oamarelo,oazuleoverde.

A semelhançaprolongasepelaorganização funcionalde todoo edifício, através
dassuasdiversasfunções,paraalémdadehabitação.Opiso1é constituídoporuma
lavandaria,umacafetariacomcozinhaequipada,umasaladetveumaoutrasalacom
umanexocompiano.Nopiso térreo,porsuavez, localizaseaadministração, salas
para atividades culturais, biblioteca, e outras salas com funçõesdiversas ligadas ao
lazer.

Imagem 65 – Casa do Brasil, Paris: fachada
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6.2.3. Nakagin Capsule Tower

O Nakagin Capsule Tower é um
sistema de habitação/escritório em
cápsulas, projetado pelo arquiteto
Kisho Kurokawa, que embora não se
destine exclusivamente a estudantes, é
uma construção interessante pelo seu
conceito de máxima funcionalidade
numespaçoreduzido.

Este edifício encontrase na cidade
de Tóquio e é um dos expoentes do

metabolismo21 japonês. Éconstituídoporcápsulasindependentesquepodemligarse
entre si formando espaços maiores e que podem ser substituídas pela sua fácil
remoção. Acadacápsulacorrespondeumapequenahabitação/escritórioconstituída
porumapequenacasadebanho,cama,mesadetrabalho,fogão,frigorífico,televisãoe
rádio.Estesaparelhosdistribuemseporumarmáriodeportaseprateleirasquese
prolongapor umadasparedesequefazumaproveitamentoemalturadoespaço.

21 O metabolismo nasce no Japão, na década de 60 do século XX e explora técnicas para o desenvolvimento urbano, 
através de projetos de cidades em constante fluxo: flexíveis e facilmente transformáveis ao sabor necessidades em 
mudança constante. Desenvolveram-se ideias muito inovadoras e encontrava-se em expansão o conceito da habitação em 
cápsula.

Imagem 66 – Nakagin Capsule Tower: fachada

Imagem 67 - Interior de uma cápsula de 
habitação

Imagem 68 - Interior de uma cápsula de 
habitação
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As cápsulas são paralelepípedos quemedem 2,5x4x2,5metros, com uma janela
circularcentraleunemseaumatorrecentralembetãoatravésdequatroparafusos
de alta tensão. Cada uma destas torres tem um elevador central rodeado por uma
escadaeportrêsplataformasporpisoque,porsuavez,conduzemacápsulasquese
encontramaestestrêsníveis– cadapisocontemtrêsníveisdealturadecápsula.O
abastecimentodeserviçoséfeitoporumaabametálicaqueligaacápsulaàestrutura
central.

6.2.4. Quinta da Malagueira

Na década de 70 do século XX, como resposta à escassez de espaços
habitacionais, na cidade de Évora, o arquiteto Siza Vieira, projetou um complexo

Imagem 69 – Pormenor do exterior que mostra a 
união das cápsulas às torres centrais

Imagem 70 - Planta de pavimento do edifício



Sara Oliveira

56

habitacionalcompostopor1200casasgeminadas, cujoelementocaraterizador,que
surge tambémcomo ligação simbólicaà cidade, éum“aqueduto” embetãoarmado
que assegura a distribuição elétrica e de água, aos distintos bairros, cujo
posicionamentoemângulosdiferentescriaváriosgruposdehabitação,entreosquais
existem espaços destinados ao comércio, à utilização comunitária, espaços de
estacionamento,eàcirculaçãopedestre. Oprojetoprevia,ainda,umacúpulanaqual
sesituariaumrestaurante,um centrocomercial,umacasadecháeumhotel.Existe
aindaumaagradávelcomunhãocomanatureza,conferidapelacriaçãodeumdiquee
uma ponte, através da qual é feito o acesso aos espaços verdes adjacentes à área
abrangida pela construção. A ideia era a construção de uma comunidade para ser
propriedadedosresidentesnumaorganizaçãocooperativa.

As casas caracterizamse pelo jogo visual de cheios e vazios, proporcionado
pelorespeitopelatopografiaoriginaldoespaço.Deplantaem“L”,compátiointerior,
surgememduastipologias,umacompátionaentradaeoutracompátionosfundose
atelhaésubstituídaporumterraçoquelimitaverticalmenteaconstrução.

Apesardafortepolémicaemtornodesteprojeto,éimportantesalientarqueé
ummarconaarquiteturamodernaportuguesa,premiadointernacionalmente,equeé
umconceitoinovador,tendoemcontaaépocaemquefoiprojetado.

Analisando o conceito inerente a este projeto, encontramos algumas
semelhançascomacidaderadiante,umavezqueograndeobjetivoéalojaromaior
número possível de pessoas num determinado espaço, com o recurso a materiais
económicos, emesmoassim,acadamoradiacorrespondeumahabitaçãounifamiliar,
proporcionandolhes serviços na mesma área de habitação, tais como lojas e
restauração.

6.2.5. Funções e Exigências de Áreas de Habitação

Da autoria do arquiteto Nuno Portas, esta publicação do MOP – Laboratório
Nacional de Engenharia, datada de 1969, é um estudo das vivências da casa que

Imagem 71 – Moradias unifamiliares na Quinta da 
Malagueira

Imagem 72 – Aqueduto
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pretendemostrardequeformaestasdeveminfluenciarecondicionaraorganização e
oequipamentodoespaçohabitacional.

Apósumanoçãodemínimodehabitabilidadedadapeloautoredeumadescrição
da evolução dos mínimos nas políticas habitacionais, salientando a ideia de que é
impossível o estabelecimento estático e para um período limitado das áreas,
acabamentos e equipamentos das habitações, o autor apresenta duas propostas de
atribuição de divisões a uma habitação, que variam entre si consoante as
necessidadesevivênciasnacasaporpartedoshabitantes:

CategoriaA:

a) Espaçoadicionalàcozinhapreparaçãoparaarealização
derefeiçõesoudetrabalhoscaseiros.

b) Área de sala que possa admitir a diferenciação mínima
entrelocalderefeiçõeselocaldeestar.

c) Área de entrada e distribuição interior garantida de não
devassamentoenãoatravessamentodasala.

d) Subdivisão e desdobramento de instalações sanitárias em
funçãodo“tipo”defogo.

e) Áreaparaarrumoscentraisdofogo.
f) Área para prolongamento exterior útil ou equivalente

acréscimonoespaçointerior,paratrabalhosdomésticosoucrianças.

CategoriaB:

a) Acréscimo ao dimensionamentobase, estrito, dos quartos
permitindoainstalaçãodelocaldeestudoouestarnoquartosdejovensou
espaçolivredemobiliáriopararecreiodecrianças.

b) Espaçoadicionalnazonadetrabalhosdomésticosnãoobrigando
asobreposiçãonomesmolocalouàalternativarefeiçõesoutratamentode
roupasepossibilitandoainstalaçãodemaisequipamentoseletrodomésticos
(máquinadelavarroupa,alémdefrigorífico).

c) Espaçoadicionalnazonadeestarpossibilitando,aindaque sem
margem, o desdobramento em dois espaços de estar. Conforme o destino
possível destes dois espaços (saletasala de jantar; sala de trabalhos ou de
jogossaladejantareestar;escritóriosaladejantareestar,etc.),poderãoos
projetistasutilizara favordeumououtroespaçosuperfíciesafins também
melhoradas,comoaderefeiçõesouroupasouoacréscimoaosquartospara
finsderecreioeestudo.22

Estasduascategoriaspropostassão,entretanto,seguidasporumaTabeladeÁreas
Úteis, onde são apresentadas as áreasmínimas para as divisões de uma habitação,

22 In Funções e Exigências de Áreas de Habitação.
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tendoemcontaacategoriaAecategoriaB,determinadasapartirdasexigênciasde
espaçoasatisfazerporfunçõesouatividadeselementares.

Numa segunda parte, o autor elabora uma Lista das funções e atividades da
habitação,daqualparteparaoestudodecadaumadelas,dividindoasemgrupos:

 Grupo1– Dormir,descansopessoal

 Grupo2– Alimentação:preparaçãoderefeições

 Grupo3– Alimentação:refeiçõescorrentes

 Grupo4– Alimentação:refeiçõesformais

 Grupo5– Estar:reunião,temposlivres

 Grupo6– Estar:receber

 Grupo7– Recreio– crianças

 Grupo8– Estudo– jovens

 Grupo9– Trabalho– adultos

 Grupo10– Tratamentoderoupas:passar,costura

 Grupo11– Tratamentoderoupas:Secagem

 Grupo12– Tratamentoderoupas:Lavagem

 Grupo13– HigienePessoal

 Grupo14– Permanênciaemexterior

 Grupo15– Separação– Comunicaçãocomoexteriorenointerior

 Grupo16– Arrumação

Paracadaumdestesgruposoautordefineumprogramadeâmbitoondedescreve
a função, ou atividade em questão, e quais os elementos do grupo (que habita o
espaço)asdesempenham.Esteseguesedeumprogramadeequipamento,noqualé
apresentado o equipamento necessário à realização destas atividades e funções, e
respetivas dimensões. O subcapítulo seguinte – Necessidadedeespaçoresultantedo
equipamento – onde são definidas distâncias mínimas para zonas de passagem e
espaços entre equipamento. Para cada um destes grupos é ainda apresentado um
Projeto,com asExigênciasGerais tendo em conta aquilo a que o espaço se destina,
mostrandooqueoprojetistadeveassegurarparaqueelecumpraassuasfunções;e
com as Exigências de articulação, ou seja, com o posicionamento de determinada
divisãoemrelaçãoaoutra,tendoemcontaasfunçõesdeambas.



Reabilitação de uma Habitação Quinhentista na Zona Histórica de Castelo Branco

59

Uma obra de referência para qualquer projetista, seja na área do design, da
arquiteturaoudaengenharia,estapublicação,emboradatadado finaldadécadade
60doséculoXX,continuaaserummodeloaseguirnoquedizrespeitoaestaáreade
intervenção, sobretudo quando o problema com o qual o projetista se depara diz
respeitoàreduzidadimensãodoespaço.

6.3. Desenvolvimento do Projeto de Reabilitação de uma casa partilhada para 
estudantes

Apósapesquisa, foram iniciados osprimeiros esboçospara resolveroprimeiro
problema:aorganizaçãodoespaço.
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Uma vez que se definiu que este projeto resultaria numa habitação para
estudantes,eraimportantequeosquartoscomportassemumazonadeestudo,eque
umadivisãopartilhada– muitoprovavelmente a sala – fosse capazde respondera
necessidades de estudo, convívio e que fosse, ao mesmo tempo, o lugar onde se
possamfazerasrefeições.

O passo seguinte foi definir o número de quartos. Para que não houvesse um
quarto sem janelas (tal comoacontecenoexistente)poderseía fazerdoisquartos,
noentanto,éimportantequeoespaçosejarentabilizadoaomáximo,assim,oanexo
de construção posterior à da casa (Projeto “Casa Amiga”) é também aproveitado,
desdequepossaserreconstruídocomamesmalinguagemquinhentista.Pôde,desta
forma,criarsetrêsquartos.

Opisoinferiorfoi,assim,definidocomoáreacomumcomumasala(zonadeestar,
deconvívioederefeição),umacozinhaeumacasadebanho.

Opisosuperioré,por suavez, aáreaprivadadahabitação, constituídopor três
quartoseumacasadebanhocomlavandaria.Háaindaumpequenohalldeentrada,
uma vez que ambos os pisos têm acesso direto à rua e, através do anexo, uma
escadariaparaologradouro.

Imagem 73 - Um dos primeiros esboços da organização do espaço no piso térreo
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Aprimeiraprincipalpreocupaçãonesta fasedeorganização funcionaldoespaço
foi ter em atenção a parte técnica do projeto. Assim, fezse coincidir as zonas com
saídadeáguas– acasadebanhodopisosuperiorsituasesobreacozinhaeadopiso
inferiorfoicriadaimediatamente aseguir;enopisosuperiorfoicriadaumaparede
falsaparaconteratubagemparaextraçãodeardacozinha(nopisoinferior).

Outra grande preocupação foi o aproveitamento do espaço: nos quartos houve
umatentativadeorganizaroespaçonumsentidovertical.Decidiu eliminarse osótão
por não o achar uma divisão importante (sobretudo por causa da altura) com a
intençãodeaumentaropédireitoetornarvisívelovigamentodotelhado.

Imagem 74 - Um dos primeiros esboços da organização do espaço no piso superior

Imagem 75 - Estudo das possibilidades de divisão do espaço numa orientação 
vertical, com base na medição das alturas feita no local
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Noentanto, surgeaquioutroproblema,oproblemado isolamento térmico,uma
vezquenãosepropõeaconstruçãodeumteto falso.Assim,propõesea resolução
desteproblemaatravésdaaplicação,entrevigas,deumaglomeraonegrodecortiça,
que é normalmente utilizado na construção cicil como isolante térmico, e que
apresentavantagensecológicascomoareciclabilidade.

Destemodo, tentou separarse azonadeestudoedearrumação,sobrepondolhea
zonadedormir.Estahipótesepassoupelodesenhodeum módulo,emqueosdegraus
tinhamdimensõesumpoucodiferentesdo convencional:paraqueestesocupassemo
menorespaçopossível, aprimeirametadedoacessoé feitaporumaescada (como
acontecenosbeliches)móvel, que se encaixanummódulopara arrumaçãoquando
está recolhida, para ser puxada quando for precisa; a segunda parte são, então,
degrausemmadeiraqueconstituemotopode módulosdeslizantesparaarrumação
de roupa, que tiveram que se tornar um pouco mais curtos e altos que o que é
normalmenteexigidoparaquenãosealongassemdemasiadopeloespaço; noentanto,
pensousequeissonãoconstituiria umproblema,tendoemcontaousoeoutilizador.

Após a organização das áreas surgiu, então, outra grande preocupação, que
acabouporsetornarnumdosprincipaisconceitosdoprojeto:manteraidentidadedo
espaço.

A reabilitação, ao contrário da reconstrução, é uma intervenção que visa, entre
outrosaspetos,respeitara linguagemformaloriginaldaconstrução.Por issosurgiu
essamesma preocupação,aoencontrarna casaaspetos curiososquepensouse ser

Imagem 76 - Módulo de escada com arrumação
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interessantemanter.Oprimeiroéumatulhaempedra23 queseencontranorésdo
chão, cuja função original é indeterminada,masque, apósváriasvisitasao local, se
tornou,muitoprovavelmente,oseu elementomaiscaracterístico.Decidiuse,então,
quesepoderiadarlheumafunçãodelavatórioou outrafunção semelhante,partindo
doprincípioqueelapertenceriaàcozinha,ouserviriade apoioàzonaderefeições.

Outro aspeto bastante curioso é, à medida que vamos conhecendo o espaço,
apercebemonos das várias pequenas alterações que esta foi sofrendo ao longo do
tempo pelos diferentes habitantes. É pois possível observar que as portas e as
respetivasombreirasjáforampintadasváriasvezese,atualmente,algumassãoazul
deumladoeverdedooutro.Destemodo,quisse preservarabemvisívelemarcada
passagem do tempo, propondo o restauro das portas (ou a construção de novas
semelhantes no caso de o restauro já não ser possível) e repetindo estas cores em
apontamentosumpoucoportodaacasa,taiscomoombreiras,portas,rodapés,entre
outros.

No piso superior encontramos um elemento muito curioso, algo que não
encontramosnashabitaçõesdosnossosdias:duasportasnaparedequeabremum
espaçosobreasescadas,aproveitandoocomoarmário.Apesardenão se manteresse
armário, devidoànecessidadedealteraroposicionamentodaescadaria,propõese
tambémorestaurodasportasbemcomoarecriaçãodearmários embutidos– nohall
deentradaenacasadebanhodopisosuperior– comessasmesmasportas.

23 Na verdade, não há uma certeza relativamente ao nome deste elemento. No entanto, foi desta forma que ele foi 
referido durante todo o projeto, uma vez que a palavra “tulha” está associada a um contentor para alimentos e 
relacionado com a agricultura (armazenamento de cereais, etc.). A incerteza desta designação está, ainda, relacionada 
com a incerteza relativamente à função inicial do elemento.

Imagem 77 - Armário pré-existente 
sobre a escadaria

Imagem 78 - Pormenor da porta de um 
dos quartos

Imagem 79 - A outra face da 
mesma porta
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Continuandonopisosuperior,osquartosforamsofrendoalteraçõesdiversasque
acabaram por resultar em algomuito diferente das ideias iniciais. Abandonando a
ideia inicial de dividir o quarto em dois pisos separando verticalmente a zona de
estudodazonadedormir,desenvolveuseummóduloque,situadoaospésdacama,é
constituídoporumasecretáriaelimitadoverticalmenteporumarmáriocomportase
prateleirasqueseprolongalongitudinalmentepelaparedeatéàcabeceiradacama.O
roupeiro,porsuavez,éummóduloindependente.

Noquarto1 foicriadoumvãoemvidronaparedeperpendicularàdajanelapara
quehouvesseumaproveitamentodaluzparaaescadaria.

Imagem 80 - Módulo de arrumação e secretária para quarto

Imagem 81 – Vão em vidro no quarto 1 visto do lado de fora 
do quarto (solução final)

Imagem 82 – Vão em vidro no quarto 1 visto do lado de 
dentro do quarto (solução final)
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Oposicionamentodosquartosfoidecididocom
base no aproveitamento da luz natural. Sendo o
quarto um espaço muito pessoal, necessita ser
agradável,iluminadoearejado.Assim,edepoisda
decisãodecolocaraáreaprivadanopisosuperior,
os dois quartos (que se situam na construção
primitiva) encontramse junto das duas únicas
janelas existentes. A partir daí foi criado um
corredor que liga a porta da entrada aos dois
quartoseaoacessoaoespaçointervencionadodo
anexo. Aí, criouse um pequeno hall de entrada
comojáreferidoarmárioembutido,queaproveita
o factode se ter fechadoumvãoque aí existia, e
queusaduasdasquatroportasrestauradasquese
encontravamnoarmáriosobreaescadaria.Neste
espaçodeentrada, naparede falsa já referida, foi

recortadouma forma retângular aaproveitar a suaprofundidade,paraa funçãode
aparador de entrada. O cabide que se encontra logo de seguida, é um cabide de
paredebrancorestaurado,umadaspeçasencontradasnoespaçooriginal.

Na construção original, existe um vão que liga o quarto virado a este a uma
pequenaescadaria exterior empedra,deacessoaologradouro.Umavezque,apóso
desenhodaescadaria, queligaosdoispisos, severificouqueestaterminajuntoaeste
vão,éporestemesmoquesefazaligaçãoentreaconstruçãoantigaeoanexo.Neste
espaço foicriadoumcorredorque o atravessatransversalmenteequedáacessoàs
divisões aí criadas— uma casa de banho, uma lavandaria e um terceiro quarto. A
esquerdadestecorredoréafachadaenvidraçadaquesubstituiafachadaoriginaldo

Imagem 83 – Corredor que liga a entrada do 
piso superior aos quartos 1 e 2, à escadaria e 
ao corredor do anexo (solução final)

Imagem 84 – Planta e pormenor das alterações feitas nos vãos pré-existentes
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anexo— em cimento. Mesmo quando as condições climatéricas não o permitirem
fazer no exterior, pretendese que os habitantes possamdesfrutar sempre da vista
quelheséproporcionadae,ainda,usufruamdeumaboaabsorçãoda luznatural.

Inicialmente,nãofoiconsideradaahipótesedemanteroanexo,pornãoseruma
construção original e, por isso, não representar valor histórico tal comoo resto da
construção.Noentanto,acabouporsechegaràconclusãodeque,emboraconstruído
posteriormente,eemborasejaumaconstruçãototalmentediferentedaoriginal, faz,
de facto, parte da história da casa, não deixa de ser uma intervenção, com uma
intenção— demelhorarassuascondiçõesdehabitação— epoderiaserútilparaum
melhoraproveitamentodoespaço— destaformaépossívelalojar, emvezdeapenas
duas,trêspessoas.

Imagem 85 – Planta de zonamento do piso superior

Acasadebanho foi entãoprojetadaapósumadivisãodoespaçodoanexopara
acolherestasduasdivisões – acasadebanhoeoquarto.Tendoemcontaqueéuma
divisãoparaserusadaportrêspessoasequeestásituadanopisoprivado,criouse
umazonaampladelavatório naparedelateraldireita,compostaporumlavatórioem
cerâmica sobreumabase emmdfhidrófogo isolado comverniz epóxico soboqual
existeaindaumachapademdfhidrófogolacadoaverdequeservedetoalheiro,mas
tambémdeapoioàarrumação.Naparede esquerda,maisumavez,aproveitouseum
vão préexistente. Este vão terá sido rasgado numa das paredes estruturais que
atravessaambosospisosaquandodaconstruçãodoanexo,e foi,então,tapadopelo
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lado de fora da casa de banho, fazendo com que dentro desta resultasse uma
reentrâncianaparede.Umavezqueessareentrânciatemumaprofundidadedecerca
de60cm,foiaproveitadaparaarrumação,ondefoicriadoumarmáriocomasportas
restauradas (do armário préexistente por cima da escadaria original). Na
extremidadedo“L”formadopelaplantadestadivisão,háumazonadeduche,noqual
o pavimento do restante espaço se prolonga, com uma ligeira inclinação para
possibilitar oescoamentodaágua.Existeumchuveiro,limitadolateralmenteporuma
divisãoem vidro temperado,ecaixasquesurgemdaparedecujacorcorrespondeao
verde encontrado nas portas originais (bem como alguns pormenores mais desta
divisão),equesedestinaaoacondicionamentodosprodutosdebanho.Dooutrolado
do vidro há um banco que tem a principal função de cabide. O posicionamento do
vasosanitário,porsuavez,aproveitoutambémumvãopréexistente:estevãositua
seimediatamenteàesquerda(dequementra)daportadaentradaedáacessoàcasa
debanhoconstruídanoanexo.Devidoàprofundidadedecercade70cmdovão, foi
possível para além de recuar este elemento, criar espaço para a caixa técnica da
divisão. Paraalémdaparedeoriginalempedra,propõeseorevestimentodoespaço
em grés porcelânico. Imediatamente ao lado desta divisão foi criado um pequeno
espaçodelavandaria— oobjetivoésimplesmenteconterumamáquinadelavar eter
passagemfácilparaoexteriorparaotratamentodasroupas.

Descendo,àáreasocial,encontramosumapropostadeorganizaçãodoespaçoque
passou, até à fase final, por várias alterações, como objetivo de guarnecer de uma

Imagem 86 - Vista da casa de banho em 
planta

Imagem 87 – Vistas da casa de banho do piso superior (solução final)
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Imagem 89 - Esboço, em planta, da distribuição dos elementos 
constituintes da cozinha

zonadeestarederefeições,umacozinhaeumainstalaçãosanitáriadeserviço.Esteé
um piso que fica abaixo da quota de um dos arruamentos que circundam a casa e
recebe,porisso,muitopoucaluznatural.Umavezqueafachadapelaqualérecebida
aluztemduasportas,asoluçãopassariaporaproveitarapenasumacomoportaea
outracomojanela.Noentanto, legalmentenãoépossívelestasubstituição,umavez
quealteraráoaspetodafachada.24 Destemodo,propõeseasubstituiçãodestaporta
poroutraquetenhavidroomaiorqueépermitido utilizar nocentrohistórico.Aárea
socialdeviaserbemiluminada,masumavezquenestahabitaçãonãoépossíveluma
boa iluminaçãonaturalemambosospisos,optousepordestinaraáreaprivadaao
primeiropisoporque talvez seja preferível haverumaboa iluminaçãonosquartos,
uma vez que, normalmente, os estudantes durante o dia ocupammais o quarto e
convivemnaáreasocial maioritariamente aofimdodia/noite.

Os primeiros esboços deste espaço apresentavam, então, a cozinha à direita (a
norte),eacasadebanhodeserviçologoaseguir.Oladodireitodaplantarepresenta
a sala de estar e de trabalho e de refeições. Ao fundo foi colocada a escadaria que
atravessariadeumpisoaooutronumsentidolongitudinal.Aestaaltura,aprincipal
dificuldade na distribuição do espaço residia na obrigatoriedade de manter as
paredesestruturaisinteriores.Já queestadivisãonãoserevelavabenéficadeforma
alguma,tentou entãoatravésdestalimitarse acozinha.Nestadivisãofoicriadoainda
umvão,tipoumajanela,paraqueacozinhanãofossetotalmentefechadaaorestodo
espaço,permitindo,destaforma acomunicaçãopermanenteentreambososespaços.

24 Ver Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Histórica e da Devesa de Castelo Branco-
Artigo 25.o- Disposições gerais sobre acabamentos exteriores. Em anexo

Imagem 88 – Primeiro esboço do piso térreo com quadro de 
ardósia na parede estrutural e com a casa de banho de 
serviço ao fundo, logo a seguir ao “L” descrito pela cozinha 
e a despensa
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Enquantoisso,surgiuumaideiadeintervenção
natulha:usálacomopia.Paraisso,foidesenhado
um módulo de altura superior à da tulha e de
largura inferiorqueencaixarianapedraeserviria
de lavatório, guarnecendo de uma abertura no
fundo que permitiria o escoamento da água. Com
base na forma da tulha, a ideia foi desenhála de
umaformaestilizadaerodálaverticalmente,para
que fossem como o encaixe de duas peças
semelhantes, uma em bruto e a outra de arestas
bemdefinidas.

Entretantoforamesboçadosdiversosmódulosquesecolocariamentreacozinhae
aportadeentrada,comoobjetivodepermitiremapassagemdealgumaluznaturale
demanter,preferencialmente,algumcontactovisual também,maspor formaaque
nãosesentisse,aoentraremcasa,queseentravadiretamentena cozinha.

Aomesmo tempo, foise fazendo o confronto entre ambos os pisos, até que se
chegouàconclusãodequeteriadesealteraraposiçãodaescadaria,deoutraforma o
planodadistribuiçãodosquartosnopiso superior teriaque seralterado.Optouse
por alterar o posicionamento da escadaria e, a partir daqui, começaram a surgir
algumas alterações no piso térreo, que, a pouco e pouco, o modificaram
completamente

Começaram a esboçarse soluções rebatíveis para que quando os equipamentos
emquestãonãoestivessememusopudessemlibertaroespaço.Assim,emantendoa
localizaçãodacozinha,àparedeestruturalqueficaisolada,agregouseumamesaque
rebatecontraaparedeesetornanumquadropararecados.Aspernasdamesaainda
sedobramemduaspartes,demodoacriarumapequenapalasobreoquadrocom
iluminação. No entanto essa solução não estava a ser satisfatória porque colocava
alguns problemas: a mesa serviria para refeições, mas talvez fosse demasiado
pequenaparaocasodeosestudantesprecisaremdeestudaretrabalharemgrupoe,
por outro lado, a ideia apresentada de seguida, de colocar a casa de banho sob a
escadariatambémimpossibilitouestaopção.

A par disto, foise pensando em soluções para o resto deste piso. Ao fundo, a
cozinhacontinua,desenhandoum“L”porformaacriarumazonadedespensa.Logoa
seguir,oespaçofoiocupadoporumapequenacasadebanhodeserviço.Paraazona
de estar, desenharamse módulos para arrumação/ prateleiras e projetouse um
espaçocomsofáeumapequenamesadecentrofeitaatravésdoaproveitamentode
paletesdemadeira.Odesenhodestasprateleirasquepreenchiamumadasparedes
doespaço, inspirousenaspedras irregularesdamuralha,equismarcarumaunião

Imagem 90 – Primeira proposta de 
intervenção na tulha



Sara Oliveira

70

entreopassadohistóricodaenvolventecomahistóriadaprópriacasa,aoobteremo
azul,presenteemtantoselementos.

Imagem 91 - Esboços de soluções 
rebatíveis

Imagem 92 - Proposta de sala para a área social
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Posteriormente,mantendo a zona de estar, trocouse o lugar da casa de banho
para junto da entrada da habitação. Sendo assim, o “L” desenhado pela cozinha e
despensaencurtou juntodaentrada,paradarlugaraumainstalaçãosanitária,soba
escadaria, umpoucomaiscompletaqueaanterior.

Por sua vez, na cozinha foi definida uma zona de refeições com uma mesa
quadradapara trêspessoas, ede seguida, comoépossívelobservarna imagem92,
surgeadespensa,cujalimitaçãodaáreaéfeitaporumabarreira,quedoladodazona
deestar,recebe amesarebatívelquedefineazonadeestudo,precedidapelazonade
estar.

Estaalteraçãodeusepor causadosurgimentoda ideiadeutilizara tulhacomo
base para duche. Esta foi a solução mais plausível de se encaixar com o resto do
projeto para o piso térreo, e que se manteve como solução final, rodeandoa por
degrausdemadeiraafimdefacilitaroacessomastambémdecriaruma“caixa”para
acanalizaçãonecessária.

Imagem 94 – Planta de zonamento do piso inferior em 
desenvolvimento

Imagem 93 – Última proposta para o rés-do-chão, 
anterior à proposta final
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Destaforma,chegaseàpropostafinaldeintervenção.

O espaçoentreasduasparedesquenãopodemserdemolidas foi tapadodeum
doslados(doladodacozinha)edoladodacasadebanho,asuaprofundidadeserviu
paraa colocaçãodeum lavatório, fazendocomquedesta forma,o reduzidoespaço
destinadoaestadivisãoficassemaisamplo. Estelavatórioaparece,então,sobreuma
chapa de mdf hidrófogo isolado com verniz epóxico para umamaior resistência à
humidade. Quanto ao revestimento foi aproveitada a pedra original e, nas paredes
novas,propõeseautilizaçãodegrésporcelânciobranco,talcomonopavimento.No
intervalodosdegrausquesesobrepõemaestadivisão,ouseja,oespelhodosdegraus,
éemvidrofosco temperado,paraquenãosejapossívelvercomnitidezdeumlado
paraooutro,masquehajapassagemdeluz.

Imagem 95- Aproveitamento da tulha de pedra para base de duche (solução final)

Imagem 96 – Proposta final para a casa de banho do piso inferior



Reabilitação de uma Habitação Quinhentista na Zona Histórica de Castelo Branco

73

Entrase então, naquela que já foi decidida comoportade acesso àTravessada
RuaNova.Anteriormente,aescadariaaparecia tal comona imagem95, noentanto,
esta solução revelouse esteticamentepoucoagradável epouco segura,peloque se
procedeu à colocação de uma barreira em vidro temperado, para atenuar o efeito
visualcriadoàentrada.Talcomonaentradadoprimeiropiso,foipensadaumabase
dotipo“despejabolsos”,sobaformadeumaprateleira,agregadaaovidro.

Paraqueestazonapudessecumprirasfunçõesàsquaissepropôs,aáreadasala
foiocupadaporumagrandemesapararefeiçõesetrabalho.Aqui,hálugarpara4a6
pessoas. O espaço continua aberto e fluído quer para uma zona mais recatada de
repouso,querparaaáreadacozinha,querparaazonadeentrada,ondeteminícioa
escadaria.Nestepiso,aúnicadivisãofechadaéacasadebanho.

Imagem 97 – Proposta para escadaria anterior à criação de corrimão e de uma barreira visual entre a entrada e o segundo 
lanço de escadas

Imagem 98 – Proposta final para o piso inferior: vista para zona de trabalho/ refeições; ao fundo zona de estar e cozinha; 
e casa de banho à direita
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Imagem 99 – Proposta final de planta para o piso inferior

Afimdecombaterestacontrariedadetérmica,agravadapelasparedesempedra,a
soluçãoparaaparedeàesquerda daentrada passapeloseurevestimentoacortiça.
Apóspesquisa,apropostaéumaglomeradocompósitoresultadodeumamisturade
granuladodecortiçaeresinaspoliméricas,desenvolvidopelaempresanacionallíder
no sector da indústria corticeira, a corticeiraAmorim.De acordo como fabricante,
este revestimento funciona como uma membrana elástica e tem como principal
objetivoo isolamento térmicoeacústicoqueprevineperdasdeenergia.Éaplicado
atravésdeprojeçãoepodeserusadopararevestirqualquersuperfície,mesmoque
pouco poroso. Uma das razões que justifica esta opção é, ainda, o seu carácter
ecológico,por ser, segundoo fabricante,ummaterial reciclávelpréepósconsumo,
100%natural,orgânicoerenovável.Destemodo,estapoderáserumasoluçãopara
atenuarasamplitudestérmicasregistadasduranteoverão,eduranteoinverno.

Nesta paredeforamcolocadasmolduras,pintadasnasmesmascoresutilizadasem
todooprojeto – azuleverde– sendoapenasmoldurassemnenhumconteúdo,para
quepossamserpreenchidasconformeogostodoshabitantes.Estaéumaformade
definiremqueparedesdevemserafixadosdiversoselementos,taiscomopósteresou
fotografiasedeevitarqueestaaçãoocorranoutrasparedesousuperfícies.
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No que diz respeito à escadaria, o
primeirolançodeescadasfoidesenhado
por forma a estabelecer um certo
paralelismocomaparedeaolado.Desta
forma, o resultado foi uma disposição
irregulardosdegraus,oque,juntamente
comofactodeestaremisolados,ouseja,
denãoestaremjuntoanenhumaparede,
podeprovocar algumdesconforto e até
alguma insegurança.Por isso, foicriado
um corrimão, desenhado com base,

precisamente nesta irregularidade. Os
degraus apresentam, pois, uma

estrutura internametálica revestida por chapas de um derivado demadeira, mais
umavezhidrófogo,lacadoabrancoeazul.Relativamenteaopavimentodesteespaço,
propõeseoseurevestimentoemflutuantelaminado.

Aorganizaçãodacozinhafoifeitadeformaaqueazonadeconfecçãodealimentos
sesituassenoalinhamentodeumaparedefalsaqueenvolvesseatubagemnecessária
à extração do ar do piso térreo até ao exterior. A bancada, composta pela zona de
confecçãoedelavatóriosituase,então,àdireitadadivisãojuntoaumadasparedes
estruturais.

Noutra parede foi restaurada a pedra original e foi criado um armário em
aglomeradodemadeira,revestidoa folhadecarvalho, que jogacoma inclinaçãoda
parede – o armário é paralelo à parede e tem três aberturas que tornam visível a
paredenoqualseencosta,nestasaberturassurgemprateleirasmaisprofundasnuma
extremidade que na outra, por forma a criar esse mesmo jogo de formas que é
possívelobservarna imagem98.

Imagem 100 – Parede em cortiça e escadaria com corrimão
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Imagem 101 – Cozinha: vista do armário

De forma a fazer parecer que o armário se dilui na parede, para que a sua
presençanoespaçonãosejademasiadofortenemevidente,oavançoqueestecriaem
relaçãoàparedeprolongouseporumaparedefalsaemgessocartonadoatéaolimite
lateral da divisão. Esta foi pintada com tinta de ardósia, para cumprir a função de
quadropararegistosdiversos,taiscomotarefas,listasdecompras,recados,etc.

Sacrificandoumpouco o espaçoda divisão a seguir, foi criadoumnichopara a
colocaçãodeumfrigorífico.

O restante equipamentoda cozinhaé feito tambémemaglomeradodemadeira,
lacadoabranco.Emrelaçãoaopavimento,manteveseoníveloriginal, elevadoem
relaçãoaorestodopiso,erevestiuseacerâmicaaimitarpavimentoflutuante,para
transmitir a ideia de que a cozinha está assente num estrado, com o objetivo de
evidenciarestedesnível.

Na pequena zona de estar, foi colocada uma chaiselongue de frente para um
móvelbaixocomumatelevisão.Esteespaçoélateralmentelimitadoporumaparede
emmdfrevestidoafolhadefaiaisoladocomvernizepóxico, queoseparadacozinha.
Nesta foi aberta uma janela a fim de haver comunicação visual entre ambos os
espaços;azonadeestaréumespaçopequenoe,destaforma,pretendeseminimizar

Imagem 102 - Cozinha
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umpoucoesta barreira física.Dooutro ladodadivisão, foicriadaumaparede falsa
porcimadaparedeoriginalempedra.Naprimeira foientãoabertoumrasgoatéà
segunda, criando, desta forma, um aparador embutido com iluminação também
embutidaemostrandoumpoucodaparedeoriginal.

Nesta fase final do projeto, nos quartos a ideia do módulo de arrumação com
secretáriafoiabandonada.Asecretáriapassouaserumelementoisoladoecolocado
dediferentesformasnostrêsquartos.Destemodo,acama,quepermanecenamesma
posição,passaateraosseuspésumaparedecomumaprateleiraparaumatelevisão,
encimadaporummódulodecubosabertosdeumladoaooutroparaarrumação.Na
face oposta, esta parede é um roupeiro em mdf folheado. Esta solução tem como
objetivoqueoroupeiro“desapareça”doespaçofísicodoquarto,aoterasuafrente
na entrada, virada para a porta, fazendo com que esta não seja visível pelo lado
oposto,parecendosimplesmenteumaparede. Umadasportassurgepintadadeazule
coma indicaçãodopantoneda cor emquestão, omesmoaconteceno castanhoda
parededacabeceiradacama.Estaideiadeveseàimportânciadadaàcoremtodoo
projeto,aofactodeestaserumdosconceitosdefinidosdesdeoinício.Atrásdaporta
do quarto há, ainda, um espelho com iluminação superior, demodo a completar a
zonadevestir.

Imagem 103 – Zona de estar
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Noquedizrespeitoaindaàsecretariaestafoicolocadadefrenteparaajanelano
quarto1enoquarto3,paraquerecebaluzfrontalmenteetambémparaquequem
nelaestejapossadesfrutardavistaproporcionadapeloprivilegiadoposicionamento
destaconstrução.Noquarto2asecretáriasurge,também,próximodajanela.

Asprateleiras,emmdffolheado, quepercorremasparedesdadivisãopretendem
daraoestudanteváriosespaçosdearrumação,umavezque,nasituaçãodepartilhar
casa comoutras pessoas, necessita de acondicionarmuitos pertences apenas nesta
divisão, que é a única que lhe pertence inteiramente. O seguimento lateral da
cabeceiradacamaprolongase,atéàparedeopostanum armáriodealturaigualàda
cama,quetemafunçãodemesadecabeceiraeaomesmotempodearmário,sendo
limitadofrontalmenteporportas.

Imagem 104 – Quarto 1: cama e cabeceira

Imagem 105 – Quarto 1: vista para a janela e secretária
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Oespaçodoquartoprojetadoparaoanexo— quarto3— foipensadodeforma
diferente.Graçasàfachadaenvidraçadapropostanareabilitaçãodoanexo,esteéum
quartoprivilegiadonoquedizrespeitoàiluminaçãonaturaleàvistaalargadasobrea
encosta que lhe é proporcionada; e desprivilegiado em relação aos outros pela
carênciadeelementoshistóricosecaracterísticosdacasa,umavezquesesituanuma
construçãorecente.

Após algumas tentativas de distribuição dos elementos no espaço, utilizando os
mesmosequipamentosqueinicialmenteforampropostosnosquartos1e2,aúnica
coisaquepermaneceuinalteradafoiaposiçãodasecretária.Acamafoicolocadaao
fundo do quarto sob a forma de beliche, contendo por baixo o roupeiro limitado
frontalmenteporportasdecorrer.

Tal como nos outros quartos, foram previstas também para este algumas
prateleiras junto da zona de trabalho, porém em menor quantidade. Estas são
interrompidaspelacriaçãodeumapequenaáreadecloset,naqual foi colocadoum
bancoestofadode frenteparao roupeiro, eque conta tambémcomumespelhona
parede. Noquediz respeito aosmateriais, utilizadosneste enos restantesquartos,
propõeseautilizaçãodepavimento flutuante laminado,ousodemdf folheadonos
roupeirosenasprateleiras,edemdflacadoabranconorestantemobiliário.

Imagem 106 – Quarto 3: vista para o exterior
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OLogradouro,porfim,definiusecomoumazonaparadesfrutedoarlivre.Assim,
dividiuse este espaço em dois, sendo o primeiro um terraço, limitado de um dos
ladospela fachadaenvidraçadaprojetadaparoanexo,edooutroporummuroem
cima do qual foram pensadas aberturas para a colocação de floreiras. A seguir, a
escadariaempedradáacessoaumazonade jardim, naqual semanteveaoliveira
originalmentepresente,e ondeháespaçoparaumapequenahorta.

Uma vez que o interesse dos jovens pela agricultura está em constante
crescimento,eestáaté,nosdiasdehoje,namodaocultivocaseirodelegumeseervas
aromáticas,porquestõeseconómicas,mastambémfrutodeumapreocupaçãocoma
qualidade daquilo se come, achouse por bem que nesta casa houvesse um
aproveitamento do espaço ao ar livre nesse sentido. Desta forma, foi criado um
pavimentosobrelevadoemgrésporcelânicoqueconjugaoefeitoestéticodamadeira
comaresistência,fácilmanutençãoesegurançadacerâmica,quecircundaojardim,e
umaárealivreporbaixodoterraço,paraarrumos.

Imagem 107 – Quarto 3
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Imagem 108 - Logradouro
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7. Conclusão

Oprimeiroobjetivoimpostoparaarealizaçãodesteestágioemconjuntocom
o projeto que foi levado a cabo foi, então, atingido. Foi bastante desenvolvida a
sensibilidadeemrelaçãoàreabilitação;deuse atençãoevalorapormenoresdeuma
construçãoque anteriormenteseriam,muitoprovavelmente,indiferentes;entendeu
se oporquêdatentativa,acimadetudo,dapreservaçãodecertascaracterísticasque,
muitas vezes, são a alma do espaço, e ainda se aprenderam formas de reinventar
essasmesmas características fazendo comque se veja que são elementos originais
masqueaomesmotemposeadaptamàsuanovarealidadeeseintegramcomtodaa
suaenvolvente.

Entendeuse melhor a importância da pluridisciplinaridade de uma equipa
projetual.Emboraesteconceitotenhasidoincutidonumâmbitoacadémico,émuito
diferente quando, na realidade, o trabalho é partilhado com outras áreas como a
arquitetura,aengenharia,aarqueologia,ouatémesmoaaçãosocial.Nonossocaso–
dos estagiários – a equipade trabalhoera constituídapor arquitetos, comosquais
aprendemos bastante, por uma arqueóloga que nos ajudou a entender melhor a
importância da preservação e até com uma assistente social, que permitiu que
vivêssemosdepertoalgunsproblemas sociaisque ignoramosdurante anossavida
quotidiana, mas para os quais é necessário estar elucidado, porque por vezes os
projetosdereabilitaçãolevadosacaboemcentroshistóricosdestinamse sobretudo
àhabitaçãosocial.

Apesquisa levadaacabofoi tambémdeumagrande importâncianosentidoem
queajudouàresoluçãodeinúmerosproblemasrelativosàorganizaçãoeaomáximo
aproveitamento do espaço, traduzido no aproveitamento dos pés direitos ou em
soluçõesrebatíveis,ouatémesmonumautilizaçãodupladomesmoelemento.

Por fim, a grande curiosidade sempre presente ao longo de todo o trabalho
académico: como será a realidade do trabalho no terreno? Embora o projeto de
reabilitação não tivesse sido levado a cabo até ao final do estágio, houve a
oportunidadedepassarnaprimeirapessoaasprimeirasfasesdetrabalho:avisitaao
local, conhecêlo fisicamente, para além do desenho técnico, bem como a sua
envolvente; sentiramse as dificuldades de um levantamento métrico, sobretudo
numa construção antiga que se encontra em tão mau estado de conservação;
consequentementepercebeuse otempoqueénecessárioapenasnestafaseinicial,as
inúmeras visitas à casa no decorrer do desenho do espaço, para o confronto de
medidaseesclarecimentodedúvidas.Estetrabalhonoterrenoprolongousealémdo
próprioprojetolevadoacabopornósestagiários;oconhecimentodestetrabalhofoi
nosdadoatravésdaspequenasparticipaçõesque tivemosemprojetosdogabinete,
comojáfoimostradoaolongodorelatório.

Esperase, por agora, que esta proposta de projeto seja analisada pela Câmara
Municipal de Castelo Branco, e que este possa ser levado a cabo, acreditando que
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constituiria uma maisvalia para a cidade, sobretudo para a dinamização da zona
histórica.Obviamentequeaaceitaçãodestapropostalevantariaoutrasquestõesque
seprendem,principalmente,comosacessos,noentanto,estepoderiaseroprimeiro
passo para o impulsionamento da solução de todas essas questões. Através de um
programadereabilitaçãodecasasnazonahistóricaparaestudantes,poderiacriarse
umarededetransportesquefizesseligaçãoentreestazonaeasescolas,quiçá,este
poderia ser um desafio lançado a alunos de cursos que abranjam questões de
transportesemobilidade.

É, pois, esta a grande ambição desta proposta de projeto; não só a sua própria
realização em si, mas a mobilização de outras áreas que, em conjunto, poderiam
mudar um pouco a vida na cidade intramuros de Castelo Branco, através da
introduçãodevidajovemnumazonaque, devidoàssuasconstruçõesdegradadas eà
faltadeacessos, consequênciaderuasestreitaseíngremes,seencontracadavezmais
desertificadaecomumapopulaçãoenvelhecidacom,cadavezmenosapetências para
realizarumavidaquotidianaextramuros.Outrosproblemasbastanteemergentessão
também registadosna cidade intramuros, comopor exemplo, a falta de espaçosde
convívioparaoshabitantes,quecontribuigrandemente,juntamentecomareduzida
mobilidadedosmesmos,paraqueasruasdazonahistórica,sejamlongoscaminhos
vazios e, consequentemente, com aspecto inseguro, sobretudo nas horas do dia de
menos luz. Logicamente, deve trabalharse no sentido oposto, em que a população
envelhecida habitasse a cidade extramuros, por forma a um acesso facilitado a
serviçosdiversos,taiscomoserviçosdesaúdeelazer/convívio,eemque,poroutro
lado, a população jovem repovoasse as zonas de mais difícil acesso e as
rejuvenescesse, dotandoas de espaços para comércio, turismo, serviços e todos os
elementosnecessáriosaoconfortodavidaquotidiana.
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1. Glossário

Triangulações— Esteprocessoconsistenamediçãodasdiagonaisdeumespaço
para que durante a fase de desenho possamos tomar uma linha de referência
(conhecendo o seu comprimento, e desenhando um círculo com centro na
extremidadedessamesmalinha,cujoraiosejaigualàmedidadadiagonalqueligaao
canto formado pelas paredes opostas; na outra extremidade da linha de referencia
desenhaseoutracircunferênciacujadimensãocorrespondeàmedidatotaldaparede
adjacenteaesta;ondeosdoiscírculossetocamé,então,opontoaoqualsedeveunir
a linha de referencia, fazendo não só com que a medida se aproxime melhor da
realidade,mastambémqueseencontreoânguloentreambasaslinhas.

Pilotis— Sistemaconstrutivonoqualumedifícioésustentadoporumagrelhade
colunasoupilaresnopisotérreo.OPilotisépartedos5pontosdanovaarquitetura
propostosporLeCorbusier.OscarNiemeyer tambémrecorreuaousodepilotisem
construçõescomooPaláciodaAlvoradaemBrasília.

Palácio da Alvorada, Brasília
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Modulor – SistemadeproporçõeselaboradoporLeCorbusierquetomacomo
base,emvezdepolegadasepés,medidasmodularesbaseadasnasproporçõesdoser
humano,partindodoprincípiodeumamédiadealturade1,75alterandoa,mais
tarde,para1,83m.Estamédia baseousenumavastapesquisaemindivíduosdetodo
omundo.

NocasodacidaderadiantedeMarselha,foramconsideradososdoismodulores:
1,75mconhecidocomoversãoazul,eode1,83m,versãovermelha.

Estacriaçãorevelouseserdeumaextremautilidadenosperíodospósguerra,
duranteoqualhouveumagrandenecessidadedeabrigaromaiornúmerodepessoas
nomenorespaçopossível.
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2. Explicação da página 39 do documento

Dt6,49– EscutaIsrael,oSenhoresóeleéonossoDeus.AmaoSenhor,teuDeus,
comtodoocoração,comtodaatuaalmaecomtodasastuasforças.Queos
mandamentosquehojetedouestejamsemprenatuamemória.Ensinaos
continuamenteaosteusfilhoserepeteos,tantoaodeitarcomoaolevantar,quer
estejasemcasa,quervásdeviagem.Devestrazêlosnoteubraçocomoumdistintivo,na
tuatestacomoemblema.Escreveonasombreirasdasportasdatuacasaeemtodosos
teusportões.

Dt11,1321 Esecumpriremosmandamentosquehoje,vosdouamandooSenhor,
vossoDeus,eservindoocomtodoocoraçãoecomtodaaalma,eudareiàvossaterraa
chuvanoseudevidotempo,achuvadoOutonoeadaPrimavera,eteráscolheitas
abundantesdetrigo,devinhoedeazeitepararecolher.Nosvossoscamposfareicrescer
ervaparaosanimais.Eassim,vocêspoderãocomeratéficaremsatisfeitos.Mastenham
cuidado;nãosedeixemenganar,indoprestarcultoeadoraroutrosdeusese
abandonandooSenhor,porqueoSenhorficariamuitoirritadoconvoscoefariacomque
docéuachuvadeixassecair.Aterradeixariadedaroseufrutoevocêsdesapareceriam
bemdepressadaterramaravilhosa,queoSenhorvosvaidar.Ponhamestasminhas
palavrasnovossocoraçãoenavossaalmaetragamnascomoumdistintivonovosso
braço,comoumemblemanavossatesta.Devesensinálasaosteusfilhos,recitandoas
tantoaodeitarcomoaolevantar,querestejasemcasaquervásdeviagem.Escreveas
nasombreirasdasportasdetuacasaeemtodososteusportões.Assimpoderásviver
umalongavida,tueosteusfilhos,naterraqueoSenhorjuroudaraosvossos
antepassados,afimdeapossuíremportodoosempre.25

25 Bíblia Sagrada – A Boa Nova, Difusora Bíblica, 1999
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3.

Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Histórica e da Devesa de Castelo Branco

Artigo 25.º

Disposições gerais sobre acabamentos exteriores

A reabilitação, conservação e reconstrução dos edifícios existentes, bem como a construção de novos edifícios, deverá 
sujeitar-se às seguintes regras:

a) Coberturas em imóveis existentes — deverão ser em telha de canal, de cor vermelha, aplicadas directamente sobre 
estrutura de madeira, onduline, laje de esteira, poliestireno extrudido ou outro isolante. Os beirados deverão ser os 
tradicionais, simples, duplos ou triplos. No caso de uso de laje de esteira na cobertura, esta não poderá avançar para fora 
do alinhamento das fachadas anterior e posterior;

b) Coberturas em obras novas — poderão ser também em telha ou noutro material ajustado a um centro histórico (chapa 
de zinco mate, cobre, tijoleira ou terra vegetal);

c) Rebocos exteriores em imóveis existentes—deverão ser realizados com argamassas bastardas, com ajustado traço de cal, 
devendo ser pintados com leite de cal ou tintas de água. Não se autorizam rebocos areados a cimento, tirolês ou tintas 
areadas;

d) Rebocos exteriores em obras novas — poderão ser realizados com argamassas sintéticas, afagadas, devendo ser 
pintados com tintas plásticas ou acrílicas, não sendo de autorizar monomassas areadas ou tintas areadas;

e) Cantarias, soleiras e peitoris — em construções existentes, as cantarias não poderão ser pintadas e, no caso de se 
proceder a alguma substituição, esta deverá ser realizada segundo os pormenores actuais, não sendo de autorizar a 
placagem como substituição. As soleiras das portas serão sempre em pedra maciça da região. Os peitoris deverão ser em 
madeira pintada;

f) As cores a aplicar nos rebocos deverão ser em tons pastel, de preferência usando-se o branco e os ocres;

g) As caixilharias exteriores em imóveis existentes deverão ser em madeira pintada, sendo possível o uso de duplas janelas 
interiores, por detrás das colocadas no vão (em alumínio lacado ou PVC), para melhor isolamento, mas só nas faces 
interiores das paredes interiores e contendo apenas um vidro por folha e com caixilho à cor natural da madeira. Estas 
madeiras deverão ser pintadas com esmaltes com cores adequadas às cores dos rebocos. As portas exteriores, caso sejam 
substituídas, deverão manter o desenho original e deverão ser construídas em madeira, pintadas ou envernizadas;

h) São proibidos estores exteriores, sendo de aplicar portadas interiores imediatamente atrás dos caixilhos exteriores;

i) Varandas — deverão ser recuperadas as existentes em madeira ou lajes de granito de frisos diversos, o gradeamento em 
ferro forjado deverá ser pintado a tinta de esmalte mate; se este for em madeira, esta deverá ser envernizada ou pintada a 
tinta de esmalte. Não serão permitidas as varandas em betão armado, de grande balanço ou gradeamento em alumínio;

j) Os equipamentos técnicos, como, por exemplo, os dispositivos de ar condicionado, não poderão ser colocados nas 
fachadas, salvo se propuserem soluções francamente ajustadas técnica e arquitectonicamente;

l) A colocação de painéis de aquecimento solar nas coberturas dos edifícios será apreciada caso a caso, dependendo a sua 
aprovação da apreciação realizada pelos serviços competentes;

m) As obras novas podem introduzir novos materiais e novas técnicas desde que devidamente acauteladas as regras de 
integração e valorização cultural;

n) Publicidade — esta deverá obedecer às regras definidas por projecto específico;

o) As obras de reabilitação, conservação, restauro ou reconstrução ou obras novas deverão cumprir o expresso no Decreto-
Lei n.o 426/89, de 6 de Dezembro (diploma que aprova as medidas cautelares de segurança contra riscos de incêndio em 
centros urbanos antigos).
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4. Pesquisa Inicial
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5. Álbum Fotográfico
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6. Desenhos Técnicos


