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"Eu te saúdo Covilhã, terra como nenhuma 

outra beijada pelo sol nascente; terra de 

gente boa, alma aberta e riso franco, como 

outra não há que a igual; e apertando-te 

contra o peito transbordante de fé e amor, 

eu te saúdo, pois, em primeiro lugar." 

 

"E a gente cansa-se de tanto viajar... e a 

alma repousa, enfim, satisfeita na terna 

consolidação de tanta maravilha!..." 

 

Mário QUINTELA (1944) 
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RESUMO 

 

 Por ser um elemento marcante da cidade da Covilhã, a Torre de Santo António, 

merece ser tratada como tal. Alvo de constantes críticas à sua integridade como edifício e 

objecto que denigre a imagem da cidade irá agora ser tratado como um elemento que faz 

parte da mesma e que aí reconquistará o seu espaço. Projectado pelo arquitecto Fernando 

Pinto de Sousa em 1972, esteve abandonado nos últimos 35 anos. Entende-se que à data, 

tal volumetria, fosse um choque bastante grande para a população e para a paisagem 

urbana, visto ter vinte pisos (o mais alto da cidade), e nunca se ter feito algo semelhante na 

cidade, mas surge agora, como mais um dos muitos edifícios de grande volumetria 

existentes na cidade. Entende-se nesta dissertação que o mesmo deve ser revitalizado ou 

mesmo reinventado, integrando-o no tecido urbano e na paisagem. Para tal, serão 

adoptadas algumas técnicas de reabilitação sustentável, contemplando sistemas de energia 

solar passiva e activa, bem como recorrendo ao desenho arquitectónico e urbano, para 

atingir esse fim. Outrora um elemento marcante da cidade pela negativa, a presente 

dissertação pretende mudar esta tendência por completo, levando a cabo múltiplas tarefas 

de reintegração do edifício enquanto objecto da cidade e para a cidade, sustentadas na 

trilogia: reabilitar, revitalizar e reinventar. Cabe assim, assegurar-lhe o papel de elemento 

marcante, não pela negativa, mas antes pela positiva. Entendendo-se o cariz negativo como 

a promoção de uma imagem urbana desqualificada e desinteressante, e o de cariz positivo 

como exactamente o oposto, ou seja, com qualidade e de interesse. Assim, adoptar-se-ão 

medidas projectuais de reabilitação do edifício, de revitalização urbana na envolvente e na 

cidade, reinventando-o, ou seja, integrando-o na cidade, tendo em conta os seus aspectos 

estéticos e funcionais. 

  

Palavras-Chave: Elemento marcante, Reabilitar, Revitalizar, Reinventar, 

Sustentabilidade, Torre de Santo António. 
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ABSTRACT  

 

 Given that the Torre de Santo António is a landmark, a symbol of Covilhã, it 

deserves to be treated as such. Target of constant critics to it integrity as a building and as a 

denigrating object of the city image, it will now be treated as a building that is part of the 

city and that earned it space in there. Designed by architect Fernando Pinto de Sousa in 

1972, it was abandoned in the last 35 years. It is understandable that at that time it was a 

pretty big shock to people and urban landscape because of it twenty floors (the tallest in the 

city), and has never been done something similar in Covilhã, but it appears now, as one of 

many tall buildings in the city. It is understood, in this dissertation, that it should be 

revitalized or even reinvented, incorporating it into the urban network and landscape. To 

achieve that purpose were adopted sustainable rehabilitation techniques using passive and 

active solar energy systems and the architectural and urban design to reach that end. Once 

a symbol of the city in a negative way, this dissertation will change that completely, 

carrying out multiple tasks of reintegration of the building as an object of the city and for 

the city, sustained in the trilogy: rehabilitate, revitalize and reinvent. Given that, should be 

assure the role of landmark, not in the negative way, but positively. Understanding the 

negative nature as the promotion of a disqualified and uninteresting urban image, and 

positive nature as exactly the opposite, in other words, with quality and interest. So, shall 

be adopt projectual measures of building rehabilitation, urban regeneration in the 

surrounding and city, reinventing it, that is, incorporating it into the city, taking into 

account its aesthetic and functional. 

 

Key-Words: Land Mark, Rehabilitation, Revitalization, Reinvent, Sustainability, Torre de 

Santo António. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. Relevância da Temática 

 

 Num contexto puramente nacional verifica-se, ao nível da comunicação social, que 

quotidianamente a população é bombardeada com notícias referentes a acontecimentos 

urbanísticos e construtivos, com os quais não concorda e se mostra descontente. Nestas 

situações a percepção negativa parece ser a mesma, resultante de edifícios inacabados ou 

não, que pela sua volumetria e altura não se integram na cidade, quer a nível estético quer 

funcional. São imensas estas situações, e obviamente que seria quase impossível de as 

enumerar a todas, pois multiplicam-se constantemente, quer no tempo quer no espaço. No 

entanto, existem casos mais mediáticos do que outros. Algumas das situações passam por 

edifícios torre, cuja volumetria é perfeitamente desproporcional em relação aos demais, e 

se encontra desenquadrada do contexto urbanístico da cidade, tais como, entre os mais 

mediáticos: 

• o Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, o qual se eleva a treze pisos acima da cota 

de soleira, tendo já sido alvo de várias tentativas de demolição desde a sua 

construção na segunda metade da década de 1970; 

• as Torres de Ofir, em Esposende, erigidas na década de 1970, também elas já alvo 

de alguns avanços com vista à sua demolição;  

• as Torres de Tróia, na península de Tróia em Grândola, as quais foram já 

implodidas em Setembro de 2005 após grande polémica, dando lugar ao Tróia 

Resort, um complexo turístico moderno erigido em 2009;  

• os edifícios da Segurança Social de Viseu e de Aveiro, o primeiro da década 

1970/80 de e o segundo no final da década de 1980, dois verdadeiros 

"mamarrachos" nas respectivas cidades pela sua altura e volumetria; 

• a Torre do Arnado, em pleno centro histórico de Coimbra, da década de 1980, 

compreendida no complexo Arnado Shopping Center, que aparece como um 

elemento que se distingue e evidencia quer pela volumetria quer pelos modernos 

materiais utilizados; 

• ou por fim o Edifício "Ananás", em Braga, elevando-se a dezanove pisos acima da 

cota de soleira e que é definitivamente um "mamarracho" na cidade desde a década 



 

2 

 

de 1970/80 devido à sua imponência mas também materialização, bastante 

recortado e adornado. 

 

 Poder-se-ia prosseguir com enumerações de casos semelhantes, no entanto, estas 

situações, pela sua semelhança com o caso a estudar, em termos de época, volumetria e 

condição de "mamarracho", ou seja, elementos urbanos repulsivos e estranhos à urbe, 

serão suficientes para perceber que este não é um problema isolado e apenas inerente à 

cidade da Covilhã, mas sim a todo o país. Apesar das situações referidas serem todas de 

edifícios concluídos e em pleno uso das suas funções, é importante perceber que o mesmo 

se passa quanto a "esqueletos construtivos", entendam-se, edifícios em fase de construção 

que por vezes ficam-se pela estrutura e esperam há anos por decisões de demolição, 

reabilitação ou mesmo conclusão. É o caso da Torre de Santo António na cidade da 

Covilhã, adiante designada por Torre. 

 

 Ora, a pretensão de estudar o edifício Torre, suscita de imediato as questões: 

Porquê? Para quê? Que relevância tem esta temática? Trata-se de algum ícone 

arquitectónico?  

 

 A resposta a estas questões é de facto um dos elementos propulsores desta 

dissertação/projecto. Este edifício é um elemento marcante da cidade da Covilhã, ainda que 

de discutível relevância e importância arquitectónica, uma vez que parece reunir o 

consenso dos locais e visitantes de que se trata de um "mamarracho", de uma aberração e 

de um atentado à paisagem e imagem da cidade, desqualificando-a, fundamentalmente 

devido à sua volumetria e agora também à sua condição de devoluto. 

 

 Os elementos marcantes na cidade podem ter duas percepções, ou seja, duas 

interpretações na imagem da cidade, por parte da população, uma negativa e outra positiva. 

A primeira leva a que não sejam entendidos como parte integrante da cidade, ou porque 

nunca o foram ou porque o contexto em que agora se inserem já não corresponde ao 

inicial, sendo por isso elementos marcantes de carga negativa ou “mal amados”. 

Contribuem neste caso para conferir aos locais uma imagem urbana desqualificada, pela 

sua presença, suscitando sensações de elementos estranhos ou repulsivos na malha urbana. 

A segunda remete exactamente para o contrário, ou seja, que pela sua boa e fácil 

legibilidade no contexto da cidade, sejam entendidos como uma mais-valia e por isso 



 

3 

 

elementos marcantes notáveis ou de qualidade que atraem a população para o seu uso e 

fruição (LYNCH: 1960, pp.53). Contribuem neste caso para conferir aos locais uma 

imagem urbana qualificada, suscitando sensações de elementos de bem-estar e harmonia na 

malha urbana pela sua presença. 

 

 Analisando o edifício Torre e a sua envolvente próxima, face aos aspectos 

anteriormente descritos, rapidamente se percebe que necessita de um novo projecto e de 

um novo rumo, uma vez que se encontra devoluto, há mais de trinta anos. Está por isso, 

obviamente em estado de degradação acelerado face à sua não manutenção e não 

utilização, condição do edifício que acabou por alastrar à sua área envolvente. Envolvente 

essa, caracterizada por pequenas construções de carácter unifamiliar, também elas 

degradadas, vegetação dispersa e não cuidada, podendo classificar-se de "selvagem", 

amontoamento de lixos, vias de acesso em "terra batida" sem passeios, estacionamentos 

ou definição das faixas de rodagem. Consequentemente, a Torre, nunca chegou a pertencer 

à cidade, ou seja, a ser apropriada pelos covilhanenses e ser entendida como sua, como 

parte da sua cidade. No entanto, por natureza, ou seja, localização e história faz parte dela, 

não fazendo da Covilhã excepção no que toca à problemática em análise.  

 

 O edifício Torre, demonstra diversos problemas a nível de fachada, uma vez que os 

materiais seus constituintes se encontram bastante degradados pela não manutenção face às 

rigorosas condições climatéricas da cidade, muito calor no verão e muito frio no inverno, 

assim como os fortes ventos sentidos. Estes problemas agravam-se pela inexistência 

generalizada de elementos de fechamento dos vãos (portas e janelas), sendo que os poucos 

que existem estão claramente danificados e deteriorados pelo tempo e abandono do 

mesmo. A falta de um programa que contribua para a reabilitação, revitalização e 

reinvenção do edifício é outro dos factores de agravamento. 

 

 Em suma, estes edifícios Torre, tidos como elementos marcantes de carga negativa, 

normalmente materializam-se em edifícios alvos de polémicas quer pela sua volumetria e 

configuração, quer pelo seu contexto urbanístico desqualificado. As causas do estado 

inacabado em que por vezes se encontram prendem-se com vários factores, entre os quais a 

falência da empresa construtora ou do promotor por questões financeiras, ilegalidades dos 

processos administrativos ou problemas construtivos de ordem diversa. Estes factos levam 

a que os imóveis se vão degradando e deteriorando, conferindo à envolvente uma 
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percepção de lugar indesejado, repulsivo e de carácter desqualificado, o qual espreita uma 

oportunidade de ser reinventado na cidade e no imaginário colectivo dos seus habitantes 

como um espaço vivo e vivido. 

 

 Apresenta-se como objecto de estudo desta dissertação a Torre de Santo António, 

construída em 1976, com inicialmente 15 pisos onde posteriormente lhe foi adicionado 

mais um, sita na Covilhã. Á Torre, estão-lhe associados problemas de ordem física, 

levando à atribuição do título de "mamarracho", tais como a deterioração dos materiais e a 

falta de elementos construtivos. Está, pois, abandonado e desenquadrado da urbe. Os 

problemas verificados devem-se, entre outros factores, ao abandono já mencionado, fruto 

da falência dos sucessivos proprietários e consequentes arrematações em hasta pública da 

Torre, pelos bancos credores. Os percalços burocráticos, associados às acções atrás 

mencionadas foram, também eles, causadores da condição degradada do edifício que urge 

ultrapassar. 

 

1.2. Objectivos 

 

 Face à problemática anteriormente descrita, o principal objectivo desta dissertação 

é apresentar um projecto de arquitectura para o edifício Torre de Santo António. Este 

projecto visa traçar um quadro de medidas projectuais de reabilitação, revitalização e 

reinvenção do imóvel concentrando-se para tal em duas vertentes de acção: 

 

 1.ª - A componente arquitectónica, definindo o programa do imóvel; 

 2.ª - A componente urbanística do espaço envolvente próximo que enquadra o 

imóvel. 

 

 No que concerne à primeira vertente de intervenção, a ideia chave, é a melhoria do 

edifício a nível estético e funcional. Para isso, na reabilitação do imóvel, pretende-se 

propor soluções que promovam a sua modificação, de modo a que este se integre no 

contexto urbanístico em que se insere. Não se pretende curar patologias, mas antes tratar 

do ponto de vista arquitectónico o imenso volume que a Torre representa na paisagem 

urbana. 
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No que concerne ao interior do edifício, após uma análise cuidada do mesmo e 

visto este estar inacabado, será apresentada igualmente uma proposta de reformulação dos 

espaços. Ainda em relação à arquitectura e por se entender que, a sustentabilidade, passa 

pela conformidade das características do edifício com os padrões de conforto actuais, irão 

ser implementadas medidas desta natureza integradas na sua reabilitação, ou seja, a 

integração de sistemas solares passivos e activos, a escolha dos materiais e o novo e 

melhorado desenho da Torre. 

 

 No que respeita à segunda vertente de acção pretende-se propor soluções de 

arruamentos, passeios, estacionamento público e espaços verdes de enquadramento. O 

objectivo destas medidas projectuais é promover a ligação e integração do imóvel na 

cidade, promovendo uma imagem mais qualificada e a apropriação do local pelos cidadãos 

e utentes. Estes factores serão parte importante do processo de dar vida ao espaço, uma vez 

que serão o meio de ligação e conexão dos habitantes da cidade com este espaço, ao qual 

poderão aceder e fruir. 

 

 Com estas duas vertentes projectuais contribuir-se-á para garantir a reinvenção do 

edifício na cidade, o imóvel será desta forma reabilitado e revitalizado, melhorando-se a 

imagem da cidade no seu conjunto, acabar-se-á com o problema do “mamarracho” e do 

espaço desinteressante e devoluto. 

 

1.3. Metodologia 

 

 A metodologia empregue desenvolveu-se em três fases distintas: a Pesquisa 

bibliográfica e documental, o Desenvolvimento Teórico dos conceitos e práticas 

projectuais e o Desenvolvimento Prático de um projecto de arquitectura do edifício e 

espaço público envolvente (Estudo de Caso para aplicação dos conhecimentos). 

 

 Na primeira fase metodológica procedeu-se a uma recolha e pesquisa de 

documentos técnicos, tais como: peças desenhadas e escritas de antigos projectos do 

edifício Torre; pesquisa bibliográfica de livros, teses, dissertações, artigos científicos, 

assim como artigos de jornais (suporte papel e digital) e revistas relevantes para a temática 

a tratar. Pretendeu-se nesta fase perceber: 
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• os conceitos e significados inerentes à problemática dos edifícios considerados 

“mamarrachos”, desenquadrados das cidades; 

• entender o conceito de sustentabilidade associada ao tecido edificado e 

fundamentalmente à reabilitação e, por último; 

• entender o conceito de reabilitação de edifícios e contactar com possíveis 

soluções interventivas. 

 

 Numa segunda fase metodológica procedeu-se à recolha e pesquisa de elementos 

relativos ao estudo de caso, de modo a compreender a sua história e consequente 

desenvolvimento: 

• recolha de documentos técnicos e históricos relativos ao edifício Torre e à sua 

história; 

• efectuou-se uma entrevista com o autor do projecto de arquitectura, o 

Arquitecto Fernando Pinto de Sousa, com vista a conhecer os pormenores 

técnicos sobre o edifício, as pretensões do projecto, assim como os 

procedimentos e os desenvolvimentos das diversas fases construtivas; 

• fez-se uma entrevista ao actual Presidente da Câmara da Covilhã, Sr. Carlos 

Alberto Pinto, de modo a perceber os processos administrativos e histórico do 

edifício, assim como os desenvolvimentos recentes inerentes ao mesmo e à sua 

envolvente a fim de auscultar as intenções da edilidade quanto ao futuro do 

imóvel; 

• procedeu-se também a uma análise da situação existente do imóvel, ou seja, a 

sua história, o diagnóstico acerca do seu o estado de conservação, os materiais 

utilizados, as tecnologias usadas, entre outros aspectos;  

• uma análise da literatura adequada para proceder à intervenção no edifício, e, 

por fim fazer uma compilação das soluções de sustentabilidade e de reabilitação 

possíveis de aplicar em projecto. 

  

 Na terceira e última fase procedeu-se à elaboração da proposta projectual para o 

edifício e espaço público da envolvente com base nas hipóteses estudadas na fase dois e 

também com o objectivo final de Reabilitar, Revitalizar e Reinventar a Torre e a zona em 

questão. 
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1.4. Estrutura 

 

 O desenvolvimento desta dissertação/projecto de reabilitação está organizado em 

duas partes essenciais. A primeira (Parte I – Conceitos e Significados de Sustentabilidade 

e Reabilitação) consistiu no enquadramento teórico, através de uma pesquisa bibliográfica 

que permitiu construir um corpo de conhecimentos acerca dos conceitos e tecnologias 

possíveis de aplicar ao estudo de caso assim como exemplos de boas práticas a seguir. Esta 

pesquisa culminou no Capítulo 2 - Medidas Projectuais De Sustentabilidade Do Edificado, 

em relação ao conceito de sustentabilidade na construção, suas tecnologias e aplicações. 

No Capítulo 3 - Reabilitação Do Edificado E Espaço Público, analisou-se o conceito 

reabilitação do edificado e do espaço público, nas suas questões físicas e materiais, assim 

como procedimentos e acções a ser consideradas como exemplos de boas práticas 

projectuais para levar a cabo. Para isso, no decorrer deste último capítulo, foram estudados 

alguns casos de sucesso no campo da reabilitação, assim como, o contexto e estado actuais 

desta em Portugal.  

 

 A segunda parte (Parte II – Estudo de Caso – Torre de Santo António: 

Reabilitação, Revitalização e Reinvenção) apresentou-se a proposta do projecto de 

arquitectura realizado para o edifício Torre e espaço público da sua envolvente próxima, 

sugerindo medidas de reabilitação, revitalização e reinvenção do edifício, para que este 

possa vir a ser parte integrante da estrutura urbana da cidade. Estudou-se para isso, no 

Capítulo 4 - Edifícios “Mamarracho”, Análise Comparativa, exemplos de casos 

semelhantes de edifícios "mamarracho", sua origem e problemas. Fez-se ainda a 

contextualização histórica e estudo do edifício Torre no Capítulo 5 - Contextualização 

Histórica Do Edifício Torre, o projecto propriamente dito desenvolve-se no Capítulo 6 - A 

Proposta: Torre De Santo António. 

 

1.5. Estado da Arte 

 

 Para esta dissertação/projecto contribuiu a pesquisa e consulta de dois tipos de 

temáticas bibliográficas: uma vertente centrada na parte teórica da dissertação, ou seja, os 

conceitos base para o estudo a desenvolver, nomeadamente a sustentabilidade, a 

reabilitação, revitalização e reinvenção, assim como tecnologias a implementar; e uma 

vertente centrada no estudo de caso e no objecto de estudo, o edifício Torre, onde se 
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estudou a sua história, contexto histórico e cidade onde se insere, assim como casos 

semelhantes de edifícios. 

 

 Na primeira vertente da pesquisa bibliográfica acima referida, foram abordados os 

autores e respectivas obras com o objectivo de perceber o conceito de sustentabilidade, 

reabilitação, revitalização e reinvenção. Além disso, estudaram-se algumas das tecnologias 

solares passivas e activas passíveis de serem utilizadas em fase de projecto, suas 

vantagens, desvantagens e aplicações, assim como casos de sucesso referentes à 

reabilitação de edifícios e espaços públicos: 

• "Guião de Apoio à Reabilitação de Edifícios Habitacionais" (1993:2002) de José 

AGUIAR, António CABRITA e João APPLETON; 

• "Reabilitação de Edifícios Antigos. Patologias e tecnologias de intervenção" 

(2003) de João APPLETON 

• "A Evolução da Sustentabilidade no Ambiente Construído - Projecto e Materiais 

dos Edifícios" (2008) de Luís COLAÇO; 

• "A Evolução da Arquitectura Bioclimática - Contributo para a Sustentabilidade 

Arquitectónica e Urbana" (2008) de José COSTA; 

•  "Territórios Reabilitados" (2009) de Fátima FERNANDES e Michele 

CANNATÀ; 

• "Novas Tecnologias com Vista à Sustentabilidade da Construção" (2004) de 

Ricardo MATEUS; 

• "Habitar Sob Uma Segunda Pele - Estratégias para a Redução do Impacto 

Ambiental de Construções Solares Passivas em Climas Temperado" (2005) de 

Paulo MENDONÇA; 

• "Normas Urbanísticas – Planeamento Integrado do Território, Elementos de 

Teoria Crítica" (2000) de Sidónio PARDAL, Manuel Costa LOBO e Paulo 

CORREIA; 

• "Edifícios em Altura - Forma, Estrutura e Tecnologia" (2004) de José ROMANO. 

 

 No que diz respeito ao conceito de sustentabilidade, COLAÇO (2008: pp.15), 

apoia-se inicialmente num esquema de DONAIRE (1999, in COLAÇO, 2008: pp.15), o 

qual assenta na trilogia: Sociedade, Ambiente e Economia. Referindo que, só 

contemplando os três, se atingirá a estabilidade da proposta, ou seja, encontrar um 

equilíbrio entre os três vectores e desta forma, chegar ao produto final, tido como 
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sustentável. Além de DONAIRE (1999, in COLAÇO, 2008: pp.15), COLAÇO (2008: 

pp.20 a 22), refere ainda SACHS apud CAMPOS (2001, in COLAÇO, 2008: pp.20 a 22), 

o qual dá conta, não de três, mas de cinco vértices da sustentabilidade, devendo esta ser 

igualmente entendida como desenvolvimento sustentável, são eles: Ecológica, Espacial, 

Económica, Social e Cultural. Não tendo pontos de discórdia, uma vez que as suas 

definições se completam, interagem e incluem, DONAIRE (1999, in COLAÇO, 2008: 

pp.15) e SACHS apud CAMPOS (2001, in COLAÇO, 2008: pp.20 a 22) convergem para 

uma mesma meta, a protecção do ambiente e a estabilidade da proposta, advinda do 

equilíbrio entre os cinco vectores atrás mencionados. 

 

 MATEUS (2004: pp.11) confere que, para um desenvolvimento sustentável é, de 

facto, necessário poupar o ambiente, ou seja, através da utilização de materiais menos 

poluentes, sistemas solares passivos e activos integrados, entre outros, a fim de reduzir a 

grande quantidade de recursos que a construção consume e de resíduos que produz. Como 

tal, qualquer construção não se deve alhear deste problema, devendo para tal, fazer 

implementar medidas de carácter sustentável logo desde o início do projecto de 

arquitectura do imóvel. Em consonância com o conceito anterior, COSTA (2008, Pág.37), 

dá-nos conta da excelente disponibilidade solar de Portugal, factor que permite ao país, ser 

um privilegiado utilizador de sistemas solares passivos e activos em edifícios. 

 

 Em relação às tecnologias solares passivas e activas, MENDONÇA (2005: Cap. 

III, pp.29 a 33 e Cap. V, pp.7 a 39), fornece uma panóplia de tecnologias passíveis de 

serem utilizadas na fase de projecto, revelando as suas vantagens, desvantagens e 

aplicações. No que toca a tecnologias solares activas, COSTA (2008: pp.42 e 54) e 

MATEUS (2004: pp.47 a 57), completam a definição e descrição de MENDONÇA (2005: 

Cap. III, pp.29 a 33 e Cap. V, pp.7 a 39), nomeadamente sobre painéis fotovoltaicos e 

solares e micro-hidrogeradores. O facto de os painéis atrás referidos entrarem em conflito 

com as características formais e funcionais dos edifícios é, para COSTA (2008: pp.43), 

uma má política, visto que estes devem ser complementares, de forma a optimizá-las. 

Ainda em relação à sustentabilidade, desta vez, visando a sua relação com a reabilitação 

esta deverá ser contemplada na acção de reabilitar, segundo FERNANDES e CANNATÀ 

(2009: pp.13 e 15), uma vez que segundo os autores se deverá considerar critérios de 

continuidade e inovação, respeitando sempre o passado, mas também exigindo o futuro. 

 



 

10 

 

 No que diz respeito ao conceito de reabilitação, APPLETON (2003: pp.1 e 9), 

refere que hoje, a reabilitação pode ser aplicada a qualquer edifício que não só os 

monumentais, como palácios, igrejas, castelos ou conventos, mas também a edifícios 

habitacionais, industriais e comerciais. Visão partilhada por AGUIAR, CABRITA e 

APPLETON (1993: pp.62 e 63), que acrescentam que não só a arquitectura tradicional e 

monumental deve ser objecto de reabilitação, mas também, o parque edificado recente que, 

pela sua deficiente qualidade construtiva e urbanística, sofre claramente de inúmeras e 

inesperadas deficiências e consequente rejeição, face ao seu curto tempo de vida. Também 

FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.9, 11 e 13) partilham da teoria dos autores 

anteriores, contudo abrem ainda mais o leque de opções de reabilitação, contemplando 

desta forma: viadutos, barragens, estradas, ruas, praças, jardins, indústrias, portos, 

aeroportos, linhas e estações de metro ou de comboio, museus, centros comerciais, entre 

outros. Referindo que reabilitar é o acto de recuperar as qualidades perdidas de um objecto, 

integrando ao mesmo tempo as características necessárias para que o território ou edifício 

continue a viver com condições de conforto e beleza. A definição posteriormente 

apresentada por PARDAL, LOBO e CORREIA (2000: pp.256 a 258) contempla as 

definições anteriormente visadas, referindo que a reabilitação é uma acção de melhoria da 

qualidade geral de um edifício ou trecho urbano, o que, de certa forma remete para a 

definição apontada por FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.9, 11 e 13), uma vez que o 

leque de opções se torna vasto, tal é a falta de especificidade do objecto. 

 

 O conceito de revitalização é dado também por PARDAL, LOBO e CORREIA 

(2000: pp:256 a 258), que se referem ao mesmo, não só como o acto de preservar os 

ambientes e usos, mas também como o acto de fomentar as actividades económica, social e 

cultural da zona ou edifício em causa, contribuindo para valorizar o objecto em questão. O 

acto de revitalizar é assim o acto de dar nova vida a algo. 

 

 Já no que diz respeito ao conceito de reinventar, este não é claramente entendível 

no texto de PARDAL, LOBO e CORREIA (2000: pp.256 a 258), contudo assemelha-se 

ao conceito por eles definido como remodelação, ou seja, trata-se de uma reorganização 

funcional e espacial, onde se recorre a novos programas socioeconómicos. Esta acção 

prevê, a manutenção e reinterpretação da imagem urbana em questão. 
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 No que concerne à segunda vertente da pesquisa bibliográfica, o edifício Torre, as 

obras e autores abordados foram os seguintes: 

• "Covilhã - Memória(s) da Cidade" (1998) de Manuel CAMPOS COSTA; 

• "Paisagem Urbana" (1971:2006) de Gordon CULLEN; 

• "A Imagem da Cidade" (1960:2008) de Kevin LYNCH;  

• "Uma Ideia para a Cidade da Covilhã" (2006) de Nuno Teotónio PEREIRA; 

• "Para Além da Revolução" (1985) de Gonçalo Ribeiro TELLES; 

• "A Covilhã D'Outros Tempos e a Covilhã da Actualidade" (1944) de Mário 

QUINTELA. 

 

 A cidade da Covilhã esteve, desde sempre, envolvida num contexto industrial 

contrastante com a natureza que a envolve, e as suas gentes viviam e respiravam indústria, 

quem o diz é QUINTELA (1944: pp.16 a 18, 21, 24, 28 e 35) e CAMPOS COSTA 

(1998: pp.17 e 104). Além deste contexto industrial e progressista, em busca de novas e 

melhores tecnologias têxteis, em que a cidade viveu, e que a levou a um estado de riqueza 

nunca antes alcançado, havia diversos problemas que lhe estavam associados, tais como: as 

deficientes condições sanitárias do centro histórico, o descuramento com o campo 

intelectual dos seus habitantes, a destruição da memória colectiva do covilhanense, a 

suburbanização fruto do progresso, entre outros. O problema da suburbanização é 

contemplado por PEREIRA (2006: pp.24, 25 e 29), o qual elaborou, através do programa 

POLIS, em 1999-2001, uma série de medidas que levariam a Covilhã a tornar-se uma 

cidade única, completamente diferenciada das outras cidades portuguesas. Também 

TELLES (1985: pp.117 a 119) se refere ao problema da suburbanização, contudo 

contempla o facto de a construção em altura, ter contribuído, em grande escala, para o seu 

agravamento. Isto devido ao facto de terem sido permitidas grandes densidades 

populacionais. 

 

 O facto de o edifício Torre ser um elemento marcante/"mamarracho" da cidade da 

Covilhã, justifica a premência de que estes conceitos fossem estudados. Um elemento 

marcante é, para LYNCH (1960: pp.52, 53 e 81 a 83) um elemento visível de muitos 

outros pontos da cidade ou que cria um contraste local com os elementos circundantes, ou 

seja, torna-se uma variante em altura ou constituição. Já CULLEN (1971: pp.105 e 106) 

define-o como uma âncora da cidade, algo que é imóvel e que é mais do que uma atracção 

de carácter unicamente utilitário. Em concordância com TELLES (1985: pp.117 a 119) e 
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LYNCH (1960: pp.52, 53 e 81 a 83), um "mamarracho" é algo que não se "encaixa" no 

local onde se edifica. É um elemento que destoa, que cria estranheza e "irrita" o olhar. 

 

 O historial do edifício Torre é feito através de um acervo, vasto e complexo, de 17 

pastas, armazenadas ao longo de 35 anos, que constam do processo de obras na Divisão de 

Urbanismo da Câmara Municipal da Covilhã e que, contribuíram para o delinear de uma 

linha temporal de acontecimentos, os quais, não terão sido alheios ao estado actual do 

mesmo, ou seja, degradado, devoluto e abandonado. 
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PARTE I 

Conceitos e Significados de Sustentabilidade e Reabilitação 

 

 É objectivo desta Parte I, definir conceitos e técnicas relevantes para o estudo aqui 

elaborado. Definiram-se os conceitos de sustentabilidade, de reabilitação, de revitalização e 

de reinvenção, à luz desta dissertação. Estudaram-se ainda tecnologias solares passivas e 

activas aplicáveis a edifícios, a fim de as fazer implementar em fase de projecto de 

arquitectura. 
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CAPÍTULO 2 - MEDIDAS PROJECTUAIS DE 

SUSTENTABILIDADE DO EDIFICADO 

 

 O presente capítulo constitui uma componente importante do estudo a desenvolver, 

na medida em que muniu a presente dissertação de algumas das ferramentas necessárias para 

abordar o projecto de arquitectura, a desenvolver em fase de estudo de caso. É parte 

constituinte deste capítulo, a definição de sustentabilidade, assim como, os métodos e 

sistemas que se podem implementar no desenho arquitectónico, com vista a um projecto 

mais eficiente em termos energéticos, de comodidade e qualidade de vida, seja ele de 

reabilitação ou não. 

 

2.1. Conceito de Sustentabilidade na Construção 

 

 
Figura 1 - Representação do conceito de sustentabilidade, (adaptação de DONAIRE, 1999). 

Fonte: COLAÇO (2008: pp.15) 
 

 O conceito de Sustentabilidade é vasto e pode ter diversas vertentes, tais como: a 

social, a ambiental e a económica. Todas elas se encaixariam perfeitamente num edifício, na 

medida em que, hoje, são factores incontornáveis de ponderação para a concretização de um 

qualquer projecto de arquitectura. O que é sustentável deve ser viável para a sociedade e para 

a economia, deve ser justo para a economia e para o ambiente, deve ser suportável para o 

ambiente e para a sociedade e, no conjunto das três vertentes, social, ambiental e económica 

deve ser estável, ou seja, deve ser alcançado um consenso composto pelas três vertentes. 

Neste conjunto de pressupostos encontramos o que é de facto sustentável. Por isso, um 

edifício poderá perfeitamente ser encaixado neste perfil desde que cumpra os pressupostos 

atrás mencionados (Figura 1). Neste sentido, um edifício é viável quando estabelece e 
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oferece uma ou mais funções que a sociedade usufrui, gerando receitas económicas ao criar 

emprego directo e indirecto. Deverá, no entanto, ser ambientalmente "saudável", ou seja, 

quer na sua construção como a longo prazo, deverá oferecer medidas e acções que 

promovam a preservação do ambiente, tornando-se assim suportável e justo. A estabilidade 

do edifício só será alcançada quando achado o equilíbrio entre os anteriores pressupostos. 

 Para que a edificação esteja munida de carácter sustentável é, necessário considerar 

uma série de vectores. É necessário que, a edificação em causa, satisfaça a funcionalidade 

requerida pelo cliente. Deverá adoptar condições de segurança eficazes e próprias para 

combater as acções naturais mas também as humanas, garantindo a durabilidade e 

consequente menor deterioração da mesma, durante o seu ciclo de vida. Deve ainda, a 

edificação, ser economicamente viável, esteticamente agradável e compatível com a sua 

envolvente, de modo a que represente o menor impacte ambiental possível. Só através do 

equilíbrio, dos seis vectores atrás mencionados, é que se poderá chegar a uma edificação que 

respeite o presente, mas que pense e se reveja no futuro. Veja-se o que diz MATEUS (2004: 

pp.6) sobre o objectivo da indústria da construção: 

 "[...] é a realização de um produto que satisfaça a funcionalidade requerida pelo 

dono da obra, com as necessárias condições de segurança para o efeito das acções tanto 

naturais como humanas e com características de durabilidade que permitam a redução da 

deterioração ao longo do seu ciclo de vida. [...] deve ainda ser compatível com os interesses 

económicos do Dono de Obra, ser esteticamente agradável e compatível com a sua 

envolvente, e traduzir o menor impacte ambiental possível."  

 Só com o equilíbrio dos seis vectores atrás mencionados por MATEUS (2004: pp.6) 

é que se poderão fazer edifícios que, de facto, sejam compatíveis com as necessidades 

humanas actuais, mas que também garantam o futuro. O equilíbrio, só poderá ser alcançado 

utilizando o bom senso aliado à aplicação prática dos conhecimentos tecnológicos dos 

diversos intervenientes do processo de construção do edifício. Esta visão traça claramente o 

perfil do edifício sustentável, e o mais ambicionado por qualquer profissional da construção, 

minimamente atento ao quotidiano e situação actual em que se vive. Situação esta, que se 

prende não com o remedeio ou correcção de situações existentes, de agressões ao ambiente 

que se habita, mas antes com a prevenção das mesmas. São como diz MATEUS (2004: 

pp.6) "as necessidades humanas do presente e do futuro". 

 Em grande parte, a Sustentabilidade, pode ser entendida como Desenvolvimento 

Sustentável na medida em que estabelece, hoje mais do que nunca, parâmetros e linhas de 
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guia para que o desenvolvimento das sociedades seja mais Sustentável, ou seja, Estável 

como refere DONAIRE (1999, in COLAÇO, 2008: pp.15) (Figura 1). 

 Ao pensar no que anteriormente foi dito sobre a Sustentabilidade percebe-se que o 

Desenvolvimento Sustentável não é mais do que o desenvolvimento através dessa 

sustentabilidade, ou seja, o Homem deve continuar a evoluir, a pesquisar, investigar, no 

entanto, deverá fazê-lo tendo em conta o ambiente e consequentemente a sua própria 

sobrevivência. É possível construir poluindo menos, basta usar materiais mais "amigos" do 

ambiente, materiais reciclados e recicláveis, materiais sem poluentes ou com constituintes o 

menos poluentes possíveis, pensando-se assim no futuro da construção. Chegado o fim do 

seu ciclo de vida, grande parte dos seus materiais poderão, assim, fazer parte de uma nova 

construção. Mais uma vez, veja-se o que diz MATEUS (2004: pp.11) sobre o 

relacionamento da construção com o Desenvolvimento Sustentável: 

 "[...] não é apenas uma bandeira dos ecologistas e já se constitui como uma 

preocupação real para a indústria da construção, quer a nível nacional como internacional 

[...] devido à grande quantidade de recursos que consume, à quantidade de resíduos que 

produz, à sua implicação na economia dos países e à sua inter-relação com a sociedade 

[...]" 

  
Figura 2 - As Cinco Dimensões da Sustentabilidade (SACHS apud CAMPOS, 2001). 

Fonte: COLAÇO (2008: pp.20) 
 

 Considere-se agora uma nova visão do conceito de Sustentabilidade, desta feita será 

de SACHS apud CAMPOS (2001, in COLAÇO, 2008: pp.20 a 22), que por seu lado, 

apresenta cinco dimensões da Sustentabilidade (Figura 2) e do que se pode também 

considerar de Desenvolvimento Sustentável: 

 "A Sustentabilidade Social – que se entende como a criação de um processo de 

desenvolvimento sustentado por uma civilização com maior equidade na distribuição de 
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renda e de bens, de modo a reduzir a diferença entre os padrões de vida dos grupos sociais 

ou países. 

 A Sustentabilidade Económica – que deve ser alcançada através da gestão e 

utilização mais eficientes dos recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e 

privados. 

 A Sustentabilidade Ecológica – que pode ser alcançada através do aumento da 

capacidade de utilização dos recursos, limitação do consumo dos combustíveis fósseis e de 

outros recursos e produtos facilmente esgotáveis e muitos não renováveis, redução da 

geração de resíduos e da poluição, através da poupança da energia, bem como da 

reutilização e da reciclagem dos recursos utilizados. 

 A Sustentabilidade Espacial – que deve ser dirigida para a obtenção de uma 

configuração e distribuição tipo rural e urbana mais equilibrada e uma melhor e mais 

planeada distribuição geográfica dos grupos sociais, do património a edificar e da 

localização das novas actividades económicas. 

 A Sustentabilidade Cultural – incluindo a procura por raízes endógenas de 

processos de modernização e de sistemas agrícolas integrados, que facilitem a geração de 

soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e área. 

 As metas do desenvolvimento sustentável, para este autor, representam: 

• A satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, saúde, 

lazer, etc.). 

• A solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente de modo que 

elas tenham o direito de viver). 

• A participação da população envolvida (todos devem ter consciência da necessidade 

de conservar o ambiente tendo uma atitude mais proactiva). 

• A preservação dos recursos naturais. 

• A elaboração de um sistema social, baseado nos direitos humanos, que pugne por 

uma cada vez maior qualidade de vida. 

• A efectivação dos programas educativos." 

 

 Com a evolução da construção também o conceito evoluiu. Assiste-se agora, a uma 

evolução da Arquitectura e das práticas a ela associadas. A Arquitectura Sustentável é hoje, 

o resultado de anos de tentativas de preservar o ambiente em que vivemos, não só a nível 

ecológico mas também social e económico (Figura 3). 
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Figura 3 - Evolução da abrangência das problemáticas desde Arquitectura Solar até a Arquitectura 

Sustentável (adaptado de FERNANDEZ, P., 2002). 
Fonte: ZAMBRANO (2008: pp.76) 

 

 Qualquer que seja a definição de Sustentabilidade aqui discutida, consegue-se 

perceber que, têm vários pontos em comum. A maior semelhança encontrada será 

obviamente a preservação do ambiente, ou seja, o carácter ecológico que dá conta SACHS 

apud CAMPOS (2001, in COLAÇO, 2008: pp.20 a 22), a qual, em conjunto com as 

preocupações económicas e sociais, vai de encontro à estabilidade proferida por DONAIRE 

(1999, in COLAÇO, 2008: pp.15). Na presente dissertação a Sustentabilidade será entendida 

no sentido da estabilidade, ou seja, criando uma solução que possa obedecer aos 

pressupostos anteriormente enunciados, levando-nos assim, à estabilidade da proposta de 

acordo com a vertente social, ambiental e económica. 

 Tendo como meta o cumprimento desta estabilidade atrás proferida, a solução 

arquitectónica proposta para o edifício Torre, passará por adoptar medidas que potenciem o 

uso da energia solar, assim como o aproveitamento dos ventos e da água da chuva. 

 Segundo COSTA (2008: pp.37), é um facto, que anualmente, uma enorme 

quantidade de energia (estima-se 1,5 x 1018 kWh), correspondente a quase 10.000 vezes o 

consumo mundial, atinge a atmosfera terrestre. Perante tal desperdício, não se poderá deixar 

de pensar que, cada vez mais, devem ser adoptadas medidas de captação e armazenagem 

desta energia, quer a nível particular, quer em edifícios públicos ou mesmo mundial, a fim de 

colmatar as carências energéticas da população em questão. 

 Em Portugal, segundo COSTA (2008: pp.37), a disponibilidade solar é bastante 

considerável (Figura 4), logo posiciona-se como um dos países do continente Europeu com 

melhores condições para aproveitar este recurso. 
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Figura 4 - Radiação Solar Horizontal Diária em Portugal. 

Fonte: http://www.junkers.com/pt/pt/ek/produtos/sistemas_solares/packs_solares_junkers_sach.html -- 
Acedido em: 19-03-2010. 

 

 

 Uma vez que, dispõe de um número médio anual de horas de Sol, variável entre as 

2200 e as 3000, no continente, e entre as 1700 e as 2200, nos arquipélagos dos Açores e da 

Madeira, Portugal será obviamente um sério candidato ao uso da energia solar. Na 

Alemanha, onde estas tecnologias são grandemente utilizadas, este indicador varia entre as 

1200 e as 1700 horas anuais. Face a estes números é ou não de aproveitar esta fonte de 

energia? Será que estamos a fazer algo nessa direcção?   

 No contexto das figuras que se seguem percebe-se que, de facto, a Covilhã, onde se 

localiza o edifício Torre, se encontra numa zona privilegiada do país em termos de ganhos 

solares. É visível nas Figuras 5 e 6 que a Covilhã é classificada, em termos climatéricos, no 

Verão entre o Quente e o Muito Quente e no Inverno com Frio. De acordo com o RCCTE 

(Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) (Figura 7 e 8) 

a cidade da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, encontra-se na zona climática de Verão 

V3 e na zona climática de Inverno I2. Esta classificação significa que as zonas classificadas 

como I1 correspondem aos locais com menores necessidades de aquecimento no Inverno, 

enquanto as zonas I3 terão necessidades mais elevadas. Da mesma forma, no Verão, as 

zonas V3 terão maiores necessidades de arrefecimento do que as regiões V1.  
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Figura 5 e 6 - Mapa de Verão e de Inverno de Portugal Continental com Indicação dos Contrastes Térmicos, 

respectivamente. 
Fonte: COSTA (2008: pp.86). 
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Figura 7 e 8 - Zonas Climáticas de Portugal. 

Fonte: http://pt.enerbuilding.eu/index.php?option=com_docman&Itemid=21 -- Acedido em: 08-03-2010. 
 

 Sendo a Sustentabilidade algo tão metamórfico e que tem tantas interpretações 

quantas se lhe quiserem impor, será difícil de escolher ou determinar a sua real dimensão e 

definição. No entanto, concorda-se, à luz desta dissertação, que a definição apresentada por 

SACHS apud CAMPOS (2001, in COLAÇO, 2008: pp.20 a 22) será a mais completa, na 

medida em que, considera para a sua definição um maior número de vectores e 

consequentemente de possibilidades de abordagem. 

 Em relação à construção, não se lhe chame "sustentável", mas antes "de carácter 

sustentável" ou melhor "com preocupações sustentáveis", considera-se assim, no âmbito 

desta dissertação, a que corresponde aos seguintes requisitos: 

• Satisfazer a funcionalidade requerida pelo cliente; 

• Adoptar condições de segurança eficazes e próprias para fazer frente às acções 

naturais e humanas; 

• Garantir a durabilidade e consequente menor deterioração da mesma, durante o 

seu ciclo de vida; 

• Ser economicamente viável;  

• Ser esteticamente agradável; 

• Ser compatível com a sua envolvente, de modo a que represente o menor impacte 

ambiental possível. 

 



 

22 

 

2.2. Factos que Justificam a Implementação de Medidas Urgentes 

de Sustentabilidade Energética 

 

 Segundo a DGEG (Direcção Geral de Energia e Geologia, 2010) Portugal é "[...] um 

país com escassos recursos energéticos próprios, nomeadamente, aqueles que asseguram a 

generalidade das necessidades energéticas da maioria dos países desenvolvidos (como o 

petróleo, o carvão e o gás). 

 Tal situação de escassez conduz a uma elevada dependência energética do exterior 

(82,9% em 2007), nomeadamente das importações de fontes primárias de origem fóssil. 

Importa assim aumentar a contribuição das energias renováveis: hídrica, eólica, solar, 

geotérmica, biogás e lenhas e resíduos." 

 O gráfico que se segue (Gráfico 1) mostra a evolução do consumo de energia 

primária em Portugal, no período 1996-2007. Segundo o gráfico parece que, de facto, nos 

últimos anos tem havido alguma melhoria no sentido de minorar o consumo energético. 

 

 
Gráfico 1 - Evolução do Consumo de Energia Primária em Portugal entre 1996-2007. 

Fonte: http://www.dgge.pt/ -- Acedido em: 18-03-2010. 
 

 Segundo a mesma fonte "O petróleo mantém um papel essencial na estrutura de 

abastecimento, representando 54,0% do consumo total de energia primária em 2007, contra 

55,2% em 2006. 

 O gás natural contribuiu [...] para diversificar a estrutura da oferta de energia e 

reduzir a dependência exterior em relação ao petróleo. [...] representando este combustível, 

em 2007, 15,0% do total do consumo em energia primária. 
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 O consumo de carvão, representou em 2007 cerca de 11,3% do total do consumo de 

energia primária. Prevê-se uma redução progressiva do peso do carvão na produção de 

electricidade, devido ao seu impacto nas emissões de CO2.". 

 As energias renováveis, em 2007, ainda segundo a DGEG (2010), terão contribuído 

no consumo total de energia primária em cerca de 17,1% contra os 16,3% registados em 

2006, em Portugal. 

 A DGEG (2010) acrescenta ainda que com o progressivo "[...] crescimento da 

potência instalada em FER (Fontes de Energia Renováveis) nos últimos anos para produção 

de electricidade. Atingiu-se em 2007, 7645 MW de potência instalada sendo 4883 MW em 

hídrica, 507 MW em biomassa, 2201 MW em eólica, 30 MW em geotérmica e 24 MW em 

fotovoltaica. Em 2007 foram produzidos 16861 GWh de energia eléctrica a partir de FER." 

(Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 - Energia Eléctrica produzida a partir de FER em 2007. 

Fonte: http://www.dgge.pt/ -- Acedido em: 18-03-2010. 
 

 Novamente de acordo com a DGEG (2010) "A Energia Final, em 2007, atingiu o 

valor de 18695 ktep, tendo-se verificado uma redução de 2,1% face a 2006. Registou-se uma 

diminuição do consumo de 7,1% de petróleo e um aumento de 5,9% de gás natural e de 

3,3% em electricidade. 

 Em 2007, o peso do consumo dos principais sectores de actividade económica 

relativamente ao consumo final de energia, foi de 29,2% na Indústria, 36,4% nos 

Transportes, 17,1% no Doméstico, 12,2% nos Serviços e 5,1% nos outros sectores (onde se 

inclui a Agricultura, Pescas, Construção e Obras Públicas)." (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Consumo de Energia Final por sector em 2007. 

Fonte: http://www.dgge.pt/ -- Acedido em: 18-03-2010. 
 

 Desta forma a DGEG (2010) concluiu que existe "[...] uma forte incidência dos 

sectores de Indústria e Transportes no consumo de energia final.". E ainda que "No sector 

doméstico, assiste-se a um aumento do consumo de energia eléctrica por unidade de 

alojamento (2611 kWh/alojamento em 2007 contra 2544 kWh/alojamento em 2006).". Já 

"Em relação às formas de energia utilizadas, verifica-se uma estabilização nos consumos 

dos produtos de petróleo, a favor da electricidade e do gás natural.". 

 No que concerne ao "consumo de energia nos serviços, aumentou 0,8% face a 

2006.", segundo a mesma fonte. 

 Finalmente, a DGEG (2010) afirma que, em 2007, Portugal apresentou "um consumo 

de energia final per capita de 1,76 tep/habitante.". 

 Verifica-se que Portugal, face aos dados apresentados anteriormente, tem vindo a 

melhorar no sentido de uma sociedade mais sustentável e "amiga" do ambiente. As 

preocupações com o consumo energético e a poluição têm vindo a ganhar espaço no 

quotidiano português e isso, reflectiu-se, obviamente, em leis e regulamentos aplicáveis à 

disciplina da construção, tais como o RCCTE e o RSECE (Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios), ambos de 4 de Abril de 2006. Estes têm a 

finalidade de promover uma construção mais sustentável e auto-suficiente. Contudo, os 

construtores e projectistas, tentando poupar, entre outros, espaço, tempo e fundamentalmente 

dinheiro, no acto da construção, preferem guiar-se pelos mínimos valores estabelecidos 

nesses documentos, em vez de, por outro lado, pensarem em soluções mais caras 

inicialmente mas que a médio/longo prazo trarão benefícios. Estes benefícios passam pela 

auto-suficiência do edifício em causa, em termos energéticos, ou pelo menos a diminuição 

dessa dependência, a diminuição da factura energética, lucros com a venda da energia 

sobrante, entre outros. Por exemplo, no caso da integração de painéis fotovoltaicos, os quais 
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não são exigidos por lei, o investimento inicial poderá ser recuperado em cerca de 6 anos. 

Tendo em conta que o período de vida de um painel fotovoltaico é de cerca de 25 a 30 anos, 

com a devida manutenção, após o retorno financeiro dos mesmos fala-se em lucros daí 

advindos. 

 Portanto, de tudo o que acima foi referido, importa reter que, é urgente considerar no 

desenho arquitectónico, seja de novos edifícios ou de modificações diversas do existente, as 

energias renováveis como uma parte integrante do desenho e não uma questão técnica 

apenas para cumprir a legislação em vigor. Importa seguir, na construção, com a 

preocupação crescente atrás mencionada, dotando e incutindo nos edifícios maior 

responsabilidade social e ambiental, ou seja, uma maior eficiência energética sem prejudicar 

a sua funcionalidade e qualidade arquitectónica. 

 

2.3. Tecnologias Solares Passivas e Activas 

 
 Face ao que foi mencionado no ponto anterior, as Tecnologias Solares Passivas e 

Activas, vêm de encontro, à responsabilidade que os projectistas têm, de dotar os edifícios de 

hoje e os de ontem, a reabilitar, de uma maior preocupação ambiental e social. É importante 

perceber que, estas tecnologias, são fundamentais no contexto actual em que se vive e 

fundamentalmente que, muitas não são novidade, mas antes, um retomar e reaproveitar de 

técnicas e práticas há muito descobertas pelo Homem, tais como a orientação solar do 

edifício e técnicas passivas de ventilação. Ficaram apenas esquecidas, com a descoberta 

constante e sôfrega de novos materiais e tecnologias, surgindo agora, como mais-valias e 

soluções integradas do desenho arquitectónico. 

 Segundo MENDONÇA (2005: Cap. III, pp.29): "[...] utilizar a orientação solar 

como forma de obter ganhos solares no Inverno, enquanto se protege de ganhos os mesmos 

edifícios no Verão, é já bastante antigo. Egípcios, Gregos, Persas e Indianos utilizaram 

conceitos Solares Passivos, tal como os Índios pré-Colombianos da América do Norte e do 

Sul. Muita da Arquitectura da antiguidade, seguindo os ensinamentos de Aristóteles, 

Xenofon e, 600 anos depois, Vitruvio, estava direccionada para o uso do Sol e vento para 

melhorar os extremos climáticos, mas não dispunham do vidro e assim estavam privados de 

um dos mais valiosos recursos disponíveis para a obtenção de ganhos solares passivos.". De 

facto, hoje, verifica-se que "o vidro ou outros materiais transparentes e translúcidos são 

elementos essenciais para a aplicação com sucesso da maior parte dos sistemas de 

aquecimento solar passivo." (MENDONÇA, 2005: Cap. III, pp.29). 
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 Este autor, atribui uma grande importância ao clima e à forma como este pode 

influenciar o projecto de arquitectura, chegando mesmo a dizer que, o facto de o edifício ser 

compatível com o clima e o ambiente em que se insere, nada tem que ver com a não 

aplicação de modernos equipamentos mecânicos: 

 "Os aspectos de adequação ao clima deverão influenciar o projecto de arquitectura 

não apenas no seu estilo ou em pequenas modificações, mas sim na sua essência. [...] 

relacionados, tanto com a lógica, como com a sensibilidade. [...] projectos sensíveis ao 

clima não significa que se rejeite os equipamentos mecânicos, recuando um século na 

evolução tecnológica. É [...] uma questão de integrar estes a um nível o mais optimizado 

possível." (MENDONÇA, 2005: Cap. III, pp.32).  

 Assim, o projecto de arquitectura deve, desta forma, tentar integrar da melhor 

maneira possível todas estas tecnologias solares de fulcral utilização na actualidade. É 

urgente que o arquitecto perceba que, cumprindo apenas os mínimos exigidos por leis e 

regulamentos, não está a promover uma sociedade mais estável em termos sustentáveis. Com 

esta mentalidade de acção, apenas promove a inércia no combate a insustentabilidade hoje 

vivida, uma vez que um valor mínimo é uma referência e não um ideal. Serve, no entanto, 

para garantir alguma lucidez e garantir que, pelo menos, o mínimo é aplicado. 

 Ainda segundo o mesmo autor, "O atributo "solar" na arquitectura sugere que a 

energia solar possui um papel dominante na resposta às necessidades energéticas do 

edifício projectado, incluindo o aquecimento do espaço e das águas, e até a electricidade e 

arrefecimento." (MENDONÇA, 2005: Cap. III, pp.32). Deve-se, por isso, promover a 

utilização dos dois de forma integrada na arquitectura, tendo em conta que deve ser 

esteticamente agradável e tolerável. 

 

 
Figura 9 e 10 - Processo do Percurso Solar no Verão e no Inverno, respectivamente. 

Fonte: COSTA (2008: pp.50 e 51). 
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 O projecto de arquitectura deve assim estar "embebido em preocupações energéticas 

desde uma primeira fase do trabalho criativo do arquitecto. [...] é relevante para todos os 

edifícios e locais, quer a necessidade predominante seja o aquecimento, o arrefecimento, a 

iluminação ou a redução da energia incorporada." MENDONÇA (2005: Cap. III, pp.32) 

(Figura 9 e 10). 

 Por fim, importa resumir as diversas formas de utilizar a energia solar, as quais são 

divididas em sistemas passivos e activos, os quais são classificados segundo o organograma 

abaixo (Figura 11):  

 
Figura 11 - Classificação dos Sistemas Energéticos Bioclimáticos nos Edifícios em Função dos Tipos de 

Aproveitamento Energético. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.2) 
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 Portanto, importa reter, à luz desta dissertação que, existem diversas maneiras de 

tornar o edifício mais independente em termos energéticos. Esta independência transforma-

se, constantemente, em poupança de recursos energéticos, tornando-o assim, mais 

responsável em termos sociais e ambientais, isto é, menos poluente. A dependência solar, 

será cada vez maior, uma vez que os combustíveis fósseis não são eternos, logo, o desenho 

arquitectónico, deverá contemplar desde os seus primórdios preocupações energéticas 

relacionadas com o aquecimento, o arrefecimento, a iluminação e a redução da energia 

incorporada. 

 

2.3.1. Sistemas Solares Passivos Aplicáveis a Edifícios 

 
 No seguimento do que já foi mencionado no ponto anterior do presente capítulo, 

importa agora, contactar com as tecnologias possíveis de se utilizarem no desenho 

arquitectónico, com o objectivo concreto de tornar o edifício Torre mais independente em 

termos energéticos e menos poluente, por isso mais responsável. Não será um estudo 

aprofundado, mas antes, um conhecer e visualizar das hipóteses em carteira. Os sistemas 

solares passivos são os mais ecológicos das tecnologias aqui mencionadas, na medida em 

que não utilizam quaisquer recursos naturais, apenas se fazem utilizar das condições do 

local, água, sol e vento, através do desenho arquitectónico adoptado. 

 MENDONÇA (2005: Cap.III, pp.33) diz que "[...] uma casa solar passiva é "amiga 

do ambiente" ou "ecológica" em relação a outros valores adicionais: redução do consumo 

de água, reciclagem dos materiais, tratamento de águas residuais [...] o fornecimento de 

água, produção e fornecimento de materiais de construção, acarreta consumo de energia, 

como tal o termo "consumo consciencioso de energia" pode ser empregue num sentido mais 

lato.". Estes são desafios aliciantes para qualquer arquitecto que esteja disponível para 

experimentar novos materiais e soluções tecnológicas cada vez mais desenvolvidas e 

eficientes, minorando os seus custos de manutenção e dimensionamento com a aplicação 

deste tipo de sistemas. 

 O autor refere ainda que, a fim de manter o conforto dos ocupantes "[...] é necessário 

assegurar uma temperatura e condições do ar convenientes. [...] no interior do edifício [...] 

devem ser mantidas condições diferentes do ambiente exterior. Isto é possível quer através 

do uso de uma "fonte" energética artificial, quer por uma concepção arquitectónica que 

permita regular os fluxos de calor entre o interior e o exterior. O aumento das preocupações 

ambientais no projecto arquitectónico deverá permitir a diminuição da necessidade do uso 
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de fontes de energia "poluentes".". Mais uma vez os sistemas solares passivos são invocados 

em detrimento de meios mecânicos, evitando assim a acumulação de mais um gasto de 

manutenção do edifício, ou pelo menos minorando-o.  

 Segundo MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.7), os sistemas solares passivos para 

aquecimento, podem ser classificados segundo três categorias ou conceitos: 

• Ganho directo (Figura 12): 

- Parede ou janelas orientados a Sul (para o hemisfério Norte); 

- Sombreadores para Verão; 

- Massa térmica interior; 

• Ganho indirecto (Figura 13): 

- Paredes de armazenamento térmico (Parede acumuladora não ventilada, Parede de 

Trombe e Parede dinâmica; 

- Cobertura com armazenamento térmico; 

- Estufa adossada e estufa integrada; 

- Convecção natural (termosifão); 

• Ganho isolado: 

- Ganho indirecto onde existe uma maior separação - por distância ou isolamento 

entre o armazenamento térmico e o ambiente a climatizar. 

 

  
Figura 12 e 13 - Ganho Directo e Ganho Indirecto, respectivamente. 

Fonte: MENDONÇA (2005:Cap.V, pp.7) 
 

 Segundo o autor, os sistemas atrás mencionados "[...] podem ser utilizados por si só 

ou combinados, aproveitando a conjugação das suas vantagens, suprindo também algumas 

das suas desvantagens específicas. Uma solução que serve de exemplo é a de combinar um 

sistema de ganhos indirectos (parede Trombe) com janelas convencionais e ganhos directos 

para as horas do dia (o que permite igualmente a entrada de luz natural, arrefecimento por 

ventilação natural no Verão e eventual acesso ou vistas ao exterior)." (MENDONÇA, 2005: 

Cap.V, pp.7). 
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 Não interessa, no contexto desta dissertação, especificar cada um dos ganhos mas 

antes perceber o tipo de situações que poderemos obter com cada um, de modo a fazer uso 

deles em fase de projecto. Segue, assim, imediatamente abaixo, um quadro síntese (Quadro 

1) das situações identificadas por MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.7 a 41): 

 
Sistema Solar Tipo de Ganho Situações 
Aquecimento 
Passivo 

Directo Forma e disposição do edifício. 
Vãos envidraçados em fachada. 
Lanternim (Figura 14). 
Clarabóia (Figura 15 e 16). 

Indirecto Paredes de Trombe, que podem ser:  
a) Parede Acumuladora (Parede de Trombe não ventilada) 
(Figura 17 a 19); 
b) Parede Dinâmica (Figura 20); 
c) Parede de Trombe (Figura 21 a 24); 
d) Parede de Água (Figura 25 e 26). 
Paredes de Água (Figura 25 e 26). 
Coberturas de Água (Figura 27). 
Sistema Indirecto pelo Pavimento (Figura 28). 

Isolado Estufas, que podem ser: 
a) Adossadas (Figura 29 a 31); 
b) Integrada (Figura 32); 
c) Fechada. 
Termosifão (Figura 33). 
Sistemas com Aquecimento de Ar (por convexão), que 
podem ser: 
a) Parede Acumuladora com Isolamento Interior (Figura 
34); 
b) Sistema Barra-Constantini (Figura 35). 

Híbridos Sistema em Circuito Fechado (Figura 36 a 38). 
Sistemas em Circuito Aberto (Figura 39). 
Sistema em Circuito Combinado (Figura 40). 
Colectores de Ar sem Armazenamento, que podem ser: 
a) Colector de Ar sem Efeito de Estufa; 
b) Colector de Ar com Efeito de Estufa. 

Arrefecimento 
Passivo 

Directo Protecção Solar (Figura 41 a 43). 
Ventilação Natural, que pode ser: 
a) Cruzada (Figura 44); 
b) Induzida (por estratificação); 
c) Chaminé Solar ou Câmara Solar (Figura 45 e 46); 
d) Aspirador Estático (Figura 47); 
e) Torre de Vento (Figura 48); 
f) Construções Enterradas; 
g) Refrigeração por Evaporação de Água; 
h) Refrigeração por Desumidificação. 

Indirecto Refrigeração por Radiação Nocturna. 
Refrigeração por Radiação Nocturna dos Elementos de 
Armazenamento Térmicos. 

Separado "A refrigeração separada obtém ar fresco numa zona 
separada do ambiente a refrigerar. A fonte fria é a terra, 
um leito de pedras ou um volume de água. O procedimento 
é fazer circular o ar exterior por uma tubagem enterrada ou 
que atravesse um leito de água. O ar arrefecerá mais [...] 
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Sistema Solar Tipo de Ganho Situações 
  [...] quanto maior for o percurso antes de chegar ao 

edifício. As tubagens de refrigeração podem constituir um 
sistema aberto que arrefece o ar do exterior, ou fechado, 
refrigerando o ar recolhido no próprio edifício." 
MENDONÇA (2005: Cap.V, pp. 41) 

 
Quadro 1 - Tipos de Sistemas de Aquecimento e Arrefecimento Solar Passivo e suas soluções. 

Fonte: Quadro do Autor. 
 

 Veja-se agora, nas figuras que se seguem, algumas das soluções descritas no quadro 

acima, materializando desta forma as soluções possíveis: 

 
2.3.1.1. Lanternim 

 
 Um lanternim (Figura 14) materializa-se em uma abertura vertical ou bastante 

inclinada localizada no plano do telhado, constituindo uma forma eficaz de dirigir a radiação 

solar directamente a uma parede de armazenamento térmico, a qual, pode, inclusivamente 

estar localizada na fachada Norte do edifício, fachada pouco ou nada bafejada pelo sol. A 

principal vantagem desta opção é, conseguir fazer a radiação solar, penetrar a uma maior 

profundidade no edifício. A principal desvantagem que se lhe aponta é, o facto de, apenas ser 

possível a sua utilização eficaz em edifícios de poucos pisos, ou por sua vez, nos últimos 

pisos de edifícios com muitos pisos, uma vez que, as aberturas se localizam na cobertura. 

 

 
Figura 14 - Museu Marítimo e Regional de Ílhavo, 1999-2002, Ílhavo. Corte mostrando os Lanternins. 

Projecto dos Arquitectos: Nuno Mateus e José Mateus (ARX Portugal). 
Fonte: http://www.arx.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32 -- Acedido em: 22-

03-2010. 
 

2.3.1.2. Clarabóia 

 
 Uma clarabóia (Figura 15 e 16) trata-se de uma superfície envidraçada ou em 

plástico transparente ou translúcido, horizontal, em forma poliédrica, cónica ou semi-esférica 
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(caso em que geralmente é em policarbonato), colocada sobre coberturas planas ou pouco 

inclinadas. Neste último caso pode acompanhar ou não a inclinação da mesma, dependendo 

da orientação que se deseja. Trata-se de um sistema mais vocacionado para a iluminação 

natural, sendo bastante utilizada, nos edifícios do século XIX da cidade do Porto, a fim de 

iluminar a caixa de escadas. Em plano horizontal e sem reflector e sombreador incorporado, 

a clarabóia, é tida como um mau sistema de captação de energia solar térmica em especial no 

clima português, uma vez que, não permite ganhos de Inverno e, em oposição, obtém ganhos 

excessivos de Verão. 

 

   
Figura 15 e 16 - Adaptação de Palacete a "Private Banking" - Banco Espírito Santo, 2002-06, Porto. 

Clarabóia, Elemento Típico da Arquitectura Tradicional da Cidade do Porto. Projecto dos Arquitectos: 
António Portugal e Manuel Maria Reis. 

Fonte: http://www.aportugal-mreis.com/index1.html -- Acedido em: 22-03-2010. 
 

 

2.3.1.3. Parede Acumuladora 

 
 Uma parede acumuladora (Figura 17 a 19) é uma parede de armazenamento térmico 

sem aberturas de termocirculação. Pode, ainda, ser denominada de parede Trombe não 

ventilada. O seu rendimento, na generalidade dos casos, é menor que o de uma parede 

Trombe ventilada, isto porque, mesmo que a temperatura do ar entre o vidro e a parede de 

armazenamento seja bastante superior à obtida pela parede de Trombe ventilada, a 

distribuição do calor para o interior faz-se de maneira menos uniforme. A parede 

acumuladora com efeito de estufa deverá apresentar a face exterior de cor escura e orientada 

a Sul, sendo posteriormente tapada com um vidro ou outro qualquer material transparente ou 

translúcido. 
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Figura 17 e 18 - Parede Acumuladora com Efeito de Estufa, em período de Inverno, durante o dia e durante a 

noite, respectivamente. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.13). 

 

2.3.1.4. Parede Dinâmica 

 
 Uma parede dinâmica (Figura 20) trata-se um sistema de ventilação combinada com 

efeito de estufa. Simplificando, é uma parede de armazenamento com a particularidade de 

aquecer o ar exterior durante o dia. No período de Inverno, durante a noite, ou em dias 

encobertos e sem ganhos solares, a abertura de ventilação deverá ser encerrada, desta forma, 

a parede apenas a aquecerá por radiação, tal como a parede acumuladora normal. 

 

    
Figura 19 e 20 - Parede Acumuladora com Efeito de Estufa e Isolamento Nocturno, em período de Inverno, 

durante a noite e Parede Dinâmica com Efeito de Estufa, respectivamente. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.14). 

 

2.3.1.5. Parede de Trombe 

 
 Uma parede trombe (Figura 21 a 24) é uma parede acumuladora que funciona com 

um sistema combinado de radiação e convecção, através da aplicação de aberturas nas suas 

partes inferior e superior. Esta opção, de colocar ou não, orifícios de termocirculação numa 
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parede acumuladora prende-se, com os períodos do dia, durante os quais, se necessita do 

calor. Se esta necessidade for prioritária durante o dia, então as aberturas revelam-se 

fundamentais. "Quando a parede aquece por efeito da radiação solar, parte do calor é 

captado pela parede e outra é transferida ao ar encerrado entre o vidro e a parede. O calor 

absorvido pela parede é transmitido posteriormente por convecção e condução quando os 

orifícios são abertos, ou apenas por condução, quando os orifícios estão fechados, pelo que 

se torna mais versátil que a parede acumuladora simples." (MENDONÇA, 2005: Cap.V, 

pp.15) 

 

    
Figura 21 e 22 - Parede de Trombe com Efeito de Estufa, em período de Inverno, durante o dia e em período 

de Verão, durante a noite, respectivamente. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.15). 

 

   
Figura 23 e 24 - Parede de Trombe como Bomba de Ar Quente para Favorecer a Ventilação e Parede de 

Trombe sem Efeito de Estufa, respectivamente. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.16). 

 

2.3.1.6. Parede de Água 

 
 Uma parede de água (Figura 25 e 26) trata-se de uma parede em que, a água é o 

elemento de armazenamento térmico. Para tal, deverá ser contida em recipientes estanques 
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de cor escura ou selectiva a fim de poder absorver o máximo de radiação solar. Este tipo de 

sistemas, as paredes de água, apresentam o inconveniente da possibilidade de derrame da 

água depositada, o que representa um perigo, e também do ruído provocado pela água ao 

dilatar sobre as paredes dos depósitos.  

 

 
Figura 25 e 26 - Projecto "See-Through Wall" do Arqtº. Jorge Graça Costa. Parede de Água. 

Fonte: http://www.oasrs.org/conteudo/agenda/noticias-detalhe.asp?noticia=152) -- Acedido em: 22-03-2010. 
 

2.3.1.7. Cobertura de Água 

 
 Uma cobertura de água (Figura 27) trata-se de um sistema, em que, à semelhança da 

parede de água, a água é o elemento de armazenamento térmico. Consiste na colocação, 

sobre a laje da cobertura, de uma massa de água exposta à radiação solar, a fim de absorver e 

armazenar calor. 

 

   
Figura 27 e 28 - Cobertura de Água e Sistema de Ganho Indirecto pelo Pavimento, respectivamente. 

Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.17). 
 

2.3.1.8. Sistema Indirecto pelo Pavimento 

 
 O sistema indirecto pelo pavimento (Figura 28), trata-se de um sistema, composto 

por um elemento acumulador, normalmente um depósito de pedras ou de água, localizado 
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por baixo do pavimento do compartimento a climatizar. É colocado, na fachada Sul, um 

sistema de captação solar, com um vidro exterior, proporcionando desta forma um efeito de 

estufa. A energia solar passa, posteriormente, da superfície de captação até ao interior do 

depósito por convecção natural do ar ou da água. O ambiente interior é, então, aquecido 

através da transmissão de energia que, no caso mais directo, faz-se desde o solo, por 

condução e radiação de onda longa. 

 

2.3.1.9. Estufas 

 
 Uma estufa (Figura 29 a 32) trata-se de um elemento que, pode ser adossado ou 

integrado numa parede do edifício, sendo fundamentalmente utilizado em edifícios de 

habitação unifamiliar. Ter um espaço orientado a Sul, é primeiro requisito para a introdução 

de uma estufa numa habitação. As superfícies envidraçadas a Este, Oeste e da cobertura 

deverão ser reduzidas ao mínimo, ou mesmo na melhor das hipóteses serem opacas, uma vez 

que, proporcionam pouco calor no Inverno e causam problemas de sobreaquecimento no 

Verão e estações intermédias. 

 "O calor captado pela estufa pode levar-se directamente a qualquer lugar da 

habitação ou ser armazenado para se poder utilizar quando não há radiação solar. As 

estufas podem servir igualmente para reduzir as perdas térmicas das partes contíguas do 

espaço habitado, actuando como espaço tampão entre o espaço útil interior e o exterior." 

(MENDONÇA, 2005: Cap.V, pp.22) 

 

    
Figura 29 e 30 - Estufa Adossada durante o dia e durante a noite, respectivamente. 

Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.22 e 23). 
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Figura 31 e 32 - Planta Esquemática de Estufa Adossada (a) e Integrada (b). 

Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.25). 
 

2.3.1.10. Sistema de Termosifão com Leito de Rochas 

 
 Um sistema de termosifão com leito de rochas (Figura 33) trata-se de um sistema em 

que, a captação, absorção e armazenamento de energia faz-se em espaços independentes da 

habitação. Um captador exterior à habitação aquece o ar que, por efeito de termosifão, ou 

forçado por ventilador (caso em que se torna num sistema híbrido e não apenas passivo) é 

injectado nos espaços habitáveis, aquecendo-os. O sistema pode, por vezes, incluir um 

elemento de armazenamento térmico separado do espaço a aquecer, como é o caso de um 

leito de brita. 

 

 
Figura 33 - Sistema de Termosifão com Leito de Rochas. 

Fonte: FABUTE (2003, in MENDONÇA, 2005: Cap.V, pp.27). 
 

2.3.1.11. Ganho Separado por Parede Acumuladora 

 
 O sistema de ganho separado por parede acumuladora (Figura 34) trata-se de um 

sistema, em que, a parede opaca possui um isolamento térmico pelo interior, por conseguinte 

o fluxo de calor por condução direccionado ao compartimento é repelido. A energia 

absorvida irá, desta forma, ser conduzida para o compartimento pelo fluxo de ar (apenas por 

convecção) pelo que se pode classificar, neste caso, como um sistema de ganho separado. 
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Figura 34 e 35 - Ganho Separado por Parede Acumuladora e Sistema Barra-Constantini, respectivamente. 

Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.28). 
 

2.3.1.12. Sistema Barra-Constantini 

 
 O sistema barra-constantini (Figura 35) trata-se de um sistema, em que, a fachada 

orientada a Sul é isolada, funcionando como um colector de ar. O ar quente flui 

horizontalmente através das placas de betão ocas, as quais funcionarão como o principal 

elemento colector de calor do sistema. Posteriormente, o ar quente, flui de volta para as 

entradas da parte inferior da parede armazenadora.  

 

2.3.1.13. Sistema de Ganho Solar Híbrido em Circuito Fechado 

 

    
Figura 36 e 37 - Piso Radiante por Ganho Separado por Estufa e Leito Rocha Acumulador, respectivamente. 

Fonte: FABUTE (2003, in MENDONÇA, 2005: Cap.V, pp.29). 
 

 Os sistemas de ganho solar híbrido em circuito fechado (Figura 36 a 38) traduzem-se 

em sistemas, em que, o fluxo de ar não entra no compartimento. A circulação de ar faz-se, 

apenas, sob os elementos radiantes, como a parede ou o chão. Este tipo de circuito, o circuito 

fechado, pode ainda ser feito na totalidade dos elementos ou pelo menos em quatro, 

rodeando, desta forma, todo o compartimento (Figura 38). Consequentemente, o ar é 

recirculado em paredes duplas ou elementos ocos, dando forma a um sistema com circulação 

forçada de ar periférico, assemelhando-se ao sistema Barra-Constantini apresentado no 

ponto anterior (Figura 35). 
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Figura 38 e 39 - Sistema de Ganho Solar Híbrido em Circuito Fechado e Aberto com Circulação sobre todo o 

Compartimento, respectivamente. 
Fonte: FABUTE (2003, in MENDONÇA, 2005: Cap.V, pp.29 e 30). 

 

2.3.1.14. Sistema de Ganho Solar Híbrido em Circuito Aberto 

 
 Os sistemas de ganho solar híbrido em circuito aberto (Figura 39) traduzem-se em 

sistemas, em que, o fluxo de ar forçado quente entra no compartimento.  

 

2.3.1.15. Sistema de Ganho Solar Híbrido em Circuito Combinado 

 
 Os sistemas de ganho solar híbrido em circuito combinado traduzem-se, como 

próprio nome indica, na combinação de dois sistemas, neste caso, sistemas com circuito 

aberto e fechado. Os sistemas combinados aliam todas as vantagens de ambos os sistemas, 

contudo, devem ser considerados os riscos de contaminação do ar. 

 

2.3.1.16. Sistema de Ganho Solar Híbrido por Colectores de Ar sem 

Armazenamento 

 
 Os sistemas de ganho solar híbrido por colectores solares sem armazenamento 

traduzem-se em, elementos colectores de energia, integrados no tecto ou na parede. O 

elemento de absorção é tipicamente metálico (alumínio), sendo o transportador de energia o 

ar. A eficiência deste sistema pode ser melhorada, uma vez aplicados revestimentos de 

superfície selectivos. Podem ser utilizadas versões sem e com efeito de estufa. Janelas, em 

que, é aplicado fluxo de ar forçado, podem ser utilizadas como elementos constituintes de 

sistemas combinados de ventilação mecânica (Figura 40). 
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Figura 40 - Sistema de Colector de Ar Forçado em Elemento de Janela. 

Fonte: FABUTE (2003, in MENDONÇA, 2005: Cap.V, pp.31). 
 

2.3.1.17. Protecção Solar 

 

 
Figura 41 - Exemplos de Protecções Solares Exteriores de Janelas. 

Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.33). 
 

 Os sistemas de protecção solar, traduzidos, normalmente, em elementos de 

sombreamento são, praticamente em todos os climas (à excepção dos muito frios), um factor 

essencial para o bom comportamento térmico das fachadas. As opções tomadas, em relação 

ao seu desenho e características, deverão obedecer a certas regras. Destas destacam-se, as 

diferentes alturas e azimutes do Sol durante o ano, obtidas pela análise das respectivas cartas 

solares. O sombreamento pode, quando possível, ser feito por elementos naturais: através de 

vegetação, podendo ser de folha caduca, permitindo, desta forma, a passagem dos raios 

solares no Inverno e/ou através da posição relativamente à geografia do local. Pode, por 

vezes, e sempre que possível, ser feito pela concepção arquitectónica, através da orientação 

dos vãos, pela posição relativa a outras construções, pela própria volumetria e forma da 
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construção. Contudo, na maioria das vezes, sobretudo em construções já existentes, são 

utilizados elementos construtivos acessórios (Figura 41 a 43), tais como palas (metálicas, de 

betão armado, de pedra, entre outros.), estores manobráveis, com a vantagem adicional do 

baixo peso e custo, e de ser possível obter vários graus de transparência e regulação do fluxo 

solar, com maiores ou menores factores de sombreamento, dependendo das carências e até 

mesmo, obter isolamento nocturno. 

 

   
Figura 42 e 43 - Estore de Lâminas Exterior (Solução de Verão) e Interior (Solução de Inverno), 

respectivamente. 
Fonte: FABUTE (2003, in MENDONÇA, 2005: Cap.V, pp.34). 

 

 Optar por sistemas fixos de sombreamento é, claramente, sempre menos versátil que 

a de elementos móveis ou orientáveis, uma vez que, estes podem ser realizados em materiais 

e sistemas de fácil reutilização. Desta forma, o seu impacto ambiental é naturalmente 

reduzido, sendo rapidamente amortizáveis em termos de balanço energético, entre a energia 

gasta na sua produção e a energia economizada pela sua utilização. 

 

2.3.1.18. Ventilação Natural - Sistema de Ventilação Cruzada 

 

 
Figura 44 - Sistema de Ventilação Cruzada. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.37). 
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 O sistema de ventilação cruzada (Figura 44) consiste, em um sistema que, favorece o 

movimento de ar de um espaço, ou de uma sucessão de espaços associados, mediante a 

colocação de aberturas em fachadas opostas. Para que o sistema seja eficiente, as aberturas, 

devem situar-se em fachadas que comuniquem com espaços exteriores, as quais, possuam 

condições de radiação ou de exposição ao vento, com características bastante diferenciadas. 

 

2.3.1.19. Ventilação Natural - Ventilação Induzida (por estratificação) 

 
 O sistema de ventilação induzida por estratificação (Figura 45) consiste, em um 

sistema que, através do efeito da estratificação do ar, verificada nos edifícios, poderá 

produzir ventilação quando não existe deslocação do ar exterior. Desta forma, coloca-se uma 

abertura na parte superior do espaço, uma vez que o ar quente sobe, tenderá a sair sendo 

substituído por ar fresco e renovado, vindo do exterior, e introduzido no edifício por 

aberturas localizadas a um nível inferior. 

 

     
Figura 45 e 46 - Sistema de Extracção do Ar por Efeito Chaminé e Sistema de Câmara Solar na Cobertura, 

respectivamente. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.38). 

 

2.3.1.20. Ventilação Natural - Câmara ou Chaminé Solar 

 
 O sistema de ventilação por câmara solar (Figura 46) consiste, em um sistema em 

que, o espaço a condicionar tem de possuir, na cobertura, uma câmara com um captador de 

cor escura, o qual, por sua vez, terá de ser protegido por uma coberta de vidro. Desta forma, 

o ar dentro da câmara é aquecido, diminuindo a sua densidade e produzindo um efeito de 

sucção nas aberturas inferiores, as quais, se encontram em contacto com o ambiente interior. 

Por conseguinte, dar-se-á a extracção do ar interior. 
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2.3.1.21. Ventilação Natural - Aspirador Estático 

 
 O sistema de ventilação por aspirador estático (Figura 47) consiste, em um sistema 

que, à semelhança do anterior, irá gerar movimento de ar no interior do espaço, a partir de 

uma extracção de ar pela cobertura. Esta, por sua vez, será combinada com a entrada do ar de 

renovação pela parte inferior do circuito, assegurando, desta forma, o funcionamento 

correcto do sistema. Estes sistemas, por aspiradores, produzem uma depressão no ar interior, 

originada pela sucção produzida por um dispositivo estático, localizado na cobertura. Ao 

atravessar este dispositivo, o vento, vai criar o efeito Venturi, causando, assim, a aspiração 

do ar interior. 

 

    
Figura 47 e 48 - Sistema de Ventilação com Aspirador Estático e Sistema de Ventilação de Torre de Vento, 

respectivamente. 
Fonte: MENDONÇA (2005: Cap.V, pp.38 e 39). 

 

2.3.1.22. Ventilação Natural - Torre de Vento 

 
 O sistema de ventilação por torre de vento (Figura 48) consiste, em um sistema que, 

mais uma vez, à semelhança dos exemplos anteriores, irá gerar movimento de ar no interior 

do edifício. Contudo, neste sistema, o movimento de ar, será em sentido contrário aos 

sistemas referidos anteriormente. Assim sendo, a introdução de ar exterior no ambiente 

interior, faz-se através de uma torre, que se eleva a uma altura suficiente da cobertura do 

edifício. Desta forma, irá recolher o vento, onde este é mais intenso. O ar captado é, 

posteriormente conduzido, para a zona mais baixa do edifício através de condutas próprias. 
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2.3.2. Sistemas Solares Activos Aplicáveis a Edifícios 

 
 Tal como foi referido no início do presente capítulo (Figura 11), os colectores 

solares térmicos podem ser entendidos como sistemas activos, uma vez que "[...] exigem 

muita capacidade e gastos associados ao armazenamento ou ao funcionamento paralelo 

com os sistemas tradicionais. [...] esta dependência [...] muitas vezes inviabiliza estes 

sistemas, pela necessidade de criar depósitos isotérmicos de alguma dimensão, caso seja 

pretendida a total autonomia do sistema. Os painéis colectores solares térmicos, para 

aquecimento de água, são soluções comuns de ganho indirecto e compreendem vantagens 

económicas reais [...] sem ter em conta os aspectos ecológicos que resultam da redução na 

utilização de fontes de energia tradicionais." (COSTA, 2008: pp.42).  

 Não interessa, uma vez mais, no contexto deste estudo, esmiuçar as propriedades 

reais destes sistemas, contudo, interessa perceber as suas aplicações e possibilidades. Nas 

figuras abaixo encontram-se algumas das aplicações mais correntes dos painéis solares, tais 

como: Aquecimento de Águas Quentes Sanitárias (AQS) (Figura 49 e 50), Aquecimento 

Ambiente por Piso Radiante (Figura 51) e Climatização de Piscinas (Figura 52). 

 

 

 
Figura 49 - Esquema de Sistema de AQS com Termosifão. 

Fonte: http://www.plurienergia.pt/paineis-solares-termicos.html -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 

 

1 - Captador(es) 
2 - Acumulador 
3 - Água Fria 
4 - Sistema Auxiliar 
5 - Água Sanitária 
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Figura 50 - Esquema de Sistema de AQS com Acumulador ao nível do piso térreo. 

Fonte: http://www.plurienergia.pt/paineis-solares-termicos.html -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 

 
Figura 51 - Esquema de Sistema de Aquecimento Ambiente através de Piso Radiante. 

Fonte: http://www.plurienergia.pt/paineis-solares-termicos.html -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

1 - Campo de Captadores 
2 - Acumulador 
3 - Água Fria 
4 - Sistema Auxiliar 
5 - Água Sanitária 

1 - Painéis Solares 
2 - Permutador de Calor 
3 - Depósito 
4 - Caldeira 
5 - Edifício - Piso Radiante 
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Figura 52 - Esquema de Sistema de Aquecimento de Piscinas. 

Fonte: http://www.plurienergia.pt/paineis-solares-termicos.html -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 Também os painéis fotovoltaicos podem ser considerados sistemas activos, contudo 

estes apenas servem para produção de energia eléctrica. Considerando COSTA (2008, 

pp.42) que o maior problema deste sistema reside no "[...] custo de armazenagem da 

energia, [...] feito em baterias acumuladoras e o seu baixo rendimento. Para evitar a 

armazenagem [...] podem ter ligação à rede pública. Algumas companhias eléctricas 

prevêem a instalação dum contador que trabalha nos dois sentidos, o que permite que, em 

alturas em que a produção individual de energia supera os gastos, o excesso seja enviado 

para a rede pública e, quando a produção individual não for suficiente [...] buscar energia 

eléctrica à rede pública. Se a produção individual anual for superior aos gastos, poderá [...] 

haver lugar a reembolso.". 

 No entanto, estes não são os únicos sistemas activos disponíveis. São diversas as 

soluções, mas segundo MATEUS (2004, pp.47 a 57), as que se apresentam no quadro 

seguinte, serão as principais: 

 
Sistema Solar Situações 
Aquecimento Activo Colectores Solares 
Produção de Electricidade Painéis Fotovoltaicos 

Micro-turbinas Eólicas 
Micro-hidrogeradores 

 
Quadro 2 - Tipos de Sistemas de Aquecimento Activo e Produção de Energia Eléctrica e suas soluções. 

Fonte: Quadro do Autor. 
 

1 - Painéis Solares 
2 - Permutador de Calor 
3 - Piscina 
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 Mais uma vez, não interessa, no contexto deste estudo, abordar detalhadamente cada 

uma das tecnologias acima mencionadas, contudo, interessa perceber como funcionam e 

como podem ser utilizadas. Como tal, COSTA (2008, pp.54) diz-nos sobre os painéis 

fotovoltaicos que "[...] são sistemas de produção energética que convertem a energia solar 

directamente em electricidade. [...] são compostos por uma justaposição de células, a que se 

pode chamar módulos. 

 Em termos de aparência, bem como de rendimento, os produtos actualmente 

disponíveis no mercado [...] cobrem um grande leque de opções [...] em termos de cores, de 

superfícies de acabamento, de formas e mesmo de transparências. 

 [...] geram poucos impactos ambientais, permitindo o aproveitamento de um recurso 

renovável para produzir electricidade sem gerar emissões atmosféricas. No entanto ocorrem 

alguns impactes ambientais negativos associados a esta forma de energia, decorrentes da 

ocupação de áreas [...] extensas e do processo e materiais envolvidos na produção das 

células. A integração em áreas “inúteis” do edifício, como as coberturas ou mesmo algumas 

fachadas anula o primeiro problema referido. [...] os principais impactes ambientais 

ocorrem nas fases de produção, construção e desmantelamento dos sistemas, sendo estes, na 

fase operacional, bastante reduzidos.". 

 MATEUS (2004, pp.53) completa esta descrição com a seguinte definição: "[...] são 

constituídos por módulos que convertem directamente a energia solar em electricidade. [...] 

não apresentam partes móveis, pelo que são fiáveis e requerem baixa manutenção. A vida 

útil esperada para um painel solar fotovoltaico é [...] de 20 anos ou mais. Este [...] sistema 

torna-se adequado a zonas urbanas, pois permite a produção de electricidade sem emissão 

de ruído e ocupa pouco espaço.". 

 

 Nas figuras imediatamente abaixo, exemplificam-se várias hipóteses de utilização 

deste sistema de energia renovável, cada vez mais viável e necessária. Existem, actualmente, 

soluções bastante interessantes e esteticamente agradáveis no contexto do projecto de 

arquitectura. 
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Figura 53 - Esquema de uma Instalação Fotovoltaica autónoma completa. 

Fonte: CEEETA (2004, in MATEUS, 2004: pp.54) 
 

 

   
Figura 54 e 55 - Exemplos de Telhas Fotovoltaicais. 

Fonte: MATEUS (2004, pp.55) 
 

 

    
Figura 56 e 57 - Painéis de Fachada Fotovoltaicos e Painéis de Cobertura Fotovoltaicos, respectivamente. 

Fonte: http://www.thyssen-solartec.com/aktuell/eurofassade.html e http://www.thyssen-
solartec.com/aktuell/17_meter.html, respectivamente -- Acedidos em: 20-03-2010. 
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Figura 58 e 59 - Vidros Semi-translúcidos (Saint Gobain Glass-Prosol) e Painéis Fotovoltaicos na fachada do 

edifício Solar XXI do INETI, respectivamente. 
Fonte: MATEUS (2004: pp.55) e http://anabananasplit.wordpress.com/2006/03/23/solar-xxi/, respectivamente 

-- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 

 Além dos Colectores (Painéis) Solares e dos Painéis Fotovoltaicos tem-se ainda a 

possibilidade de utilizar Micro-turbinas Eólicas também denominadas Aerogeradores, 

aproveitando assim os ventos. Segundo MATEUS (2004: pp.56) estes "transformam a 

energia cinética do vento em energia mecânica e consequentemente em energia eléctrica. 

Existem vários tipos de aerogeradores, que variam na forma e no tamanho. O mais comum é 

o de turbina de eixo horizontal com pás (Figura 60), [...] similar à hélice de um avião. [...] 

não são apropriados a zonas urbanas, pois a turbina tem de ser montada numa torre e 

produz algum ruído no seu funcionamento. 

 Os aerogeradores domésticos são [...] sistemas autónomos de produção de 

electricidade e são projectados para carregar um conjunto de baterias. [...] produzem 

energia alternada a diferentes voltagens – em função da velocidade do vento [...]. 

 [...] a potência dos aerogeradores domésticos varia na gama dos 300 W aos 5 000 

W, mas em alguns casos podem-se utilizar turbinas de 10.000 W a 20.000 W.". 

 Hoje, existem soluções que permitem utilizar esta tecnologia em meio urbano sem 

qualquer tipo de problema ou incómodo, tal como a Turbina Eólica Vertical (Figura 61). 

Estas segundo a GERVOLT (2010) "[...] têm um design moderno mais agradável aos olhos 

humanos. Não sofrem com a turbulência do vento o que permite um maior rendimento em 

relação às turbinas de eixo horizontal. A vantagem desta turbina é o facto de o gerador se 

encontrar na base e não necessitar de mecanismos de orientação para captar o vento. São 

também muito silenciosas". Considerando ainda que "É o ideal para o meio urbano.". 
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Figura 60 e 61 - Turbina Eólica Horizontal com Pás e Turbina Eólica Vertical, respectivamente. 

Fonte: http://www.gervolt.pt/energia_eolica.html -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 Por último têm-se a tecnologia menos provável de utilizar, uma vez que necessita de 

uma fonte de água próxima com força necessária para a fazer funcionar, estamos a falar dos 

Micro-hidrogeradores. Estes, segundo MATEUS (2004: pp.56 e 57), "[...] transformam a 

energia mecânica da água em movimento em energia eléctrica. Com uma adequada fonte de 

água, os micro-hidrogeradores são uma fonte de energia mais fiável do que os geradores 

solares ou do que as micro-turbinas eólicas, pois o rendimento deste é menos dependente 

das condições climatéricas. 

 Os micro-hidrogeradores domésticos podem produzir corrente contínua (DC) ou 

corrente alternada (AC). Os de corrente alternada são projectados para carregar uma série 

de baterias, a partir das quais e depois de se converter a energia em energia alternada, se 

fornece o edifício. As unidades AC estão preparadas para satisfazer directamente as 

necessidades energéticas do edifício. 

 [...] podem ser instalados em terrenos atravessados por ribeiros, em locais com 

nascentes de água situadas numa encosta, em furos artesianos com adequada pressão, ou 

podem ser instalados em série com o ramal de abastecimento de água de um edifício. 

 A potência dos micro-hidrogeradores DC varia na gama dos 100 W aos 3.000 W, 

enquanto que as unidades AC atingem potências na gama dos 300 W aos 20.000 W.". 

 Finalmente tem-se de referir a Microgeração de energia, uma vez que esta está 

directamente ligada às tecnologias de produção e poupança energéticas explicadas 

anteriormente. A microgeração não passa do processo em que o particular gera energia para 

si mesmo. Esta trás, como já vimos anteriormente, bastantes benefícios de poupança 

energética e por isso monetários, mas também ambientais e sociais. Pode ainda ser uma 

produção combinada de painéis fotovoltaicos, aerogeradores e se houver essa possibilidade 

micro-hidrogeradores. Este sistema pode funcionar de forma autónoma (Figura 62), 



 

51 

 

produzindo apenas energia para o edifício em questão, mas também ligado à rede de 

abastecimento público (Figura 63). Esta última hipótese tem imensas vantagens em relação 

à primeira, na medida em que o proprietário poderá amortizar mais rapidamente o seu 

investimento e/ou ainda lucrar com isso.  

 

 
1. Aerogerador, 2. Módulos Fotovoltaicos, 3. Regulador de Carga, 4. Inversor, 5. Baterias, 6. 

Monitorização do Sistema, 7. Equipamento de Consumo Eléctrico 

Figura 62 - Sistema Autónomo de Geração de Energia Eléctrica. 
Fonte: http://www.futursolutions.pt/2_Sistemas-Autonomos.html -- Acedido em: 20-03-2010. 

 

 

 Tal como já tinha sido referido, o sistema de ligação à rede parece ser o mais 

interessante e vantajoso para o proprietário, sendo-lhe apontadas como principais vantagens 

(FUTURSOLUTIONS, 2010): 

• Redução da factura energética; 

• Retorno do investimento num prazo próximo de 6 anos; 

• Aproveitamento mais eficiente dos recursos energéticos; 

• Redução das perdas no transporte e na distribuição de energia eléctrica; 

• Redução de emissões e poluentes. 
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1- Aerogerador, 2- Módulos Fotovoltaicos, 3- Inversor, 4- Contadores de Energia, 5- Monitorização 

do Sistema, 6- Rede Eléctrica, 7- Equipamento de Consumo Eléctrico 

Figura 63 - Sistema de Geração de Energia Eléctrica com Ligação à Rede. 
Fonte: http://www.futursolutions.pt/3_Sistemas-de-Ligacao-a-Rede.html. Acedido em: 20-03-2010. 

 

 

 A FUTURSOLUTIONS (2010) apresenta um exemplo claro que, poderá ajudar a 

perceber melhor as enormes vantagens da adopção destes sistemas, por parte de projectistas 

e construtores, assim como de proprietários no acto da compra ou encomenda do imóvel. 

Veja-se então o seguinte quadro com o caso: 

 
Equipamento: 20 Módulos Fotovoltaicos 185/200 Wp. 

Sistema de montagem dos módulos (Fixo ou 

móvel). 

Contador de Energia com telecontagem. 

Cabos e Conectores. 

Quadro de Ligações / Protecção. 

Área ocupada pelos módulos fotovoltaicos: Aproximadamente 30 m2. 

Potência de Ligação:  3,68 kW 

 
Quadro 3 - Exemplo de Produção de Energia Eléctrica através de Painéis Fotovoltaicos. 

Fonte: Quadro do Autor. 
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 Veja-se agora os resultados possíveis de obter com o caso acima descrito, segundo a 

FUTURSOLUTIONS (2010): 

 
 

 
Gráfico 4 - Produção Anual do Sistema Fotovoltaico. 

Fonte: http://www.futursolutions.pt/archive/Microgeracao_Futursolutions.pdf -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 

 
Gráfico 5 - Retorno Financeiro do Sistema Fotovoltaico. 

Fonte: http://www.futursolutions.pt/archive/Microgeracao_Futursolutions.pdf -- Acedido em: 20-03-2010. 
 

 

 Em resumo, como resultado do caso tem-se: 

Energia Produzida*: 5940 MWh/Ano 
 

Retorno Financeiro*: 3668 €/Ano 
 

Retorno Total do Investimento: Aproximadamente 6 Anos 
* Valores Médios Anuais 

Quadro 4 - Quadro Resumo dos Ganhos com o Sistema Fotovoltaico. 
Fonte: Quadro do Autor (adaptado de http://www.futursolutions.pt/archive/Microgeracao_Futursolutions.pdf) 

-- Acedido em: 20-03-2010. 
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 Face a tais factos, é impossível deixar de pensar que se continua a ignorar tais 

tecnologias e a desperdiçar tais benefícios. Deve-se pois, pensar os edifícios para que 

possam utilizar estas tecnologias de modo a torná-los mais sustentáveis, autónomos e 

fundamentalmente mais conscienciosos e benéficos para o ambiente e sociedade. Como 

refere COSTA (2008: pp.43) deve-se garantir que "[...] a integração dos painéis solares [...] 

não entre em conflito com as características formais e funcionais dos edifícios, mas seja [...] 

complementar, de forma a optimizá-las. [...] integração em Arquitectura [...] muitas vezes, 

limita-se à estética. Mas a forma e a cor não determinam por si só o quanto a "integração" 

de sistemas solares activos pode ser apropriada. No sentido de integrar visualmente os 

sistemas solares na pele dos edifícios deve analisar-se em primeiro lugar as principais 

características tipológicas da cobertura ou fachada.". 

 

2.4. Sustentabilidade na Reabilitação de Edifícios 

 

 Considerar esta disciplina da construção, a Sustentabilidade, no acto de reabilitar é 

fundamental. Ao reabilitar um elemento artificial do meio urbano, deve-se muni-lo de 

medidas que promovam a sustentabilidade do mesmo e demais envolvente. É importante 

perceber que, reabilitar não é renovar, conceitos que serão aprofundados mais à frente em 

capítulo próprio. Reabilitar, deve, segundo FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.13) 

promover "[...] a introdução de novas tecnologias, a par dos serviços necessários para 

habitar segundo critérios de continuidade e inovação, respeitando o passado mas 

paralelamente exigindo futuro [...]". Mais à frente no seu discurso, os autores, revelam que, 

de facto, o acto de reabilitar poderá efectivamente contribuir para uma sociedade mais 

sustentável, quando referem: "[...] estamos convencidos de que a prática da reabilitação 

poderá constituir uma outra perspectiva de uma sociedade mais sustentável. [...] é 

necessário que a economia e a cultura do "Habitar" sejam capazes de encontrar, na visão 

política da sociedade, um certo equilíbrio racional entre a utilização de recursos pré-

existentes, sejam eles naturais ou artificiais." (FERNANDES e CANNATÀ, 2009: pp.15). 

 Dependendo do próprio acto de reabilitar e do contexto em que se insere, devem ser 

pensados sistemas que promovam, de facto, a sustentabilidade desse acto de reabilitar. Não 

devem ser inseridas tecnologias no objecto a tratar de qualquer maneira e sem sentido, 

apenas para se cumprir leis e regulamentos. Devem sim, ser pensadas essas tecnologias, de 

forma criteriosa e racional, para que a integração das mesmas seja feita de um modo 
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pacífico, esteticamente agradável e fundamentalmente, que funcione e contribua para a 

preservação do ambiente a todos os níveis já abordados anteriormente. 

 

2.5. Síntese de Métodos Sustentáveis 

 

 Num contexto actual, da situação do país, mas também mundial, o arquitecto não 

pode negar a aplicação de medidas de carácter sustentável aquando da fase de projecto. É 

urgente poupar, é urgente reutilizar, é urgente reciclar e é urgente reduzir. O capítulo que 

agora termina tem um importante contributo para a fase de projecto do presente estudo, na 

medida em que faculta um lote de medidas de desenho, de carácter sustentável, passivas e 

activas, as quais se poderão e deverão utilizar nessa fase. O capítulo, alerta ainda, para o 

estado actual do país e da urgência da construção dar este importante passo na direcção de 

um tipo de construção cada vez mais sustentável. Não fosse MENDONÇA (2005: Cap.III, 

pp.33) se ter adiantado, a conclusão do capítulo agora findo, poderia muito bem ser a 

seguinte: 

 "Em Portugal, [...] entre os próprios arquitectos existe a ideia de que o problema da 

conservação de energia não é arquitectónico, mas sim técnico, do âmbito da engenharia. 

[...] as condições de conforto de um edifício não podem apenas depender de cuidados 

paliativos, "aplicando" nos edifícios tecnologias solares passivas ou recorrendo a eficientes 

sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC). O edifício, com a sua 

Arquitectura e com os seus sistemas passivos e activos tem de ser visto como um sistema 

energético orgânico. Não pode haver uma construção sustentável sem uma coordenação 

entre os aspectos criativos e técnicos." (MENDONÇA, 2005: Cap.III, pp.33). 
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CAPÍTULO 3 - REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E ESPAÇO 

PÚBLICO 

 

 A Reabilitação pode ser entendida de diversas formas, pode ter inclusive vários 

significados e podem ainda ser adoptadas tantas posições como os seus significados. Far-se-

á, neste capítulo, uma abordagem a diversos autores com experiência na área chegando, por 

fim, a um entendimento do que, de facto, se trata a Reabilitação no contexto desta 

dissertação. 

 A reabilitação do parque edificado trata-se para APPLETON (2003: pp.XI) "de uma 

actividade potencialmente muito interessante para projectistas e construtores.". De facto, 

hoje em dia, são cada vez mais os projectistas interessados nesta vertente do projecto. 

Denota-se que também várias empresas de construção civil começam a criar áreas 

especializadas dentro das mesmas para este fim, ou ainda o surgimento de novas empresas 

especialmente vocacionadas para a reabilitação. Contudo, ainda não é suficiente, uma vez 

que, em Portugal, apenas 18,7% do investimento na indústria da construção se prende com a 

reabilitação, contra os 37,3% de média no conjunto de países EUROCONSTRUCT. Para 

que, o investimento na reabilitação fosse aceitável, deveria, ser igual ou superior à média 

atrás citada. Não está enraizada esta cultura em Portugal e a construção nova continua a ser a 

grande "fatia do bolo" económico das construtoras. 

 

3.1. Conceito de Reabilitação na Construção 

 

 O conceito de Reabilitação evoluiu tal como as técnicas e procedimentos adoptados 

no decorrer da mesma. Inicialmente o que era considerado património construído, passível 

de ser conservado, era uma ínfima parte do que realmente hoje se considera parte integrante 

da reabilitação. Segundo APPLETON (2003: pp.1), hoje, a reabilitação "[...] engloba [...] 

os edifícios monumentais – palácios, igrejas, castelos, conventos [...] os edifícios 

habitacionais, industriais e comerciais que, isoladamente ou, ainda mais em conjunto, 

ajudam a entender e a representar as formas como ao longo do tempo o homem se 

organizou, viveu e trabalhou [...]".  

 APPLETON (2003: pp.9) refere-se aos "[...] edifícios antigos como aqueles que 

foram construídos antes do advento do betão armado.", ou seja, "[...] até ao início dos anos 

40 do século XX [...]", revelando ainda que depois desse período regista-se "uma alteração 
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profunda na tipologia construtiva e na dimensão dos edifícios projectados.". APPLETON 

(2003: pp.9) continua a sua definição, colmatando que, os edifícios antigos são aqueles que 

"têm, qualquer que seja a sua idade, já cumprida a função para que foram construídos, 

admitindo-se que o tempo médio esperado para a vida de um edifício será de 50 anos.". 

 Uma outra visão do conceito, muito semelhante à anterior, é a de AGUIAR, 

CABRITA e APPLETON (2002), a qual acrescenta uns pormenores à definição, os quais 

vão de encontro à que se pretende chegar à luz desta dissertação. Os autores escrevem que a 

reabilitação é "[...] um conceito aplicável não só (já) ao património urbano e arquitectónico 

tradicional mas também ao parque edificado ainda recente que, pela sua deficiente 

qualidade construtiva e urbanística, sofre de inesperadas deficiências e rejeição face ao 

seu curto tempo de vida. 

 Sob o ponto de vista urbano a reabilitação tornou-se uma alternativa viável [...] do 

cultural ao económico e social – às anteriores estratégias de "renovação urbana", tomadas 

[...] ou seja: a demolição dos "velhos" edifícios e quarteirões tradicionais, substituindo-os 

por outros edifícios, mais "novos e higiénicos" [...]" (AGUIAR, CABRITA e APPLETON, 

2002: pp.62 e 63). O pormenor de que se falou e que interessa reter é, com efeito, o facto de 

a reabilitação poder ser aplicada "ao parque edificado ainda recente que, pela sua deficiente 

qualidade construtiva e urbanística, sofre de inesperadas deficiências e rejeição face ao 

seu curto tempo de vida." (AGUIAR, CABRITA e APPLETON, 2002: pp.62), repetindo 

deliberadamente a citação anterior. 

 Agora que se caminha para a definição que se pretende à luz deste estudo importa 

citar autores, cujo entendimento desta área da construção vai de encontro às expectativas do 

presente trabalho. Posto isto, FERNANDES e CANNATÀ (2009), começam a definir esta 

disciplina dizendo que contestam: "[...] os projectos de reabilitação se limitam às áreas dos 

centros históricos ou ao património classificado [...]", reforçando que a necessidade de 

qualificar o espaço construído, "[...] não pode ser limitada apenas aos monumentos ou aos 

lugares carregados de história, mas sim a todos os lugares artificiais, privados [...] das [...] 

qualidades arquitectónicas, necessárias ao homem." (FERNANDES e CANNATÀ, 2009, 

Pág.9). 

 Estes autores sustentam que, qualquer modificação ou transformação efectuada ao 

que é artificial é, de facto, uma intervenção de reabilitação. Devendo, por isso, promover a 

reutilização das construções, implementando, para isso, medidas que garantam conforto e 

beleza ao território visado, defendendo a: 
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 "[...] necessidade da transformação e modificação consciente do património 

existente, em função da sua reutilização equilibrada e da necessária redefinição constante 

de um território que responda às exigências do homem. 

 Reabilitar [...] significa [...] recuperar as qualidades perdidas e integrar ao mesmo 

tempo aquelas características necessárias para que o território em causa continue a viver 

com as condições de conforto e beleza." (FERNANDES e CANNATÀ, 2009: pp.9). 

 Na linha do que já tinha sido vincado anteriormente "A reabilitação, genericamente 

associada à recuperação do património tem deixado à margem ou fora do processo a 

grande parte do ambiente artificial." (FERNANDES e CANNATÀ, 2009: pp.11), 

sustentando ainda mais veementemente esta posição quando referem que "Associada 

directamente e indiscriminadamente valor ao que é antigo, leva muitas vezes a 

interpretações perigosas sobre a avaliação da qualidade e importância do património mais 

recente ou até do que é contemporâneo." (FERNANDES e CANNATÀ, 2009: pp.11). 

 O alargamento do leque de elementos passíveis de serem reabilitados é, a par com a 

ideia de que uma modificação e transformação podem ser um momento de reabilitação, um 

dos pontos mais fortes da tese defendida por FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.13), 

em que, a qualidade do espaço arquitectónico: 

 "[...] não deverá ser apenas exigida a edifícios singulares ou aos conjuntos 

arquitectónicos carregados de história, mas sim e também a todas as intervenções que 

servem para o homem estabelecer as suas relações e a sua vida: viadutos, barragens, 

estradas, ruas, praças, jardins, indústrias, portos, aeroportos, linhas e estações de metro ou 

de comboio, museus, centros comerciais, etc. 

 [...] a ideia ou conceito da cultura da modificação, da transformação e do projecto, 

como momento de reabilitação do existente, deve actuar quer na modificação de um edifício 

monumental pré-existente, quer na transformação de uma área residencial no âmbito de um 

território metropolitano, quer na alteração do território natural através da implementação 

de infra-estruturas." (FERNANDES e CANNATÀ, 2009, Pág.13) 

 Resumindo, nesta dissertação, entende-se a disciplina da Reabilitação como um acto 

de modificar, transformar e melhorar qualquer elemento artificial do ambiente onde o 

Homem habita. Como tal, o objecto a ser reabilitado tanto pode ser um edifício, uma via ou 

mesmo uma estrutura inacabada. Interessa apenas que seja artificial e que necessite de ser 

modificado, de forma a dotar o ambiente (ou território) de conforto e beleza para que possa 

ser fruído e fundamentalmente para que seja utilizado. 
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3.2. Reabilitação do Parque Habitacional, Covilhã, Região Centro 

e Portugal  

 

 Este ponto pretende fazer uma breve prospecção no mercado da construção em 

Portugal, incidindo depois sobre a Região Centro, onde se localiza a cidade da Covilhã, a fim 

de aferir dos valores que a reabilitação representa nesse mercado. A quantidade de fogos 

disponíveis e libertados no mercado é ainda importante, a fim de se perceber a importância 

que a reabilitação deve, cada vez mais, ter em relação à construção nova. 

 A reabilitação deverá ocupar, hoje e num futuro próximo, um lugar cativo na 

indústria da construção. Fundamentalmente, porque acarreta uma grande quantidade de 

benefícios económicos e sociais. Segundo Terje Nypan (CÓIAS, 2008: pp.32):  

 "[...] produz um retorno do investimento 13% maior do que a construção nova e cria 

cerca de 17% mais empregos; 

 Cria cerca de 27 empregos indirectos por cada emprego directo. Em comparação, a 

indústria automóvel cria apenas 6; 

 Em toda a Europa, emprega oito milhões de pessoas (com a vantagem de serem 

empregos não deslocalizáveis.". 

 

 Apesar de se fomentar esta vertente da construção, através de programas como o 

RECRIA, REHABITA, SOLARH e RECRIPH, Portugal, continua a fazer ouvidos moucos a 

tais potencialidades. Segundo dados do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU) (CÓIAS, 2008: pp.41), em 2007, apenas foram apresentadas 300 candidaturas no 

âmbito dos quatro programas, número idêntico ao de 2006. A reabilitação em Portugal, como 

já tinha sido referido anteriormente, ocupa uma ínfima parte do sector da construção do país. 

O peso do investimento na reabilitação de edifícios no volume total de produção do sector 

foi, de acordo com o EUROCONSTRUCT (CÓIAS, 2008: pp.40), em Novembro de 2005, 

de apenas, 18,7%, contra uma média de 37,3% no conjunto dos países do 

EUROCONSTRUCT.  

 

 Vejam-se os Gráficos 6 e 7, que comprovam o que foi dito anteriormente: 
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Gráfico 6 e 7 - Peso do Investimento da Reabilitação no Sector da Construção em Portugal e no Conjunto dos 

Países EUROCONSTRUCT, Novembro de 2005. 
Fonte: EUROCONSTRUCT (adaptado de CÓIAS, 2008: pp.40). 

 

 Actualmente, Portugal, está acima da média dos países do EUROCONSTRUCT em 

termos de stock de habitações por cada 1000 habitantes (Quadro 5) (CÓIAS, 2008: pp.34), 

ou seja, 521/1000 face à média de 478/1000 nos países do EUROCONSTRUCT. 

 
País/Região Fogos por 1000 Habitantes 
Portugal 521 
Média dos Países Ocidentais 
EUROCONSTRUCT 

478 

Espanha 532 
Itália 484 

 
Quadro 5 - Stock de Fogos por 1000 Habitantes, Junho de 2007. 

Fonte: EUROCONSTRUCT (adaptado de de CÓIAS, 2008: pp.34). 
 

 
Gráfico 8 - Número de Fogos Concluídos por cada 1000 Habitantes, Novembro de 2005. 

Fonte: EUROCONSTRUCT (2007, in CÓIAS, 2008: pp.40). 
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 Portugal tem, hoje, 689.000 fogos vagos que, se fossem todos aproveitados, dariam 

para cobrir as necessidades habitacionais durante um período de 16 anos (CÓIAS, 2008: 

pp.35). Em 2006, segundo o EUROCONSTRUCT (CÓIAS, 2008: pp.40), o número de 

fogos concluídos por cada 1000 habitantes, em Portugal, terá sido de 6, situando-se a 

construção de habitações novas, desta forma, pouco acima da média dos países do 

EUROCONSTRUCT (Gráfico 8). 

 Na Covilhã, em 2008, segundo o Anuário Estatístico da Região Centro (AERC, 

2008: pp.286), foram licenciados pela Câmara Municipal da Covilhã (CMC) 69 edifícios, 

dos quais 67 para habitação. Representavam 69 construções novas das quais 11 eram 

edifícios de habitação colectiva e as restantes 56 eram moradias, perfazendo 195 fogos no 

total. Clarificando, o município da Covilhã, em 2008, teve uma taxa de construção nova de 

100%, bem revelador da mentalidade e acções do país, contrariando o acto de reabilitar 

(Quadro 6). 

 Nesse mesmo ano, ainda segundo o AERC (2008: pp.290), foram concluídos 119 

edifícios, dos quais 105 seriam de habitação. Representavam 118 construções novas, em que 

das 105 destinadas a habitação, 22 eram edifícios de habitação colectiva e as restantes 83 

moradias, perfazendo 364 fogos no total. Uma vez mais, clarificando, na Covilhã, em 2008, 

concluiu-se apenas uma obra de ampliação, alteração ou reconstrução, ou seja, nem sequer se 

consegue perceber, se foi, de facto, uma reabilitação, sabendo-se, no entanto, que não seria 

destinada a habitação (Quadro 6). 

 

Construção na Covilhã -- 2008 

Edifícios Licenciados 69 (67 de Habitação) 

Habitação 

Unifamiliar 

Habitação 

Colectiva 
Fogos Construção Nova 

Ampliação, alteração ou 

reconstrução 

56 11 195 69 0 

Edifícios Concluídos 119 (105 de Habitação) 

Habitação 

Unifamiliar 

Habitação 

Colectiva 
Fogos Construção Nova 

Ampliação, alteração ou 

reconstrução 

83 22 364 118 1 

 
Quadro 6 - Construção na Covilhã no ano de 2008. 

Fonte: Quadro do Autor. 
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 Segundo o AERC (2008: pp.294), o parque habitacional da Covilhã, terá crescido de 

20.465 edifícios em 2003 para 21.075 em 2008, para edifícios de habitação familiar clássica, 

unifamiliar, e de 32.285 em 2003 para 34.211 em 2008, para alojamentos familiares 

clássicos, habitação colectiva. Serão mesmo necessários tantos novos fogos habitacionais? 

 
Gráfico 9 - Demografia da Covilhã, 1801-2008. 

Fonte: INE (elaboração gráfica por Wikipédia), http://pt.wikipedia.org/wiki/Covilhã -- Acedido em: 07-06-2010. 
 

 Tal como demonstra o gráfico anterior (Gráfico 9), o crescimento populacional da 

Covilhã nas últimas duas décadas foi praticamente nulo, de 53999 habitantes em 1991 

passaram a 54507 em 2008, sabendo contudo que apenas cerca de 36723 habitam na cidade 

propriamente dita. Isto, aliado ao facto de os fogos aumentarem cada vez mais e mais, 

demonstra que muito provavelmente não serão necessários tantos novos fogos. 

 Uma situação recorrente é o facto de os fogos serem em excesso para a procura. 

Hoje, na Região Centro, onde se insere a Covilhã, apenas 66% dos fogos ocupados são de 

residência habitual, sendo os restantes 24% de uso sazonal ou secundário. Estima-se que 

10% do parque habitacional esteja vago (Gráfico 10 e 11). 

10%

90%

Ocupados

Vagos

66%

24%

Ocupados como

Residência

Habitual

Ocupados como

Uso Sazonal ou

Secundário

 
Gráfico 10 e 11 - Alojamentos Familiares segundo o Tipo de Ocupação, em 2001. 

Fonte: Gráficos do Autor (adaptado de GOMES, 2002: pp.28) 
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 Perante tais factos, será urgente, começar a pensar em, de facto, reabilitar em 

detrimento da construção nova. Será necessário adaptar construções existentes a outros usos 

que não a habitação ou que, pelo menos, sejam flexíveis em termos de planta, para que haja, 

uma maior elasticidade das possibilidades de uso e/ou re-uso. 

 

3.3. Conceitos de Revitalização e Reinvenção 

 
 No contexto da construção, de há alguns anos para cá, desde que se iniciou a 

preocupação com a preservação do património arquitectónico, que não só o que era 

considerado monumento – castelos, palácios, conventos, entre outros –, que várias palavras 

de prefixo "Re-" têm sido aplicadas a essas acções. Nem sempre da melhor forma foram 

definidas essas acções. Nesta dissertação encontram-se presentes três dessas palavras, sejam 

elas: Reabilitação, Revitalização e Reinvenção. A primeira já foi largamente explicada no 

ponto anterior deste capítulo, importa agora explicar as outras duas. 

 Veja-se o que nos diz PARDAL, LOBO e CORREIA (2000: pp.256 a 258), sobre 

as palavras empregues na construção e que foram atrás referidas: 

 "Reabilitação – melhoria da qualidade geral de um edifício ou trecho urbano através 

de um conjunto de medidas arquitectónicas, técnicas, programáticas e de gestão. [...] estão 

intimamente associados a processos de revitalização económica e social, em que a 

promoção da conservação e requalificação dos seus edifícios e espaços públicos é peça 

fundamental. 

 Reconstrução – recurso a nova construção de raiz, podendo ou não ser 

integralmente mantida a forma geral e o sistema construtivo anterior. 

 Reconversão – manutenção da estrutura física, adaptando a utilização do edifício ou 

conjunto a um novo uso, podendo alterar-se a organização funcional. As novas exigências 

funcionais [...] tornam inevitável a introdução de novos elementos subvertendo 

frequentemente a configuração espacial original. [...] deverá assegurar-se a adequabilidade 

dos novos usos à conservação e valorização da memória física do edificado. 

[...] 

 Recuperação – espaço edificado degradado no qual se investe no sentido de o tornar 

novamente utilizável. 

 Reestruturação – alteração estrutural de elementos construtivos degradados ou 

inadequados visando a melhoria das condições de uso. 
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 Remodelação – reorganização funcional e espacial recorrendo a novos programas 

socioeconómicos, mantendo e reinterpretando a imagem urbana. 

 Renovação – demolição de edificado existente com construção de raiz com 

programas e projectos novos. 

 Requalificação – [...] aplicável a intervenções em tecidos urbanos que se encontram 

num processo de envelhecimento e degradação dos edifícios, infra-estruturas, equipamentos 

e espaços públicos. Para que as comunidades deles possam ter um usufruto de qualidade 

deverão sofrer uma série de operações tendentes a criar ou a repor as estruturas 

viabilizadoras de padrões contemporâneos de salubridade, segurança e conforto. O leque de 

acções possíveis poderá ir desde a renovação profunda à simples conservação e 

manutenção. 

 Restauro – manutenção da forma do todo e das partes (podendo ser alterada a 

organização funcional), reparando a degradação e a ruína parcial. 

 Reutilização – adaptação de uma preexistência a requisitos da vida contemporânea 

com introdução de novos usos compatíveis com uma intervenção construtiva menos 

profunda. 

 Revitalização – preservação de ambientes e usos procedendo a alterações 

construtivas e técnicas e à reabilitação funcional, fomentando as actividades económicas, 

sociais e culturais no sentido de valorizar a vivência de lugares e sítios que apresentam um 

quadro deprimido.". 

 Todas as noções atrás mencionadas são de extrema importância, para se perceber, no 

que, de facto, consiste a operação liderada por este trabalho. A definição de reabilitação dada 

por PARDAL, LOBO e CORREIA (2000: pp.256 a 258), vai de encontro à que já se tinha 

definido no contexto desta dissertação, na medida em que deixa em aberto um vasto leque de 

opções: "[...] um edifício ou trecho urbano [...]". 

 No que toca às outras duas importantes definições, Revitalização e Reinvenção, 

também PARDAL, LOBO e CORREIA (2000: pp.256 a 258) são bastante explícitos e 

seguem a linha pretendida neste estudo. Em relação à revitalização entende-se que, no 

entanto, não será tanto pela "preservação de ambientes e usos", mas claramente haverão 

alterações construtivas e reabilitação da funcionalidade do edifício, tendo em conta que 

nunca foi utilizado, esperando-se com isso fomentar, de facto, as actividades económica, 

social e cultural da zona em causa, contribuindo para valorizar aquele local deprimente e 

degradado da cidade. Em ordem a perceber a importância desta operação no trabalho veja-se 

o que diz um simples dicionário sobre a palavra: 
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nome feminino 

acto ou efeito de revitalizar 

(De revitalizar+-ção) 

 Veja-se agora o que nos diz sobre revitalizar: 

verbo transitivo 

dar nova vida a; revivificar; reanimar; revigorar 

(De re-+vitalizar) 

 Então e do que se trata vitalizar? Veja-se: 

verbo transitivo 

1. tornar vital 

2. dar vida a 

3. revigorar; fortificar 

(De vital+-izar) 

 Conseguimos agora perceber que, na génese da palavra revitalização, está o acto de 

dar nova vida a alguma coisa. É neste sentido que esta dissertação centra parte da sua 

atenção. Pretende-se dar vida à Torre, visto nunca a ter tido, tal como à sua envolvente 

próxima, de modo a que a sua interligação com a cidade seja feita da melhor forma possível. 

 O acto de Reinventar está, aqui, na linha do que PARDAL, LOBO e CORREIA 

(2000: pp.256 a 258) entendem por Remodelação, ou seja, trata-se de uma acção que deverá 

alterar a função e o espaço mas nunca modificando o impacto do edifício na memória 

colectiva da cidade. Mais uma vez, o edifício deverá ser reinventado e repensado mas nunca 

demolido, uma vez que já pertence à cidade e a quem a conhece, podendo, no entanto, vir a 

ser um "cartão-de-visita" para quem não a conhece. 

 

3.4. Funções da Pele na Arquitectura de Reabilitação 

 

 A pele, na arquitectura, hoje em dia, é a um caso de estudo que poderia 

inclusivamente dar origem a uma tese de doutoramento, tal é a vastidão de possibilidades. A 

pele, tal como nos seres humanos, é aquilo que protege de algo exterior, é o que faz a 

separação, no caso da arquitectura, do ambiente exterior com o interior. Trata-se portanto, da 

sua fachada. São várias as denominações encontradas para este elemento, fundamental para 

que o edifício funcione e seja utilizado. Entre elas encontram-se: alçado, envelope, face, 

fachada, pele, entre outros. Para ROMANO (2004: pp.54), a denominação é "envelope". 

Veja-se o que nos diz o autor sobre o assunto: 
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 Os edifícios [...] são envolvidos por uma pele muito ligeira que desempenha funções 

de isolamento, controlo higrotérmico, protecção dos ventos, da chuva e do fogo [...]. Desde 

que perderam funções estruturais, estes elementos passaram a ser leves, transparentes e 

fixos à superestrutura – normalmente às lajes ou vigas – por meio de uma estrutura metálica 

ligeira, secundária, tipicamente de alumínio. Esta suporta um conjunto de painéis 

modulares de materiais tão distintos como as pedras, termolaminados, aglomerados de 

madeira, metálicos e vidro. A fixação faz-se por processo mecânico – cavilhas de posição 

regulável, que permitem uma aplicação rápida e o desmonte fácil para operações de 

manutenção e reparação. 

 Entre o painel de revestimento exterior e o interior dos compartimentos, é normal 

existir um elemento de isolamento térmico e acústico – tipicamente de lã mineral, espumas 

ou ar, caso se tratem de superfícies opacas ou transparentes. 

 Uma vez que os materiais têm evoluído para uma tipificação das geometrias e das 

suas propriedades físico-químicas, a escolha do material de revestimento tem cada vez mais 

a ver com uma opção de arquitectura em que se definem imagem, textura, cor ou brilho. 

[...] 

 Na medida em que medeia a relação entre o interior do edifício e o meio envolvente, 

o envelope tem atribuições de regulação da climatização e iluminação naturais." 

(ROMANO, 2004: pp.54). 

 

 A definição de ROMANO (2004: pp.54) é bastante explícita e atribui claramente 

funções importantíssimas ao elemento "pele" na arquitectura, uma vez que grande parte das 

mesmas se prendem com a sustentabilidade do edificado. Ao reabilitar, tal como já foi 

referido nos pontos anteriores deste capítulo, deve-se munir o edifício das tecnologias e 

inovações necessárias para que correspondam aos padrões actuais de conforto do "Habitar". 

A "pele", pode assim, ter um importante papel no acto de reabilitar, na medida em que 

através da mesma podem ser adoptadas e aplicadas diversas medidas de carácter sustentável. 

Serve ainda, no âmbito da reabilitação, para dotar o edifício das ferramentas necessárias para 

que se integre no seu novo ambiente, contribuindo para o embelezamento e conforto desse 

mesmo ambiente. 
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Figura 64, 65 e 66 - FeildBARN, 2009, Yorkshire Dales National Park, Reino Unido. Projecto dos 

Arquitectos: Feilden Clegg Bradley Studios. 
Fonte: http://www.feildbarn.info/page006.html -- Acedido em: 21-03-2010. 

 

 Existem diversas possibilidades de relação da arquitectura de reabilitação com a pele 

da arquitectura. Haverá casos em que a pele poderá ser a própria pré-existência (Figura 64 a 

69), no caso das fachadas. Outro caso será o desenho e aplicação de uma pele exterior que 

envolve a pré-existência, como que se de uma casca se tratasse, podendo ou não reutilizar-se 

o seu interior consolidado. Nestes casos, é comum reutilizar a estrutura pré-existente por 

uma questão de economia de construção. 

 

     
Figura 67, 68 e 69 - FeildBARN, 2009, Yorkshire Dales National Park, Reino Unido. Aplicação Prática. 

Projecto dos Arquitectos: Feilden Clegg Bradley Studios. 
Fonte: http://www.feildbarn.info/page006.html -- Acedido em: 21-03-2010. 

 

3.5. Exemplos de Boas Práticas de Reabilitação/Revitalização/ 

Reinvenção do Edificado 

 
 Interessa agora, fazer uma prospecção de projectos que fundamentem a intervenção 

desta dissertação e fundamentalmente que justifiquem as definições dadas anteriormente. 

Como tal, analise-se os seguintes casos: 
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3.5.1. Hotel Star Inn - Porto - 2006-08 

 

 Comece-se, então, por analisar o projecto do Hotel Star Inn (Figura 70 a 73), no 

Porto, realizado entre 2006-08, projectado pelos Arquitectos António Leitão Barbosa e Pier 

Paolo Rotondo. Intitulado "Remodelação de Edifício para Instalação de Unidade Hoteleira - 

Hotel Star Inn", pode-se tirar já daqui algumas ilações face às definições atrás proferidas nos 

pontos anteriores do presente capítulo. Veja-se o que dizem FERNANDES e CANNATÀ 

(2009: pp.59) sobre a intervenção: 

 "[...] adaptou o edifício a um programa de hotel, metamorfoseando a sua visibilidade 

urbana e organização funcional. Foi condição [...] para o projecto não alterar a cércea, 

nem ampliar a área de implantação ou de ocupação bruta do edifício. 

 Do edifício existente aproveitou-se exclusivamente a sua estrutura laminar em betão 

armado, introduzindo as correcções e alterações necessárias para uma eficaz instalação do 

programa funcional e cumprimento da legislação em vigor. 

 [...] um programa desta natureza, situado numa das principais entradas na cidade 

do Porto, carecia de dotar este edifício de notoriedade visual, visto que este apresentava-se 

como a cabeça de um conjunto linear de blocos com linguagem arquitectónica similar mas 

envelhecida.".  

 

 

   
Figura 70 e 71 - Hotel Star Inn, 2006-08, Porto, antes e depois, respectivamente. Projecto dos Arquitectos: 

António Leitão Barbosa e Pier Paolo Rotondo. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.59) e 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/NEQeTjqwiQPn1ONUBoDvCA -- Acedido em: 21-03-2010. 
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Figura 72 e 73 - Hotel Star Inn, 2006-08, Porto, Piso Tipo e Corte, respectivamente. Projecto dos Arquitectos: 

António Leitão Barbosa e Pier Paolo Rotondo. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.63 e 64). 

 

 Nesta intervenção, do Hotel Star Inn, já se pode identificar uma forma de abordagem, 

a um edifício desqualificado e com um valor arquitectónico pobre. A opção dos arquitectos, 

em apenas aproveitar a estrutura existente em betão armado, revelou-se frutífera e, hoje, o 

edifício destaca-se dos demais, sem que o observador perceba que aspecto outrora teve. O 

seu aspecto funcional e estético foi alterado, sem que para isso, houvesse mudanças 

excepcionais de volumetria. 

 

3.5.2. Conservatório de Música de Cascais - Cascais - 2003-07 

 

 Outro projecto extremamente interessante, mas com um contexto e metodologia 

completamente diferentes é o Conservatório de Música de Cascais (Figura 74 a 77), em 

Cascais, realizado entre 2003-07, projectado pelo ARX Portugal, Arquitectos Lda., dos 

Arquitectos Nuno Mateus e José Mateus. Não lhe sendo atribuída qualquer designação de 

prefixo "re-", ir-se-á verificar que as semelhanças com o caso anterior existem, quer em 

termos da preservação do existente, quer do resultado final. Veja-se novamente o que dizem 

FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.79): 

 "[...] Trata-se de uma construção original do séc. XX destinada a habitação 

unifamiliar e conhecida por "Chalet da Madalena". [...] 

 "Entendeu-se preservar a casa existente e a sua relação com o terreno, não tanto 

pela relevância das suas qualidades arquitectónicas, que são modestas, mas por ser uma 

tipologia característica da zona do Estoril, que tem consistentemente vindo a ser demolida e 

substituída por edifícios de grande porte, que preenchem na totalidade os seus lotes, 

eliminando jardins e bloqueando permeabilidades visuais. 
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 O interior da casa foi totalmente reconstruído, respeitando a tipologia cruciforme de 

distribuição espacial, adaptada às actuais necessidades. [...] 

 A construção da nova sala polivalente, de maiores dimensões, destinada a ensaios e 

espectáculos de orquestra, fez-se por simples extensão do embasamento em pedra da casa 

original em direcção ao palmeiral. A sua geometria combina a resposta às circunstâncias 

visuais da envolvente de forma a enquadrar o ambiente numa intensa relação com o jardim, 

adequar a sala a exigências acústicas especiais e permitir o atravessamento marginal no 

lote de uma nova rua de acesso ao estacionamento.". 

 

   
Figura 74 e 75 - Conservatório de Música de Cascais, 2003-07, Cascais, antes e depois, respectivamente. 

Projecto dos Arquitectos: Nuno Mateus e José Mateus (ARX Portugal). 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.81) e 

http://www.arx.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=32 -- Acedido em: 21-03-2010. 
 

   
Figura 76 e 77 - Conservatório de Música de Cascais, 2003-07, Cascais, Maqueta e Planta da Cobertura, 

respectivamente. Projecto dos Arquitectos: Nuno Mateus e José Mateus (ARX Portugal). 
Fonte: http://www.arx.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=32 -- Acedido em: 21-

03-2010. 
 

 Nesta intervenção, do Conservatório de Música de Cascais, identifica-se uma forma 

de abordagem, um pouco diferente da anterior, se bem que com aspectos semelhantes. A 

casa inicial foi preservada, mais uma vez, não pela qualidade arquitectónica, mas antes pela 
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relação que teria com o terreno. A opção dos arquitectos recaiu em, acrescentar um corpo 

horizontal, de um só piso, à zona inferior da casa pré-existente. Á semelhança do projecto 

anterior, o seu aspecto funcional e estético foi claramente alterado, contudo, neste caso, 

houve uma mudança clara de volumetria. 

 

3.5.3. Reabilitação da Pousada, das Casas dos Engenheiros e da 

Área Envolvente de Picote - Picote - 1999-2009 

 

 Por fim, um último caso, um projecto denominado "Reabilitação da Pousada, das 

Casas dos Engenheiros e da Área Envolvente de Picote" (Figura 78 a 81), em Picote, 

realizado entre 1999-2009, pelos Arquitectos Fátima Fernandes e Michele Cannatà. Veja-

se, mais uma vez o que dizem FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.103) sobre o 

projecto: 

 "[...] arquitectura [...] da autoria de João Archer, Nunes de Almeida e Rogério 

Ramos, é a primeira das três intervenções a ser realizada no Douro Internacional, entre 

1954 e 1959. 

 As intervenções consistiram na realização de infra-estruturas para instalar as 

famílias do pessoal que iria trabalhar no aproveitamento hidroeléctrico do Douro 

Internacional de Picote. 

 A mudança das condições tecnológicas no sistema de controlo e produção da central 

de Picote, levaram o Conselho de Administração da C.P.P.E. (Companhia Portuguesa de 

produção de Electricidade) e sucessivamente a EDP Imobiliária, a rever a forma de 

utilização deste conjunto, anteriormente destinado a estalagem para pessoal dirigente, a 

residência da equipa técnica e a lazer dos trabalhadores do aproveitamento hidroeléctrico. 

 [...] mais do que de uma intervenção de restauro, as obras devem ser classificadas 

como trabalhos de manutenção extraordinária; às quais apenas interessam as partes 

epidérmicas (coberturas, pavimentos e revestimentos) e a actualização e revisão das redes 

canalizadas. 

 As novas funções referem-se à realização de uma sala de reuniões/conferências e à 

transformação de alguns espaços de serviço em galeria expositiva [...]". 

 Nesta intervenção, a Reabilitação da Pousada, das Casas dos Engenheiros e da Área 

Envolvente de Picote, identifica-se uma forma de abordagem, bastante diferente das 

anteriores. Os edifícios terão sido preservados na sua totalidade, quer a nível estrutural, quer 
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de aspecto físico dos mesmos. Fundamentalmente tratou-se de uma operação de restauro. A 

opção dos arquitectos recaiu em, manter os edifícios pré-existentes, dando-lhes uma imagem 

renovada e contemporânea, mas também, a revisão das infra-estruturas que lhes estavam 

associadas, assim como pequenas modificações de planta, com vista à implementação de 

novas funções. Á semelhança dos projectos anteriores, o seu aspecto funcional e estético foi 

alterado, ainda que, neste caso, não tenham havido alterações profundas do existente. 

 

   
Figura 78 e 79 - Reabilitação da Pousada, das Casas dos Engenheiros e da Área Envolvente de Picote, 1999-

2009, Picote, antes da intervenção. Proj. dos Arqt.os: Fátima Fernandes e Michele Cannatà. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.104 e 105). 

 

   
Figura 80 e 81 - Reabilitação da Pousada, das Casas dos Engenheiros e da Área Envolvente de Picote, 1999-
2009, Picote, Materialização da Proposta em Rendering 3D. Projecto dos Arquitectos: Fátima Fernandes e 

Michele Cannatà. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.109 e 110). 

 

3.6. Exemplos de Boas Práticas de Reabilitação/Revitalização/ 

Reinvenção do Espaço Público 

 

 Em consonância com o ponto anterior do presente capítulo, este ponto irá expor uma 

série de intervenções a nível urbano que, servirão de exemplo das possibilidades 

metamórficas de intervenção neste tipo de espaço. Este nível de intervenção será 
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contemplado em fase de projecto, mais concretamente, na envolvente próxima ao edifício 

Torre, assinalada posteriormente nas peças desenhadas. Como tal, analise-se os seguintes 

casos: 

 

3.6.1. Requalificação Urbana da Avenida dos Aliados e Praça da 

Liberdade - Porto - 2005-06 

 

 Comecemos então por analisar um exemplo bastante polémico na cidade do Porto. A 

"Requalificação Urbana da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade" (Figura 82 e 83) da 

autoria dos Arquitectos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, realizado entre 2005-

06, foi alvo de diversas críticas face à destruição do pavimento em basalto, com desenhos 

alusivos aos descobrimentos e à colonização, ser uma das notas dominantes do projecto. 

Veja-se, no entanto, o que dizem FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.49) sobre o 

projecto: 

 "[...] surge da necessidade de reconstruir o lugar de três estações do metropolitano 

contíguas: São Bento, Aliados e Trindade. 

 No que se refere à Avenida dos Aliados, a reconstrução do que existia é inviável, já 

que a largura da placa central e a espessura dos canteiros devem ser diminuídas; o que não 

permite recuperar a escala do jardim. 

 O projecto propõe a definição de um espaço contínuo (Praça da Liberdade – 

Avenida dos Aliados) no qual a reformulação dos elementos vegetais privilegia o 

adensamento arbóreo, libertando o solo pavimentado. 

 Esta opção dá "lugar" a um grande espaço público [...] respondendo a um uso que 

na prática, mas em condições precárias, já se verifica; tornando-o próprio do quotidiano da 

cidade, mais do que referido a alguns momentos de expressão colectiva.". 

 Envolta numa polémica incontornável, esta intervenção urbana, revelou-se 

necessária, de modo a dotar a cidade de melhores transportes públicos. Obviamente que os 

fins não justificam os meios, contudo, a manutenção do existente iria descaracterizar, por 

completo, a zona em causa, justificando assim uma intervenção mais incisiva. Esta é uma 

das intervenções que demonstram que, por vezes, é necessário recorrer a alterações 

profundas, a fim de concretizar uma proposta mais viável, que se coadune com os 

parâmetros de vida contemporâneos. 
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Figura 82 e 83 - Requalificação Urbana da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade, 2005-06, Porto, Vista 

Aérea antes e depois. Projecto dos Arquitectos: Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.54 e 55). 

 

3.6.2. Bairro de Contumil - Porto - 2004-07 

 

   
Figura 84 e 85- Bairro de Contumil, 2004-07, Porto, Planta Satélite antes e depois, respectivamente. Projecto 

dos Arquitectos: Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos (Menos é Mais). 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.196). 

 

 Outro projecto que também redefiniu a qualidade e percursos do espaço urbano em 

questão foi o do "Bairro de Contumil" (Figura 84 a 90), também no Porto, realizado entre 

2004-07, da autoria dos Arquitectos Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos, do 
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Atelier Menos é Mais. O projecto, além de redefinir trajectos dentro do bairro criou uma 

série de elementos urbanos – bancos, rampas, escadas, estendais de roupa, entre outros. –, 

que vieram certamente dar um aspecto mais qualificado ao bairro, mas também melhorar a 

mobilidade, acessibilidade e utilidade do espaço visado. Veja-se, então, o que dizem 

FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.195) sobre a intervenção: 

 "A qualificação do espaço público do Bairro de Contumil esteve longe de soluções 

imediatas. Não se tratava de uma mera requalificação estética mas de uma intervenção que 

ambicionava marcar positivamente a vivência urbana e comunitária de um bairro em 

degradação, com casos de apropriação abusiva e fechado sobre si, dificuldades a que 

acresciam uma topografia irregular e um traçado viário desactualizado. Partindo de uma 

situação inicial complexa, o projecto foi orientado por algumas premissas aparentemente 

contraditórias: integração na cidade e reforçar o seu sentido comunitário; estabelecer uma 

solução uniformizadora para o bairro e atender a situações particulares; contrariar a 

apropriação abusiva do espaço público e torná-lo moldável à apropriação quotidiana da 

comunidade. 3 gestos surgiram como fundamentais: reestruturação das acessibilidades, 

redefinição dos espaços de uso colectivo/privado e uma solução formal sistematizadora do 

espaço público, com recurso à pré-fabricação em betão." 

 Esta intervenção visa, fundamentalmente, demonstrar como pequenas acções e 

simples elementos urbanos podem modificar o espaço urbano e a sua vivência. 

 

 

   
Figura 86 e 87 - Bairro de Contumil, 2004-07, Porto, Depois da Intervenção. Projecto dos Arquitectos: 

Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos (Menos é Mais). 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.200). 
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Figura 88 e 89 - Bairro de Contumil, 2004-07, Porto, Depois da Intervenção. Projecto dos Arquitectos: 
Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos (Menos é Mais). 

Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.201). 
 

 
Figura 90 - Bairro de Contumil, 2004-07, Porto, Elementos de Qualificação do Espaço. Projecto dos 

Arquitectos: Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos (Menos é Mais). 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.197). 
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3.6.3. Plano de Qualificação do Ambiente Urbano no Centro 

Histórico de Arraiolos - Arraiolos - 2000-03 

 

     
Figura 91, 92 e 93 - Plano de Qualificação do Ambiente Urbano no Centro Histórico de Arraiolos, 2000-03, 

Arraiolos, Antes da Intervenção. Projecto do Arquitecto: Ricardo Moura Pais. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.234). 

 

 Por fim, mas não menos interessante, apresenta-se o "Plano de Qualificação do 

Ambiente Urbano no Centro Histórico de Arraiolos" (Figura 91 a 98), em Arraiolos, 

realizado entre 2000-03, pelo Arquitecto Ricardo Moura Pais. Uma qualificação 

significativa de um ambiente degradado e pouco vivenciado foi necessária para promover a 

dinâmica do espaço. Uma vez mais, veja-se o que dizem FERNANDES e CANNATÀ 

(2009: pp.233) sobre a intervenção: 

 "O conjunto das intervenções no espaço público para o Centro Histórico de 

Arraiolos, congrega o conjunto de actuações de requalificação urbana e/ou arquitectónica, 

sobre um tecido envelhecido e de algum modo desqualificado │ abandonado. 

[...] 

 Pretendeu [...] revitalizar e potenciar todos os elementos considerados estruturantes 

em termos de dinamização da vivência do espaço urbano e consolidar uma estratégia de 

afirmação do aglomerado, de "re-significação" dos espaços públicos e dos seus usos, num 

verdadeiro processo de reabilitação urbana. 

 Assume-se como sedimentada, a noção de que uma imagem urbana clara e bem 

definida nos seus limites visuais, contribui para uma vivência urbana enriquecedora. 

 Conforto físico e visual desenho estimulante e bom estado de conservação dos vários 

elementos, asseguram uma imagem urbana estabilizada e proporcionam um enquadramento 

físico sólido para o desenvolvimento da actividade humana.". 

 Esta é uma intervenção, que vem de encontro ao que tem vindo a ser apontado nesta 

dissertação, como a destruição da memória colectiva dos habitantes. Uma vez mais, 

pequenas acções de restauro, combinadas com outras tantas de inserção de novos elementos, 
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resultaram numa qualificação notória do centro histórico de Arraiolos, preservando a sua 

identidade e assim, a sua memória. 

 

 
Figura 94 - Plano de Qualificação do Ambiente Urbano no Centro Histórico de Arraiolos, 2000-03, Arraiolos, 

Planta da Proposta. Projecto do Arquitecto: Ricardo Moura Pais. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.235). 
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Figura 95e 96 - Plano de Qualificação do Ambiente Urbano no Centro Histórico de Arraiolos, 2000-03, 

Arraiolos, Depois da Intervenção. Projecto do Arquitecto: Ricardo Moura Pais. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.238). 

 

   
Figura 97 e 98 - Plano de Qualificação do Ambiente Urbano no Centro Histórico de Arraiolos, 2000-03, 

Arraiolos, Depois da Intervenção. Projecto do Arquitecto: Ricardo Moura Pais. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.239). 

 

3.7. Síntese de Boas Práticas de Reabilitação/Revitalização/ 

Reinvenção do Edificado e Espaço Público 

 
 O capítulo que tem aqui o seu fim deu um importante contributo para o estudo a 

realizar, na medida em que se estudaram hipóteses, pesquisaram-se soluções, avaliaram-se os 

resultados das mesmas e retirou-se o que de melhor cada uma tinha para oferecer. 

Fundamentalmente, definiu-se o conceito de Reabilitação, Revitalização e Reinvenção no 

contexto do presente estudo. Importantíssimas, estas definições, para que o estudo pudesse 

seguir uma linha orientadora forte e consistente. Inevitável, será, chamar a esta conclusão a 

definição do acto de reabilitar e, não se querendo repetir palavras, frases e textos, nada 

melhor que citar FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.15), pois seria esta a conclusão que 

se daria ao capítulo, caso os autores não se tivessem adiantado: 
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 "Do ponto de vista da arquitectura, enquanto disciplina da construção do espaço 

artificial, a reabilitação é um processo de modificação, de complemento e de substituição o 

que por consequência implica também obras de demolição.". 

 Os seis projectos aqui apresentados revelaram-se, importantíssimos para a aquisição e 

contacto com hipóteses de abordagem ao objecto de estudo da presente dissertação. Em 

relação á primeira vertente abordada, "Reabilitação/Revitalização/Reinvenção do 

Edificado", têm-se, primeiramente, o Hotel Star Inn, em que a intervenção apenas aproveitou 

a estrutura, redesenhando depois uma nova imagem do edifício, mas também novas plantas, 

alterando assim a estética e função do edifício, mas não a sua volumetria. Em segundo lugar, 

têm-se o Conservatório de Música de Cascais, com uma intervenção muito semelhante à 

anterior, contudo, aproveitou-se a imagem da casa pré-existente, ainda que de estética 

renovada. O novo programa foi condicionado à planta pré-existente, apenas com alterações 

funcionais. Neste projecto, ao contrário do anterior, a volumetria seria alterada, através do 

acrescento de um corpo horizontal de um só piso. Por fim, têm-se a Reabilitação da 

Pousada, das Casas dos Engenheiros e da Área Envolvente de Picote, intervenção que 

apenas se assemelha com as anteriores, na estética renovada dos edifícios e nas pequenas 

alterações com vista à instalação de novas funções, sendo a intervenção substancialmente 

menos invasiva do que as primeiras. 

 Em relação á segunda vertente abordada, "Reabilitação/Revitalização/Reinvenção do 

Espaço Público", têm-se, primeiramente, Requalificação Urbana da Avenida dos Aliados e 

Praça da Liberdade, em que a intervenção se revelou tão polémica como invasiva. 

Demonstra como, por vezes, se torna necessário ceder a alterações de cariz mais 

contundente, no espaço público, a fim de melhorar outros aspectos, deveras mais importantes 

do que a preservação sem limites do património. Aspectos como a mobilidade, a 

sustentabilidade e a redução de tráfego são, hoje, primordiais no meio urbano. A segunda 

intervenção, o Bairro de Contumil, é importante, na medida em que, demonstra como 

pequenas acções e simples elementos urbanos podem modificar o espaço urbano e a sua 

vivência, melhorando a sua mobilidade. É quase o oposto do projecto anterior, em termos de 

incisão, contudo são contextos completamente diferentes, mas no fundo, servem os mesmos 

fins, ou seja, dotar o espaço de melhores condições de mobilidade e parâmetros 

contemporâneos de fruição do espaço. Por fim, têm-se Plano de Qualificação do Ambiente 

Urbano no Centro Histórico de Arraiolos, o qual, vem de encontro a uma temática à muito 

apontada neste estudo, a destruição da memória colectiva dos habitantes. Neste caso, em 

consonância com o anterior, foram levadas a cabo pequenas acções de restauro, combinadas 
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com outras tantas de inserção de novos elementos, as quais, resultaram numa qualificação 

notória do centro histórico de Arraiolos, preservando a sua identidade e assim, a sua 

memória. Completamente o oposto do primeiro caso, mas também oposto o seu contexto, 

aqui, não se poderia esperar outra intervenção que não a preservação do património. No 

entanto, mais uma vez, verifica-se o mesmo objectivo dos primeiros casos, ou seja, melhorar 

a mobilidade, vivência, uso e fruição do espaço visado. 
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PARTE II 

Estudo de Caso – Torre de Santo António: Reabilitação, 

Revitalização e Reinvenção 

 

 É objectivo desta Parte II, analisar o historial do edifício Torre e posteriormente 

elaborar uma proposta de intervenção. Além disso, contextualizou-se o edifício Torre a nível 

histórico da cidade e do país. Estabeleceu-se o conceito de "mamarracho" e de elemento 

marcante, estudando-se nesta sequência casos semelhantes de edifícios torre. Analisou-se os 

projectos anteriormente elaborados, pelos arquitectos Fernando Pinto de Sousa e Luís 

Marçal Grilo. Estudou-se as leis em vigor que, de algum modo, contribuíram para o 

desenvolvimento do projecto. Por fim, apresentou-se uma solução projectual que, contribui 

para a Reabilitação, Revitalização e Reinvenção do edifício Torre, melhorando-o a nível 

estético e funcional. 
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CAPÍTULO 4 – EDIFÍCIOS “MAMARRACHO”, ANÁLISE 

COMPARATIVA 

 

 

 O capítulo que se segue, constitui uma importante componente do estudo a 

desenvolver, na medida em que muniu a presente dissertação das ferramentas necessárias 

para compreender o contexto actual em que se redesenha o objecto; a Torre. Este capítulo, 

fará uma pequena introdução à cidade onde se insere o objecto de estudo, a Torre de Santo 

António, adiante denominada apenas Torre. Não é objectivo do capítulo fazer um estudo 

sobre a cidade e sua história, mas sim perceber como esta evoluiu e em que contexto 

"nasceu" a Torre. Finalizada essa identificação partir-se-á para a identificação de situações 

idênticas de edifícios “mamarracho” nomeadamente: o Prédio Coutinho, em Viana do 

Castelo; as Torres de Ofir, em Esposende; as Torres de Tróia, na península de Tróia em 

Grândola; os edifícios da Segurança Social de Viseu e de Aveiro; a Torre do Arnado, em 

Coimbra; e por fim, o Edifício "Ananás", em Braga. Definir-se-á o que de facto é um 

elemento marcante e o que é um "mamarracho".   

 

4.1. A Cidade da Covilhã – Torre de Santo António 

 

 
Figura 99 - Vista Satélite da Cidade da Covilhã com Localização do Edifício Torre (a vermelho). 

Fonte: Google Earth -- Acedido em: 24-04-2010. 
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 A Covilhã é uma cidade situada no interior de Portugal, distrito de Castelo Branco, 

com um passado marcadamente industrial. A cidade como que foi nascendo na encosta da 

Cova da Beira, situando-se perto da Serra da Estrela. Esta privilegiada localização, faz com 

que a Covilhã esteja envolvida por uma imensa vegetação, havendo um predomínio de 

bosques, com árvores como o carvalho e a azinheira, entre outras. Além destas, a vegetação 

arbustiva é, também ela abundante, centrando-se como a espécie mais encontrada a carqueja. 

As ribeiras e os vários jardins da cidade vão continuando a proliferar e aumentar este 

ambiente natural vivido na Covilhã. Face ao seu passado maioritariamente industrial é 

possível encontrar-se diversos edifícios fabris abandonados, os quais, outrora, foram grandes 

fábricas de produção, fundamentalmente, de lãs e têxteis. Estas trouxeram grande riqueza à 

cidade e uma dinâmica que apenas pode ser comparada aquando da instalação da UBI 

(Universidade da Beira Interior) em 1986. 

 A vivência do espaço pelos Covilhanenses e o ambiente industrial e natural onde se 

insere a cidade da Covilhã são muito bem descritos pelo jornalista de origens nesta cidade, 

Mário Quintela:  

 "Dos píncaros da nossa "Estrela" [...] precipitam-se como fios de prata os nossos 

regatos, que chegam até nós cantando aleluias de felicidade. Vêm de muito longe e de muito 

alto: de tão longe e de tão alto, que junto deles dormem as nuvens, velam as estrelas, 

domina a lua e impera a Omnipotência de Deus. [...] vêm, sempre contentes, como se fossem 

cantares de alegres ranchos de sadias raparigas das nossas aldeias, nos arraiais e nas 

romarias desta Beira tão genuinamente portuguesa. Pelos verdes da encosta, como 

brilhantes dispersos a cintilar no espaço, casitas brancas de neve surgem como 

malmequeres viçosos, acalentados pelos primeiros beijos do sol nascente ou embriagados 

pelo perfume de tépidas brisas em noites lindas de luar. E no limiar desses ninhos de amor e 

felicidade, como as andorinhas nos beirais dos nossos telhados, chilreiam e esvoaçam 

bandos de cabecitas loiras, sempre a baloiçar-se naquele viver descuidado e feliz. 

 E cá em baixo, contida em respeito – como que a servir de penha a este majestoso 

morro, sempre sobranceiro e imponente – debruçada sobre o balcão de granito da sua 

moradia fidalga, a rever-se na natureza pródiga, que às mãos cheias semeou neste lugar 

privilegiado maravilhas sem conto, ergue-se a cidade, com as suas quatro torres, a 

espreguiçar-se pelas encostas das ribeiras e a agasalhar, com o seu carinho maternal, a 

vida da sua indústria, a vida da sua vida, o labor constante das suas fábricas de panos, 

cantado no ritmo incomparável do movimento cadenciado das máquinas e na toada 

plangente das cachoeiras dos açudes." (QUINTELA, 1944: pp. 16 a 18) 
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 A descrição acima proferida por QUINTELA (1944), apesar de algo romântica e 

claramente emocionada deixa a imagem de uma Covilhã progressista e industrial que 

encaixa numa cova da Serra da Estrela, a Cova da Beira. Mais à frente, o autor, dá conta 

realmente desta forte componente industrial da cidade, mas também, de problemas sociais 

relacionados com o descuramento do campo intelectual dos seus habitantes: 

 "A Covilhã acompanhou [...] a evolução dos tempos nas suas reformas sociais; na 

vida e modificação dos costumes [...] nas aspirações dos indivíduos [...] no desenvolvimento 

e estrutura do seu progresso moral e material. Intelectual ou espiritualmente a Covilhã não 

caminhou nem progrediu neste longo período de tempo [...] é bastante sensível, neste 

capítulo, o seu estado decadente." (QUINTELA, 1944: pp.21) 

 Reforçando a ideia de que a Covilhã seria uma cidade rica e respeitada, o autor, 

refere as fábricas que trariam esta visibilidade à cidade, a qual se alargava ao campo 

internacional, fábricas estas, que hoje dão nome a avenidas, ruas, largos, praças, escolas, 

entre outros, no seio da cidade: 

 "[...]iniciaria a lista da grande família industrial com as respeitabilíssimas firmas: 

José Mendes Veiga, Campos Mello & Irmão, Alçada & Mousaco, Sebastião da Costa Rato 

& Sobrinho, sempre na vanguarda do progresso, sempre admiráveis na manufactura dos 

seus artefactos, tantas vezes confundidos entre os das nações mais adiantadas e mais 

progressivas." (QUINTELA, 1944: pp.24) 

 QUINTELA (1944), deixa ainda com a imagem da Covilhã menos progressista do 

antigamente, suja, caótica, pouco cuidada, quase transparecendo o que se poderia hoje 

chamar de "bairros sociais", à data da sua publicação: 

 "[...] não tínhamos avançado na senda do progresso até á culminante descoberta de 

fabricar fazendas com trapos de toda a espécie, recolhidos nos andrajos miseráveis das 

alfurjas e dos antros, e [...] passeados em fardos esfarrapados e em camiões descobertos, á 

luz clara do dia, pelas ruas da cidade, sem o menor respeito pelas conveniências sociais e 

pela higiene citadina." (QUINTELA, 1944: pp.24) 

 O autor continua nas suas memórias e revela-nos a vivência da Praça do Pelourinho, 

hoje Praça do Município (Figura 100 e 101), bastante frequentada pelos operários fabris, 

que seriam o grosso da população residente na cidade: 

 "[...] ainda a tradição mantinha intactas as fogueiras do São João com as suas 

características e espirituosas danças, rescendendo a rosmaninho; ainda pelo carnaval, em 

pleno "Pelourinho", os operários das fábricas "matavam" à paulada o entrudo, numa 
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algazarra de ensurdecer, notas alegres e vibrantes que bem traduziam a felicidade 

descuidada deste bom povo trabalhador." (QUINTELA, 1944: pp.28) 

 Nos escassos tempos livres os operários convergiam para o Pelourinho que era o 

local de máxima centralidade na cidade, o espaço de vivência; a Praça do Município: 

 "O estabelecimento das oito horas diárias de trabalho em seis dias da semana, 

proporcionou aquilo a que já se poderia chamar "tempo livre" e a Praça do Pelourinho, a 

partir das cinco e meia da tarde, começava a encher-se de patrões e operários, fazendo do 

recinto o ponto de encontro da família trabalhadora covilhanense." (CAMPOS COSTA, 

1998: pp.104) 

 

   
Figura 100 e 101 - Praça do Pelourinho em 1935 sob forte nevão e em dia de feira e Mercado da Batata. 

Fonte: CAMPOS COSTA (1998: pp.156 e 159). 
 

 Em jeito de prelúdio, o autor que se segue, deixa no final do seu discurso, a imagem 

de um futuro negro para a cidade, para o país e para o mundo: 

 "O mundo oscila, treme nos seus alicerces e lá ao longe a derrocada é já um facto 

que não admite dúvidas: a tempestade impetuosa na sua fúria de impiedade, leva tudo na 

sua frente e nós continuamos a fazer a mesma vida despreocupada, como se nos não 

ameaçasse uma grande desgraça, o maior dos infortúnios." (QUINTELA, 1944: pp.35) 

 O cenário, catastrófico e quase apocalíptico, atrás citado, quase que poderia ser 

aplicado aos dias de hoje, de tão actual que é. A Covilhã, enfrentou um destruir contínuo do 

seu património arquitectónico e tradicional. A cidade "nova e moderna" sobrepôs-se à 

"antiga". A muralha, até então preservada, foi desaparecendo, dando lugar a novas 

construções. As casas "típicas" do centro histórico foram sendo "apagadas" da urbe, 

erguendo-se também novas construções, nem sempre de acordo com a tipicidade do local. 

Recantos típicos da população foram, também eles, alvo desta destruição da memória da 

cidade. Infelizmente, a previsão de infortúnio, atrás referida, veio mesmo a realizar-se, tendo 

CAMPOS COSTA (1998) comprovado isso mesmo: 
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 "[...]as imagens [...] da espantosa modificação, pela destruição, por que a Cidade 

tem vindo a passar, sobretudo nos últimos 50 anos. [...] enquanto que outras localidades 

souberam preservar o património arquitectónico e tradicional do velho burgo, mais ou 

menos valioso mas sempre evocativo da história local, construindo na periferia as 

estruturas exigidas pelo progresso - a Covilhã [...] optou pela sobreposição da nova cidade 

nas ruínas da antiga; e o Covilhanense assistiu ao arrasar sistemático [...] do seu 

património ancestral, dos seus recantos típicos, do seu característico Centro Cívico, a velha 

Praça do Pelourinho, de que os vates e os fadistas souberam cantar o coreto, os quiosques, 

os poéticos bancos [...] o Covilhanense viu destruída a Memória da sua Cidade." 

(CAMPOS COSTA, 1998: pp.17) 

 A destruição da memória citadina não é um problema apenas inerente à cidade da 

Covilhã, mas sim a cidades, que como a Covilhã se viram sucessivamente suburbanizadas. 

Esta suburbanização levou a que as periferias fossem consequentemente urbanizadas, face à 

"falta de espaço" no centro das cidades. À destruição do património arquitectónico dos 

centros históricos veio juntar-se a falta de história inerente às periferias, onde as pessoas 

passaram a morar. Sem história não há memórias e sem memórias perdem-se os costumes, as 

tradições e consequentemente o passado da cidade. Alguns autores atribuem ainda mais 

força à ideia de destruição da memória covilhanense, focando a sua atenção no aspecto da 

suburbanização e consequente perda do passado histórico, dizendo: 

 "O homem que transitou de século não é só estruturalmente urbano, é um homem da 

periferia. Habita cidades que se viram suburbanizadas, mesmo nos seus centros históricos, 

independentemente da sua dimensão ou condição de interioridade." 

 "[...] as periferias são a-históricas, o que pode significar que os sedimentos 

temporais foram apagados, as cidades tradicionais, aquelas que sofreram processos 

idênticos, correm o perigo de se tornarem cidades sem passado [...]" (PEREIRA, 2005: 

pp.24) 

 As transformações que se foram operando paulatinamente na cidade Oitocentista, 

com a emergência da indústria e o êxodo rumo à cidade em busca de melhores 

oportunidades, foi esbatendo a malha urbana de traça marcadamente medieval, de ruas 

estreitas, sinuosas, de casario compacto confinado à muralha. A cidade foi sendo palco de 

transformações suscitadas pela noção de progresso e novos elementos surgiram como 

geradores de expansões urbanas. É o caso da chegada da linha do caminho-de-ferro à 

Covilhã no final do século XIX e da localização da Estação, que promoveu e orientou o 

crescimento da cidade neste sentido. Estas transformações urbanísticas não foram exclusivas 
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das cidades mais populosas, industrializadas ou importantes dos países pioneiros da 

Revolução Industrial e proliferaram nomeadamente no contexto português, no qual a Covilhã 

não foi excepção: 

 "Aparentemente, as cidades portuguesas são hoje todas iguais. [...] Ao atravessá-las 

experimenta-se uma sensação de desorientação, do não reconhecimento do lugar primitivo. 

[...] desafiam a possibilidade em construir um mapa mental de significados através do qual 

the city might be recognized as "home", as something not foreign, and as constituting a 

(more or less) moral and protected environment for a actual daily life." (PEREIRA, 2005: 

pp.24). 

 A construção de alguns bairros operários acompanhava esta tendência para a 

expansão urbana que marcará a cidade até aos nossos dias, num modelo urbano onde a 

existência de periferias, cada vez mais descaracterizadas ou afastadas do tradicional centro 

urbano do Pelourinho será uma constante. Por outro lado, foram-se criando novos pólos de 

centralidade que esbateram a exclusividade do Pelourinho nesta função. Consequentemente, 

o espaço histórico foi perdendo população residente, atraída pelas novas urbanizações da 

periferia, mobilizada pela proximidade aos novos centros de consumo, como os centros 

comerciais. É hoje visível a dificuldade com que os espaços históricos de muitas cidades, 

vão lutando para combater a perda de centralidade, o declínio e a decadência no conjunto 

urbano. Estas periferias, cada vez mais idênticas entre si na imagem urbana que as 

caracteriza, sem fortes sinais de identidade necessitam de símbolos e significados com os 

quais os cidadãos residentes e utentes se identifiquem e que possam reconhecer como seus. 

 Hoje, a cidade da Covilhã, sofreu grandes mudanças, muitas delas fruto do programa 

POLIS, ao qual foram sujeitas diversas cidades portuguesas. Na Covilhã, o Arqt.º Nuno 

Teotónio Pereira, coordenou e foi autor de diversas operações urbanísticas que melhoraram 

substancialmente a imagem, vivência e mobilidade da cidade. Em relação ao programa 

POLIS face à "sensação de desorientação" anteriormente descrita, diz PEREIRA (2005: 

pp.24): "[...] pretende reverter essa condição, reapropriando-se das imagens das cidades 

através da eleição de sinais que possam reconstruí-las enquanto lugares.". Quanto ao 

POLIS da Covilhã, de 1999-2001, refere PEREIRA (2005: pp.25): "[...] a cidade da 

Covilhã refaz-se enquanto lugar simbólico. É muito mais que requalificar uma área em 

torno de um qualquer vestígio monumental, corrigir as más formações do crescimento ou 

desobstruir o centro da incómoda circulação automóvel: é dar-lhe um nome.". 

 Por fim PEREIRA (2005: pp.29) dá conta que o POLIS irá devolver à Covilhã a sua 

identidade até então perdida, a cidade será única e não mais confundida com outra qualquer 
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cidade portuguesa. A topografia montanhosa será respeitada e tida em conta no 

desenvolvimento recente da sua urbe. A paisagem será reconquistada e a cidade deverá 

novamente fruir da sua privilegiada localização. Conclui então que a cidade "[...] não será 

mais confundida com outra qualquer cidade. A nova atitude embeberá a cidade na sua 

topografia, quer na imersão quer emersão dos novos objectos e dos novos percursos. Parte-

se da reconquista da paisagem, na recriação e (re)significação do poder do olhar." 

(PEREIRA, 2005: pp.29) 

 

 
Figura 102 - Praça do Município depois da intervenção de Teotónio Pereira. 

Fonte: Fotografia do Autor em: 20-11-2006. 
 

 Na verdade, a Covilhã actual, é novamente uma cidade deveras dinâmica e 

progressista, tal como o fora outrora. Hoje, a Covilhã, pode orgulhar-se de ser um centro de 

intelectualidade, de investigação e de progresso, fruto da instalação do Instituto Politécnico 

da Covilhã, em 1973, posteriormente Instituto Universitário da Beira Interior, em 1979, até 

que em 1986, finalmente, a instituição passou a ser conhecida como Universidade da Beira 

Interior, grande pólo de estudos académicos e investigação do interior do país. Esta seria, 

porventura, uma Covilhã de que QUINTELA (1944) se orgulharia. As intervenções dos 

últimos anos revelaram-se importantes, e hoje, é novamente possível de fruir, entre outros, 

da Praça do Pelourinho, hoje conhecida como Praça do Município (Figura 102). O arranjo 

urbanístico de Teotónio Pereira (Figura 103) veio dar ao centro da cidade a possibilidade de 

ser utilizado e fruído pela população, dando até a possibilidade dos encontros, conversas e 

espectáculos, proferidos por QUINTELA (1944) e CAMPOS COSTA (1998), passíveis de 

acontecer. 
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Figura 103 - Arranjo Urbanístico de Teotónio Pereira na Praça do Município, antes e depois. 

Fonte: PEREIRA (2005: pp.51). 
 

 Importa agora perceber, face à evolução da Covilhã, em que contexto se insere a 

Torre. Datada de 1976, o início da sua construção, a Torre, situa-se claramente na qualidade 

de periferia, de lugar "a-histórico", fruto da suburbanização sentida naquele período da 

história da construção, em que o lucro com a venda de fogos suscitava uma maior 

concentração de fogos por edifício. Nesta altura nasceriam as torres habitacionais, algo a que 

a Covilhã não ficou alheia e que será tratado adiante em tópico próprio. Contudo, esta não 

será uma periferia qualquer, mas antes a periferia natural, situada na encosta da montanha 

que envolve a cidade, rodeada de vegetação arbórea e arbustiva típica da região. Este 

ambiente torna o local único e bastante convidativo, desde que devidamente programado. 

 

4.2. Casos Semelhantes de Edifícios Torre/"Mamarracho" 

 
 Este ponto servirá apenas para contextualizar o edifício Torre no panorama nacional, 

mostrando que o mesmo não é caso único. Não se pretende estudar aprofundadamente os 
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edifícios em causa, mas antes dar a conhecer que, à data da construção do edifício Torre 

(1976), outros foram erigidos, em outras cidades portuguesas, demonstrando desta forma 

que, não sendo um caso isolado, edifícios de tal natureza eram comuns nessa altura da 

história da construção em Portugal. 

 Tais edifícios eram prática corrente e a sua construção tratava-se de uma medida 

adoptada por diversos urbanistas, a qual, pretendia travar o crescimento caótico das cidades 

que, culminava com uma ocupação excessiva de terreno. Além disso, esta medida, pretendia 

diminuir o custo final da construção assim como facilitar a introdução de espaços públicos 

agradáveis nos intervalos dos blocos habitacionais. Escreve então o autor: 

 "[...] muitos urbanistas pensaram que o crescimento caótico das cidades, ocupando 

grandes extensões de terreno, podia ser travado se se construíssem edifícios habitacionais 

de grande altura. 

 Pensava-se [...] diminuir o custo final do edifício por menor área coberta de 

construção, facilitar-se a concentração dos equipamentos e das infra-estruturas de 

saneamento básico e conseguir-se, ainda, dado o previsível afastamento entre blocos, obter 

terreno para jardins e campos desportivos.". (TELLES, 1985: pp.117 e 118) 

 No entanto, ao que parece, esta visão utópica face à natureza humana, em que a 

ambição e ganância estão sempre acima de qualquer benefício da sociedade, tal não se 

verificou e ainda segundo TELLES (1985: pp. 118): "[...] o que se passou foi exactamente o 

contrário.", referindo-se à pretensão dos urbanistas, "Permitiram-se densidades 

populacionais excessivamente elevadas e o valor dos terrenos contíguos aos grandes blocos 

subiu a custos altíssimos, não permitindo a almejada construção de campos desportivos, de 

espaços verdes e até de parques de estacionamento. Na Europa, [...] a ideia de que a 

construção em altura era mais económica e permitia melhor qualidade de vida foi posta de 

parte e arrepiou-se caminho em todos os países. 

 Em Portugal [...] insiste-se em concretizar tal modelo urbano, porque à volta dele 

desenvolveram-se interesses económicos e financeiros que estão solidamente instalados.". 

 Neste contexto progressista, consumidor e frenético de construção em altura vivido 

em Portugal (Gráfico 12), construíram-se grandes "mamarrachos", grandes estruturas 

edificadas não só em altura mas também em volumetria, "Os mesmos projectos são 

sistematicamente impostos variando apenas no colorido das tintas ou nos azulejos com que 

se enriquecem as fachadas." TELLES (1985: pp. 119), formalizando uma arquitectura 

pobre e repetitiva, alterando por completo o perfil e imagem das cidades. 
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Gráfico 12 - Edifícios na Região Centro, segundo a Época de Construção. 

Fonte: Gráfico do Autor (adaptado de GOMES, 2002: pp.28) 
 

 Edifícios passíveis de serem comparados com o caso a estudar são: o Prédio 

Coutinho (Figura 104 e 105), em Viana do Castelo, o qual se eleva a treze pisos acima da 

cota de soleira, tendo já sido alvo de várias tentativas de demolição desde a sua construção; 

as Torres de Ofir (Figura 106 e 107), em Esposende, também elas já alvo de alguns avanços 

com vista à sua demolição; as Torres de Tróia (Figura 108 e 109), na península de Tróia em 

Grândola, as quais foram já implodidas após grande polémica, dando lugar ao Tróia Resort 

(Figura 110 e 111), um complexo turístico moderno; os edifícios da Segurança Social de 

Viseu e de Aveiro (Figura 112 a 115), dois verdadeiros marcos nas respectivas cidades pela 

sua altura e volumetria; a Torre do Arnado (Figura 116 e 117), em pleno centro histórico de 

Coimbra, compreendida no complexo Arnado Shopping & Business Center, que aparece na 

zona histórica da cidade como um elemento que se distingue e evidencia quer pela 

volumetria quer pelos modernos materiais utilizados; ou por fim o Edifício "Ananás" 

(Figura 118), em Braga, elevando-se a dezanove pisos acima da cota de soleira que é 

definitivamente um marco na cidade devido à sua imponência, mas também materialização. 

Poder-se-ia enumerar muitos mais casos semelhantes, no entanto, estas situações, pela sua 

semelhança com o caso de estudo da presente dissertação, serão suficientes para perceber 

que este não é, de facto, um problema isolado e apenas inerente à cidade da Covilhã, mas 

sim a todo o país, como nos deixou claro TELLES (1985). 

 

4.2.1. Viana do Castelo - Prédio Coutinho 

 

 Situado em Viana do Castelo, cidade do distrito de Viana do Castelo, o Prédio 

Coutinho (Figura 104 e 105), foi desde cedo alvo de grande polémica. Erigido na segunda 

metade da década de 1970, foi logo em Janeiro de 1975 que enfrentou a primeira tentativa de 
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demolição. Foi construído em pleno centro histórico da cidade com uma volumetria 

considerável para o local, 13 pisos acima da cota de soleira, contemplando ainda um edifício 

de apoio, o Edifício Jardim. O terreno em que foi erigido compreendia o até então mercado 

municipal. 

 

   
Figura 104 e 105 - Prédio Coutinho em Março de 2008, Viana do Castelo. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dio_Coutinho -- Acedido em: 19-11-2009. 
 

4.2.2. Esposende - Torres de Ofir 

 

 Situadas em Esposende, cidade do distrito de Braga, desde a década de 1970, as 

Torres de Ofir (Figura 106 e 107), estão envolvidas numa grande polémica, face à sua 

localização costeira, francamente "em cima" da praia. Elevam-se a 13 pisos acima da cota de 

soleira, à semelhança do Prédio Coutinho. Já estiveram para ser demolidas em Fevereiro de 

2002 por despacho do então Ministro do Ambiente, Eng.º José Sócrates mas, continuam na 

mesma situação. Marcam claramente o perfil da cidade, alterando-o como refere TELLES 

(1985). Numa zona baixa e sem grandes construções envolventes, as Torres de Ofir, 

mostram-se como um marco e um perigo, face à sua proximidade com o mar. 

 

   
Figura 106 e 107 - Torres de Ofir, Esposende. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=443999 -- Acedido em: 19-11-2009. 
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4.2.3. Grândola - Torres de Tróia 

 

    
Figura 108 e 109 - As Torres de Tróia, em Agosto de 2005, antes da demolição. 

Fonte: http://grilinha.blogs.sapo.pt/8936.html -- Acedido em: 19-11-2009. 
 

 Situadas na Península de Tróia em Grândola, vila do distrito de Setúbal, as Torres de 

Tróia (Figura 108 e 109) foram demolidas em Setembro de 2005. Situadas, à semelhança 

das Torres de Ofir, numa zona costeira e balnear, apresentavam-se como marcos bastante 

proeminentes no perfil da península. Recentemente inaugurado, o Hotel Tróia Design 

(Figura 110), faz parte de um complexo turístico (Figura 111), a ser desenvolvido pela 

empresa SONAE Turismo, o qual conta com, além do hotel já mencionado: novos 

aparthotéis, 185 moradias turísticas, um centro de congressos, um casino, uma marina para 

150 embarcações de recreio, restaurantes, um parque aquático, um centro equestre e um eco-

resort. Cria-se assim uma solução viável e apelativa para a península. Com uma imagem 

renovada e novos equipamentos de atracção turística, a península de Tróia, volta a ter 

destaque nacional, agora pela positiva e não pela negativa. 

 

   
Figura 110 e 111 - Hotel Tróia Design do Atelier Promontório Arquitectos em Julho de 2009 e a Maqueta do 

complexo Tróia Resort, respectivamente. 
Fonte: http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Portugal/South/Setubal/Troia/photo1103850.htm e 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=414223, respectivamente. -- Acedidos em: 15-03-2010. 
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4.2.4. Viseu - Edifício da Segurança Social 

 

 Situado em Viseu, cidade do distrito de Viseu, desde a década de 1970/80, o Edifício 

da Segurança Social de Viseu (Figura 112 e 113) é um marco importante no perfil da 

cidade. Os seus 14 pisos acima da cota de soleira e a sua localização numa zona mais alta da 

cidade dão-lhe maior expressão no contexto da urbe. Os materiais utilizados, 

maioritariamente o vidro, e a sua geometria regular e repetitiva, quase que remetem para os 

arranha-céus norte-americanos. Erigido, à semelhança do Prédio Coutinho, em pleno centro 

histórico de Viseu, sustenta a tese já defendida anteriormente da destruição da memória da 

cidade, alterando ainda o perfil e o ambiente histórico do local em causa. 

 

   
Figura 112 e 113 - Edifício da Segurança Social de Viseu. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=637472 e 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=391180, respectivamente. -- Acedidos em: 19-11-2009. 

 

4.2.5. Aveiro - Edifício da Segurança Social 

 

 Situado em Aveiro, cidade do distrito de Aveiro, desde o final da década de 1980, o 

Edifício da Segurança Social de Aveiro (Figura 114 e 115) é um marco importante no perfil 

da sua cidade. Os seus 13 pisos acima da cota de soleira e a sua imensa volumetria, marcam 

o perfil da cidade que, sendo costeira, revela uma topografia plana e edifícios 

maioritariamente de baixo porte. Não se pode falar, em Aveiro, de centro histórico, uma vez 

que a cidade é fundamentalmente constituída por bairros típicos de pescadores, peixeiras, 

salineiros e outras actividades relacionadas com o mar, contudo, o edifício situa-se em pleno 

centro da cidade, sendo avistado um pouco por toda ela. A repetição dos pisos e 

consequentemente monotonia do alçado, tal como já se verificou nos casos anteriores, é 

quebrada pelo último piso de configuração algo "estranha". 
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Figura 114 e 115 - Edifício da Segurança Social de Aveiro. 

Fonte: Fotografias do Autor em: 11-09-2009. 
 

4.2.6. Coimbra - Torre do Arnado 

 

   
Figura 116 e 117 - Torre do Arnado em Coimbra. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=9421698 -- Acedido em: 19-11-2009. 
 

 Situada em Coimbra, cidade do distrito de Coimbra, a Torre do Arnado (Figura 116 

e 117) faz parte de um complexo, o Arnado Shopping & Business Center, erigindo-se em 

pleno centro histórico da cidade, bem no coração da Baixa coimbrense. Foi construída no 

início da década de 1980 e é avistada um pouco por todo o centro da cidade, representando 

um marco importante no perfil da mesma. O complexo, face à sua privilegiada localização, é 

um caso de sucesso, albergando actualmente 23 lojas, entre escritórios, maioritariamente de 

advogados, tabacarias, quiosques, fotógrafos, cabeleireiros, bares e restaurantes. Os seus 

modernos materiais, no contexto de centro histórico em que se insere, evidenciam ainda mais 

a sua presença, se bem que a altura e volumetria que comporta não a deixaria passar 

despercebida. Fornecendo uma área considerável de estacionamento, a Torre do Arnado, 

torna-se num alvo apetecível, para quem precisa de aceder a serviços públicos de elevada 

importância, como: a Repartição Finanças, a Loja do Cidadão, o Palácio da Justiça, a 
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Câmara Municipal de Coimbra, a Direcção Regional de Finanças, a Direcção Regional de 

Segurança Social, o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Conservatória 

Registo Comercial e diversos Bancos, os quais se situam num raio de aproximadamente 500 

m da mesma. 

 

4.2.7. Braga - Edifício "Ananás" 

 

 
Figura 118 – Edifício”Ananás”,em Braga. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=524747&page=43 -- Acedido em: 19-11-2009. 
 

 Situado em Braga, cidade do distrito de Braga, o Edifício "Ananás" (Figura 118) 

ergue-se a 19 pisos acima da cota de soleira, comportando uma volumetria considerável. 

Contudo, Braga comporta mais de 40 edifícios com um número de pisos entre os 12 e os 19, 

sendo, no entanto, o Edifício "Ananás", um dos mais alto da cidade com cerca de 57 m de 

altura. O nome foi-lhe atribuído face à sua configuração extremamente picotada das 

fachadas, com inúmeras pequenas varandas. Cidade rodeada por montanhas, na sua maioria 

montes e serras, Braga define-se com uma geografia mista de zonas montanhosas e 

acidentadas com zonas semi-planas. Esta geografia da cidade permite que sejam construídos 

edifícios de tal natureza, em altura, que mantém e acompanham o perfil naturalmente traçado 

(Figura 119). 

 

 
Figura 119 - Vista Panorâmica de Braga sobre o Vale do Rio Este. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=524747&page=43 -- Acedido em: 19-11-2009. 
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4.3. Elementos Marcantes na Cidade 

 

 Um elemento marcante é algo incontornável do meio urbano e até mesmo rural. Há 

sempre um espaço, um objecto, um edifício, alguma coisa que representa uma referência, 

seja pelo seu lado positivo ou mesmo negativo. Dois autores incontornáveis no contexto da 

definição do que é na verdade um elemento marcante são Kevin Lynch e Gordon Cullen. 

Ambos o definem ainda que com denominações diferentes. 

 Em LYNCH (1960: pp.52 e 53) são considerados como cinco os elementos 

principais da constituição de qualquer cidade: as VIAS, os LIMITES, os BAIRROS, os 

CRUZAMENTOS e os PONTOS MARCANTES. Pontos marcantes são elementos externos 

ao observador, representados por objectos físicos que se distinguem em relação aos demais 

da sua envolvente próxima. São naturalmente usados, por diversas vezes, como referências 

radiais e símbolos de direcção podendo ocupar a urbe da cidade em que se insere ou mesmo 

a sua periferia: "[...] o observador não está dentro deles, pois são externos. São [...] 

representados por um objecto físico, definido de um modo simples: edifício, sinal, loja ou 

montanha. O seu uso implica a sua distinção e evidência, em relação a uma quantidade 

enorme de outros elementos. Alguns pontos marcantes situam-se a grande distância, acima 

dos cumes de outros elementos mais pequenos e são usados como referências radiais. 

Podem situar-se dentro da cidade ou a uma distância tal que desempenham a função 

constante de símbolo de direcção. É o caso de torres isoladas, cúpulas douradas, colinas 

extensas." (LYNCH, 1960: pp.53). 

 

 
Figura 120 e 121 - Dois Esquemas de Kevin Lynch exemplificando o conceito de Elemento Marcante. 

Fonte: LYNCH (1960: pp.53 e 82). 
 

 Mais à frente, o autor, designa melhor o que se entende por "pontos marcantes" mas, 

chama-lhes agora, "elementos marcantes". Definindo-os da seguinte forma: "[...] pontos de 

referência considerados exteriores ao observador, são simples elementos físicos variáveis 

em tamanho. Para aqueles que conhecem bastante bem uma cidade, está comprovado que os 
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elementos marcantes funcionam como indicações absolutamente seguras do caminho a 

seguir – a especialização e a originalidade passam, agora para primeiro plano [...]" 

(LYNCH, 1960: pp.81 e 82). Esta é uma experiência que se pode claramente fazer na cidade 

da Covilhã, tal é a diversidade de elementos marcantes existentes na mesma. Se se quiser 

explicar a alguém como chegar de um ponto A a um ponto B dentro da cidade possui-se, 

entre outros, os seguintes pontos/elementos marcantes: a Praça do Município (mais 

conhecida como Pelourinho, Figura 4), a Igreja de Santa Maria (conhecida como Igreja dos 

Azulejos, Figura 122), a Rotunda do Rato Figura 123) e o Jardim do Lago. O edifício 

Torre, aqui em estudo, é um destes elementos marcantes da cidade. Qualquer pessoa que 

conheça, minimamente a cidade da Covilhã sabe da existência deste edifício na sua urbe. 

Este marca, de facto, um local bem conhecido dos jovens estudantes universitários da UBI, 

uma vez que se situa perto da Reitoria e dos Serviços de Acção Social da mesma. Além 

destes dois equipamentos, também as Residências Universitárias de Santo António, 

Residências de Professores e o Pavilhão Polidesportivo da UBI estão nas proximidades.  

 

   
Figura 122 e 123 - Igreja de Santa Maria e Rotunda do Rato, respectivamente. 

Fonte: Fotografia do Autor em: 16-03-2010. 
 

 O edifício Torre pode muito bem ser inserido no contexto do seguinte texto, tal o seu 

contraste com a paisagem: "Uma vez que o uso de elementos marcantes implica o isolamento 

de algo de uma série de possibilidades, a característica-chave destes é a originalidade, um 

aspecto que é memorável ou único num contexto. No caso de terem uma forma clara, os 

elementos marcantes tornam-se [...] mais fáceis de identificar; isto verifica-se [...] quando 

contrastam com o cenário de fundo ou se localizam espacialmente num local predominante. 

O contraste com as formas do cenário parece ser o mais importante. O fundo no qual um 

elemento se ergue não necessita de ser limitado aos seus arredores imediatos [...]" 
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(LYNCH, 1960: pp. 82). Figura proeminente na paisagem da cidade da Covilhã, o edifício 

Torre, constitui, sem sombra de dúvidas, um elemento marcante da mesma, não se cingindo 

aos arredores mais próximos do edifício. 

 A existência de tal edifício, no local onde o mesmo se ergue, sempre suscitou 

diversas controvérsias e problemas de ordem vária. No entanto, segundo LYNCH (1960: 

pp.83), não é por causa de "irritar" o observador que deixa de ser um elemento marcante da 

cidade: "Apesar de ter uma importância funcional ou simbólica pouco relevante, este 

contraste de localização, idade e escala faz dele uma imagem relativamente bem 

identificável, por vezes agradável, por vezes irritante.", referindo-se ao antigo Hall of 

Records (Figura 124 e 125), no Centro Cívico de Los Angeles, nos EUA, mas perfeitamente 

adaptável ao edifício Torre. 

 

   
Figura 124 e 125 - Antigo Hall of Records em 1957 e em 1970, respectivamente, antes da demolição. 

Fonte: http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=170279 -- Acedido em: 15-03-2010. 
 

 LYNCH (1960: pp.83) é ainda de opinião que "O domínio espacial pode causar 

elementos marcantes de duas formas: tornando um elemento visível de muitos outros pontos 

[...] ou criando um contraste local com os elementos circundantes, isto é, sendo uma 

variante em altura ou constituição.". Estranhamente, o edifício Torre contempla as duas 

formas de se evidenciar, uma vez que é visível de diversos pontos da cidade mas, também 

contrasta grandemente com a paisagem e o seu redor. 

 Em CULLEN (1971) o elemento marcante não é tão esmiuçado como em LYNCH 

(1960), no entanto, a essência e percepção do que de facto é um elemento marcante está 

claramente patente na sua obra. Para CULLEN (1971: pp.105 e 106) o elemento marcante é 

definido como "ponto focal", como uma "âncora" da cidade: "um objecto fixo pode atrair 

objectos móveis", considerando que "o objecto mais móvel numa cidade é o ser humano", 

segundo o autor o ser humano tem a necessidade de "poder ancorar-se nas várias 

actividades exteriores, comerciais, recreativas e sociais", em que "a âncora é mais do que 
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uma atracção unicamente de carácter utilitário. Por construção é imóvel, e logo, por 

tradição de uso, torna-se num ponto de encontro por todos aceite". 

 Entende-se, nesta dissertação, que elementos marcantes são de facto "simples 

elementos físicos variáveis em tamanho", os quais podem acontecer "tornando um elemento 

visível de muitos outros pontos [...] ou criando um contraste local com os elementos 

circundantes [...]", tal como refere LYNCH (1960: pp.82 e 83). No entanto, também se 

concorda com a definição de elemento marcante dada por CULLEN (1971), em que este o 

considera uma "âncora" da cidade. 

 

4.4. Síntese da Análise Comparativa 

 
 O capítulo, agora terminado, mostrou-se importante para o estudo a realizar visto 

que, com ele, aprendeu-se o contexto em que "nasceu" o edifício Torre. Numa cidade do 

interior do país, quase sempre marcada por um passado industrial e depois académico, terá 

sido o constante progresso que, em 1972, levou ao desenvolvimento deste empreendimento 

(construído em 1976). Talvez com o futuro em vista, fruto do que se estava a iniciar, um 

desenvolvimento de um meio académico forte no seio da cidade, o que se viria a tornar uma 

realidade incontestável de sucesso e desenvolvimento da Covilhã. A construção em altura 

revelava-se, à data, uma solução credível, face à utilização mínima de solo para implantação 

de um número de fogos considerável. Também o terreno, naturalmente acidentado de uma 

cidade de montanha, contribui para este tipo de construção que, apesar de ter um grande 

impacto na paisagem da mesma, nunca seria tão grande como um aglomerado de casas que 

ocupassem uma extensão de solo muito maior, destruindo assim a vegetação circundante e o 

meio ambiente magnífico em que se insere o edifício Torre. 

 Também aqui, se definiu um importante significado no contexto deste estudo, o de 

Elemento Marcante. Visto, a Torre, corresponder a um marco importante na paisagem da 

Covilhã trata-se pois, de um elemento marcante, neste caso de carácter negativo, na medida 

em que não é utilizado e se encontra degradado e devoluto. Contudo, torna a cidade diferente 

de qualquer outra do país, é um marco e faz parte dela. Caso se demolisse tal elemento, ao 

entrar na cidade, seria uma como outra qualquer do país, repetitiva e aborrecida. No entanto, 

hoje, ao chegarmos à cidade avista-se ao longe aquele elemento urbano notável, qual 

obelisco em Roma. Marca a paisagem, diversifica-a e torna-a única. 

 Por fim, foi possível perceber que, no contexto português, este tipo de construções foi 

de facto prolífera no meio urbano. Várias são as cidades portuguesas que, edificaram grandes 
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"mamarrachos" no centro das suas cidades. Edifícios repetitivos, típicos daquele período da 

história da construção. Tratavam-se de peças LEGO iguais, que se empilhavam em altura, 

perfazendo o número de pisos que se pretendia. Era, o tentar copiar, os arranha-céus norte-

americanos numa escala menor e com uma tecnologia manifestamente inferior e 

desadequada. Como diria Mies Van Der Rohe: "A Arquitectura é a vontade de uma época 

traduzida no espaço."1. 

 Comparando o caso do edifício Torre com os demais casos abordados, deparamo-nos 

com imensas semelhanças, mas também com muitas diferenças. Em relação ao Prédio 

Coutinho, aos edifícios da Segurança Social de Viseu e de Aveiro e à Torre do Arnado, a 

localização nada tem que ver, uma vez que o edifício Torre se localiza no que se pode 

considerar periferia da cidade, enquanto os casos atrás mencionados se localizam no centro 

das respectivas cidades. Já em relação às Torres de Ofir e às Torres de Tróia podemos 

considerar que a localização se assemelha à do edifício Torre, ou seja, uma zona "limpa" de 

construções, em ambiente natural, onde o contraste com a paisagem é majorado. Em relação 

à época de construção todos os edifícios se enquadram nas décadas de 1970 e 1980, dando-

nos assim, uma percepção da maneira e intenção de construção de uma época. Todos os 

edifícios estudados se destacam no perfil da sua cidade por serem diferentes e 

principalmente pela sua altura e volumetria, no entanto, o caso do Edifício "Ananás" é um 

pouco diferente. Tendo como pano de fundo uma cidade tão heterogénea quanto à sua 

geografia e, estando acompanhado de mais umas dezenas de edifícios, que se inserem no 

mesmo perfil de edifício em altura, o edifício encontra-se num ambiente "adequado". 

Destacando-se, é certo, mas nunca com o mesmo impacto do edifício Torre e os demais 

abordados. A geometria repetitiva e a volumetria dos edifícios estudados revelam-se em 

consonância com o estudo de caso aqui apresentado. O caso das Torres de Tróia é 

importante, na medida em que demonstra como um projecto de qualidade, com um programa 

definido e um rumo traçado pode mudar por completo uma determinada área. Aqui a opção 

foi a demolição, no entanto, poderia ter sido outra qualquer, desde que valorizasse o espaço e 

resolvesse o problema dos "mamarrachos" que lhe estava associado. Serve para mostrar, 

uma das soluções a poderem ser adoptadas, em casos idênticos de edifícios "mamarracho" 

que não se encontram, de todo, em consonância com o lugar, onde não há outra hipótese que 

não seja a demolição. 

                                                 
1 Fonte: http://www.architectureineurope.com/2009/04/22/architecture-is-the-will-arquitectura-e-a-vontade/ 
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CAPÍTULO 5 – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO 

EDIFÍCIO TORRE 

 

 Uma vez já feita uma contextualização, no capítulo anterior do presente estudo, no 

sentido de perceber em que momento da história da cidade da Covilhã e contexto nacional se 

inseria a construção do edifício Torre, este capítulo, pretende apenas dar a conhecer os 

fotogramas que compõem o "filme" da biografia do imóvel. Como tal, irá fazer-se um relato 

dos acontecimentos que, foram sucedendo durante os cerca de 35 anos do edifício Torre. 

Além disso, serão estudadas as condições legais a que está sujeito na actualidade e ainda a 

evolução do seu desenho arquitectónico. 

 

5.1. Origem do Edifício 

 

 Face ao que foi dito anteriormente, este ponto, do quinto capítulo, tem como 

objectivo sintetizar os acontecimentos que foram sucedendo ao longo da vida do edifício 

Torre. Foi feita uma pesquisa nos arquivos da CMC, que levou ao estudo de 17 pastas que 

continham o processo de obras do edifício.  

 

5.1.1. Conteúdos do Projecto 

 
 De modo a catalogar e sintetizar o conteúdo das pastas do processo de obras, foi feito 

um quadro com a relação de pastas e o seu conteúdo geral, para que fosse mais fácil proceder 

à pesquisa de elementos pós consulta. Segue, então, abaixo o Quadro 7, indicando os 

conteúdos das pastas analisadas: 

 

Pasta Conteúdos 

Pasta 1 

Projectos Originais de Arquitectura pelo Arqt.º Fernando Pinto de Sousa e de Estabilidade 

por GAPRES do Eng.º Artur Ravara. 

Projecto Estabilidade aprovado por PRERRÁPIDO do Eng.º Artur Ravara. 

Alterações para Hotel-Residencial pelo Arqt.º Luís Marçal Grilo. 

Pasta 2 

Alterações para Hotel-Residencial pelo Arqt.º Luís Marçal Grilo. 

Novo projecto de Arquitectura pelo Arqt.º Fernando Pinto de Sousa: Torre A mais corpos 

laterais B e C. 
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Pasta Conteúdos 

Pasta 3 
Projecto de Estabilidade dos Blocos B e C de Fevereiro de 1999 pelos Eng.º Joaquim Soares 

e Eng.º Jorge Ruivo. 

Pasta 4 
Projecto do Comportamento Térmico e Acústico de Fevereiro de 1999 pelo Agente Técnico 

de Arquitectura e Engenharia António Balsinha Vacas. 

Pasta 5 

Cópia do Projecto de Infra-estruturas Telefónicas pelo Engº Electrotécnico Luís António 

Oliveira Rodrigues. 

Cópia do Projecto do Comportamento Térmico e Acústico de Fevereiro de 1999 pelo 

Agente Técnico de Arquitectura e Engenharia António Balsinha Vacas. 

Pasta 6 

Estudo-prévio da Arquitectura por FPS de Julho de 2005. 

Estudo-prévio da Arquitectura por FPS de Setembro de 2005. 

Protocolo entre a CMC e o MG de Janeiro de 2006. 

Estudo-prévio da Arquitectura por FPS de Março de 2006. 

Projecto de Arquitectura - Solução Final para licenciamento por FPS de Julho de 2006. 

Pasta 7 Projecto de Arquitectura - Solução Final para licenciamento por FPS de Julho de 2006. 

Pasta 8 
Projecto de Arquitectura - Solução Final para licenciamento por FPS de Setembro de 2006 

com vermelhos e amarelos. 

Pasta 9 
Projecto de Arquitectura - Solução Final para licenciamento por FPS de Setembro de 2006 

aprovado pelo Ministério da Administração Interna - ANPC e NCF. 

Pasta 10 Projecto de Estabilidade por Carlos & Andril - Sociedade de Estudos, Projectos e 

Construção, Lda., de Abril de 2008, do Eng.º Civil Carlos Manuel dos Santos Silva e do 

Eng.º Técnico Pedro José Jerónimo Fernandes. 
Pasta 11 

Pasta 12 

Projecto de Segurança Contra Incêndios por PENTAGAB - Gabinete de Estudos e 

Projectos, Lda., de Abril de 2008, da responsabilidade do Eng.º Manuel Gregório Torres da 

Silva. Aprovado pelo Ministério da Administração Interna - ANPC e Núcleo de Certificação 

e Fiscalização (NCF). 

Projecto de Comportamento Térmico e de Isolamento Acústico, de Abril de 2008, pelo 

Eng.º Civil António Carlos dos Santos de Jesus Silva. 

Pasta 13 

Projecto da Rede de Utilização de Gás Natural por PENTAGAB - Gabinete de Estudos e 

Projectos, Lda., de Abril de 2008, da responsabilidade do Eng.º Manuel Gregório Torres da 

Silva. 

Projecto da Rede de Esgotos por ZT Engenharia - Estudos e Projectos, de Março de 2008, 

da responsabilidade do Eng.º Civil José António da Cruz Delgado. 

Pasta 14 

Projecto de ITED (Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios) por PENTAGAB - 

Gabinete de Estudos e Projectos, Lda., de Abril de 2008, da responsabilidade do Engº 

Luciano Jorge Mendes Justo Ramos. 

Projecto da Rede de Águas Prediais por ZT Engenharia - Estudos e Projectos, de Março de 

2008, da responsabilidade do Eng.º Civil José António da Cruz Delgado. 
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Pasta Conteúdos 

Pasta 15 

Projecto de ITED (Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios) por PENTAGAB - 

Gabinete de Estudos e Projectos, Lda., de Abril de 2008, da responsabilidade do Eng.º 

Luciano Jorge Mendes Justo Ramos. 

Projecto de Electricidade por PENTAGAB - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda., de Abril 

de 2008, da responsabilidade do Eng.º Técnico Electrotécnico Manuel Gregório Torres da 

Silva. 

Projecto de alterações por FPS de Fevereiro de 2009. 

Pasta 16 Certificados Energéticos da Torre A e Blocos B e C. 

Pasta 17 

Verificação Térmica do Comportamento Térmico de Edifícios de Abril de 2009, relativa à 

Torre A e Blocos B e C, segundo o RCCTE (DL 80/2006) por Desidéa - Atelier de Estudos 

e Projectos, Lda., da responsabilidade da Eng.ª Civil Patrícia Cláudia Nunes Ferreira 

Botelho Carvalho. 

 
Quadro 7 - Relação de Pastas do Processo de Obras do Edifício Torre. 

Fonte: Quadro do Autor. 
 

 Na medida do possível, foi feita uma escolha criteriosa dos acontecimentos que se 

foram dando, para que houvesse um entendimento pleno dos procedimentos, espaços 

temporais, burocracias, leis e outros pontos de importante valor para o conhecimento integral 

da história do imóvel. 

 

5.1.2. Acontecimentos Conducentes à Condição de Abandono do 

Imóvel 

 
 Devido ao longo historial que o edifício apresenta, optou-se por fazer o relato 

histórico dos acontecimentos, não em texto, mas antes em forma de quadro, pois assim há 

um melhor entendimento das datas e espaços de tempo. Como tal, segue imediatamente 

abaixo o Quadro 8 correspondente ao estudo realizado: 

 
Data Acontecimento 

Nov-1966 

Proprietário original da Quinta de Santo António, Capitão José da Silva Baptista, 

residente em Lisboa, consulta a CMC sobre uma possível urbanização da dita quinta 

com vista a fazer um levantamento topográfico que servisse de base ao estudo de 

loteamento. 

21-Jul-1969 Submetido estudo de loteamento à CMC. 
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Data Acontecimento 

02-Abr-1971 Aprovado 20% dos edifícios do pedido de loteamento inicialmente aprovado. 

18-Abr-1972 
Deliberada licença para abertura de arruamentos, terraplanagens e demais serviços 

complementares. 

07-Nov-1972 
Apresentado projecto de Arquitectura à CMC da autoria do Arqt.º Fernando Pinto de 

Sousa (FPS), com 13 pisos de habitação e 2 de comércio em cave. 

25-Nov-1972 
Estudo que inicialmente compreendia edifícios de 8 pisos com 24 fogos cada passa a 

contemplar alguns com 15 pisos e 50 fogos. 

19-Dez-1972 Indeferido projecto da Torre A devido ao aumento de 8 para 15 pisos. 

09-Mar-1973 
Pedido para acrescentar um 16º piso com vista à instalação de um restaurante 

panorâmico. 

14-Mar-1973 Deferida licença de construção para o bloco de habitação e comércio: Torre A. 

26-Mai-1975 Eng.º Técnico Joaquim Gusmão Martins Vasco é o responsável pela obra. 

27-Mai-1975 
Estimativa do custo da Torre A pelo Arqt.º Fernando Pinto de Sousa é de 

20.000.000$00 (Vinte Milhões de Escudos). 

06-Jun-1976 
Projecto de Estabilidade (estrutura) da Torre A por GAPRES (Gabinete de Projectos de 

Estruturas, Lda.) do Eng.º Artur Pinho Ravara. 

15-Nov-1976 
José da Silva Baptista, gerente industrial, é o técnico responsável pelo betão armado 

utilizado na Torre A. 

20-Fev-1980 

Projecto de alterações da Torre A para fins hoteleiros, mais propriamente Hotel-

Residencial de categoria 3 estrelas. Projecto por PLANURBE (Gabinete de Estudos e 

Projectos) do Arqº Luís Joaquim Carrega Marçal Grilo para o requerente Soares, Vasco 

e Baptista, Lda (SVB). 

07-Mar-1980 Submetido projecto de alterações à CMC. 

12-Mar-1980 
Arqt.º Fernando Pinto de Sousa retira, em comunicado à CMC, a responsabilidade 

técnica que ainda detinha pela arquitectura e pela obra. 

24-Mar-1980 Deferido projecto de alterações do Arqt.º Luís Joaquim Carrega Marçal Grilo. 

27-Mai-1980 Submetido novo projecto de alterações para Hotel-Residencial à CMC. 

16-Jun-1980 Deferido projecto de alterações à Torre A, do Arqt.º Luís Carrega Marçal Grilo. 

14-Abr-1980 
A Soares, Vasco e Baptista, Lda., pede autorização e licença para acabamentos da 

Torre A à CMC. 

15-Abr-1980 Deferido pedido para proceder aos acabamentos da Torre A. 

21-Mai-1990 
Torre A é arrematada em hasta pública pela Companhia Geral de Crédito Predial 

Português (CGCPP) à SVB. 

08-Abr-1991 Averbado o processo relativo à Torre A à CGCPP na CMC. 

25-Out-1995 
Posição da CMC é a demolição do imóvel permitindo que naquele local se proceda a 

uma urbanização desde que respeitadas as leis vigentes. 

13-Dez-1995 
CGCPP informa a CMC da intenção de compra do imóvel por parte de uma empresa e 

que a mesma pretende levar a cabo os acabamentos do mesmo. 
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Data Acontecimento 

Abr-1996 

Estudo-prévio pelo Arqt.º Fernando Pinto de Sousa, o qual visava a construção de dois 

blocos com 8 pisos (4 acima da cota de soleira e 4 abaixo) de ambos os lados da Torre 

A, unidos por um corpo horizontal, contemplando habitação e comércio. Dispunha este 

projecto de 160 lugares de estacionamento em que, 106 seriam privados e 54 públicos. 

25-Mar-1996 
CGCPP informa novamente a CMC da intenção de compra do imóvel por parte de uma 

empresa e submete o estudo prévio de FPS. 

23-Abr-1996 Deferido pedido de licença especial para conclusão de obras. 

02-Mai-1996 Emitido alvará de licença para conclusão de obras e solicitada licença de construção. 

05-Jun-1996 

Deferida a licença de construção. O imóvel foi vendido pela CGCPP à IMORATO - 

Construção e Promoção Imobiliária, Lda., pela quantia de 170.000.000$00 (Cento e 

Setenta Milhões de Escudos), onde a Caixa Económica Comercial e Industrial, anexa 

ao Montepio Comercial e Industrial, emprestou 250.000.000$00 (Duzentos e Cinquenta 

Milhões de Escudos) à IMORATO. Este contrato foi celebrado no modelo de Compra e 

Venda e Hipoteca e Renúncia no 14º Cartório Notarial de Lisboa. 

18-Jun-1996 Deliberado averbamento do processo da Torre A à IMORATO por parte da CMC. 

21-Nov-1996 Pedida primeira prorrogação da licença. 

Jan-1997 
O Montepio Comercial e Industrial cessa a actividade ao que lhe sucede o Montepio 

Geral. 

17-Jan-1997 Deferida primeira prorrogação da licença. 

19-Mai-1997 Pedida segunda prorrogação da licença. 

21-Mai-1997 Deferida segunda prorrogação da licença. 

27-Nov-1997 Pedido de licença especial para conclusão de obras no prazo de 2 anos. 

05-Jan-1998 
Projecto de Arquitectura do conjunto Torre A mais corpos laterais, da autoria de FPS 

entra na CMC, sendo submetido ao regime de propriedade horizontal. 

08-Jan-1998 Novo alvará de construção aprovado. 

30-Mar-1998 

Alterações ao novo projecto de FPS submetidas à CMC. O novo projecto contemplará 

68 fogos na Torre A, em que: T1=12, T2=15, T3=30, T4=10 e T5=1. No corpo B serão 

21, em que: T0=1, T1=6, T2=9 e T3=5. No corpo C serão 29, em que: T0=1 e T1=28. 

18-Mai-1998 Aprovado o projecto de arquitectura de FPS. 

Dez-1998 
Projecto de Infra-estruturas Telefónicas pelo Eng.º Electrotécnico Luís António 

Oliveira Rodrigues. 

25-Fev-1999 
Projecto do Comportamento Térmico pelo Agente Técnico de Arquitectura e 

Engenharia, António José Balsinha Vacas. 

03-Nov-1999 Projecto de especialidades foi indeferido. 

29-Jan-2002 
Caixa Económica Montepio Geral (MG) adquire através de compra/venda judicial o 

imóvel, Torre A, à IMORATO. 

31-Jan-2002 
È pedido pelo MG à CMC o deferimento do averbamento do processo e licença de 

construção relativos ao imóvel Torre A. 



 

108 

 

Data Acontecimento 

07-Fev-2002 É pedido novo deferimento do averbamento. 

21-Mai-2002 O pedido de averbamento é deferido. 

13-Jun-2002 

CMC ameaça o MG mandar demolir o edifício, não autorizando o seu acabamento, 

estando aberta a um estudo com vista a uma operação de loteamento que se reja pelas 

leis vigentes à data. 

19-Nov-2002 

MG responde à CMC dando quatro hipóteses de resolução do problema: 1ª=Venda do 

imóvel e lotes adjacentes; 2ª=Venda do imóvel e lotes adjacentes com financiamento; 

3ª=Permuta e 4ª=Demolição parcial. 

11-Out-2004 Início das negociações entre a CMC e o MG. 

27-Abr-2005 Início das negociações com vista a estabelecer um protocolo entre a CMC e o MG. 

06-Mai-2005 

Aprovada a proposta de Arquitectura apresentada por se enquadrar na classe de espaços 

urbanizáveis definidas no regulamento do PDM, contemplando a Torre A e um corpo 

horizontal de 4 pisos, em que 3 são abaixo da cota de soleira. 

Jul-2005 Submetida à CMC uma proposta de estudo-prévio da arquitectura por FPS. 

Set-2005 Submetida à CMC nova proposta de estudo-prévio da arquitectura por FPS. 

11-Nov-2005 Deliberada proposta apresentada por informação prévia. 

10-Jan-2006 

Assinada versão final do protocolo entre a CMC e o MG, em que a CMC se 

comprometia a construir todas as infra-estruturas necessárias à conclusão do imóvel, 

assim como a compra dos terrenos adjacentes necessários. O MG comprometia-se a 

pagar 650.000€00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Euros) e as taxas urbanísticas 

necessárias à data e segundo as leis vigentes. 

17-Mar-2006 Aprovada alteração da informação prévia. 

Jul-2006 
Submetido à CMC o projecto de arquitectura por FPS para licenciamento com a 

solução final proposta. 

07-Jul-2006 
São aprovados, o protocolo de acordo entre a CMC e o MG e o pedido de informação 

prévia. 

Set-2006 
Projecto de Arquitectura para licenciamento contemplando peças desenhadas de 

vermelhos e amarelos. 

06-Set-2006 
CMC informa que o processo do projecto de arquitectura não está devidamente 

instruído. 

28-Set-2006 

Estimativa orçamental por FPS para a conclusão do projecto de 9.831.486€90 (Nove 

Milhões Oitocentos e Trinta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Euros e Noventa 

Cêntimos). 

27-Fev-2007 

O Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC) duvida da estabilidade 

da Torre A e pede à CMC a documentação necessária referente às condições de 

estabilidade da mesma. 

27-Mar-2007 A CMC envia os elementos necessários pedidos pelo SNBCP. 
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Data Acontecimento 

29-Mai-2007 

Parecer favorável da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) sugerindo 

alterações e pedindo que sejam submetidas a parecer final aquela entidade. Posição 

tomada face ao cumprimento do DL 64/90 e DL 66/95 pelo projecto em causa. 

22-Jun-2007 

Face à aprovação da ANPC é proposta a aprovação do projecto de Arquitectura visto 

cumprir o número de lugares de estacionamento públicos e privados estabelecidos pelo 

regulamento do PDM, neste caso 75 públicos (mínimo exigido) e 141 privados (mais 8 

do que o necessário). 

25-Jun-2007 
Informação da aprovação do Projecto de Arquitectura e pedido dos projectos de 

especialidades no prazo de 6 meses assim como o pagamento das taxas devidas. 

04-Dez-2007 
O MG pede prorrogação do prazo para entrega dos projectos de especialidades por um 

período de 3 meses devido a "dificuldades surgidas". 

09-Jan-2008 
Deferimento e prorrogação do prazo de entrega dos projectos de especialidades por 3 

meses. 

07-Abr-2008 

Projecto de Estabilidade por Carlos & Andril - Sociedade de Estudos, Projectos e 

Construção, Lda., do Eng.º Civil Carlos Manuel dos Santos Silva e do Eng.º Técnico 

Pedro José Jerónimo Fernandes. 

Projecto de Segurança Contra Incêndios por PENTAGAB - Gabinete de Estudos e 

Projectos, Lda., da responsabilidade do Eng.º Técnico Electrotécnico Manuel Gregório 

Torres da Silva. Aprovado pelo Ministério da Administração Interna - ANPC e Núcleo 

de Certificação e Fiscalização (NCF). 

Projecto da Rede de Utilização de Gás Natural por PENTAGAB - Gabinete de Estudos 

e Projectos, Lda., da responsabilidade do Eng.º Técnico Electrotécnico Manuel 

Gregório Torres da Silva. 

Projecto de Electricidade por PENTAGAB - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda., da 

responsabilidade do Eng.º Técnico Electrotécnico Manuel Gregório Torres da Silva. 

Projecto das Instalações Electromecânicas de Elevadores por PENTAGAB - Gabinete 

de Estudos e Projectos, Lda., da responsabilidade do Eng.º Luciano Jorge Mendes Justo 

Ramos. 

Projecto de ITED (Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios) por 

PENTAGAB - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda., da responsabilidade do Eng.º 

Luciano Jorge Mendes Justo Ramos. 

08-Abr-2008 
Projecto de Comportamento Térmico e de Isolamento Acústico pelo Eng.º Civil 

António Carlos dos Santos de Jesus Silva. 

Mar-2008 

Projecto da Rede de Águas Prediais por ZT Engenharia - Estudos e Projectos, da 

responsabilidade do Eng.º Civil José António da Cruz Delgado. 

Projecto da Rede de Esgotos por ZT Engenharia - Estudos e Projectos, da 

responsabilidade do Eng.º Civil José António da Cruz Delgado. 
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Data Acontecimento 

20-Out-2008 
Aprovado projecto de electricidade por CERTIEL - Associação de Certificação de 

Instalações Eléctricas. 

18-Dez-2008 
O MG pede a reapreciação do projecto de arquitectura, face à manutenção dos 

pressupostos e à demorada aprovação dos projectos de especialidades. 

21-Jan-2009 

Comunicação por parte da CMC ao requerente, informando da deficiente elaboração do 

projecto de arquitectura, face ao pedido de reapreciação de 18-Dez-2008 dando 15 dias 

para apresentar os elementos em falta. 

10-Fev-2009 
Pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos elementos em falta por um 

período de 90 dias. 

Fev-2009 

Projecto de alterações por FPS, contemplando no total 117 fogos distribuídos pela 

Torre A e Blocos B e C, em que: T0=22, T1=39, T2=34, T3=16 e T4=6. Além disso 

contempla ainda espaços para comércio e serviços. 

18-Fev-2009 Deferido o pedido de prorrogação de 10-Fev-2009. 

05-Mar-2009 Entrega de elementos em falta. 

07-Abr-2009 

Comunicação por parte da CMC ao requerente, informando da deficiente elaboração do 

projecto de arquitectura, em resposta à entrega de elementos de 05-Mar-2009 dando 15 

dias para apresentar os elementos em falta. 

14-Mar-2009 Parecer favorável da ANPC relativo ao projecto de segurança contra incêndios. 

21-Mar-2009 Termo de responsabilidade de FPS relativo ao plano de acessibilidades. 

30-Abr-2009 

Termos de responsabilidade do Eng.º Civil José António da Cruz Delgado relativos aos 

projectos de Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Rede de Abastecimento de Águas. 

Termos de responsabilidade do Eng.º Técnico Electrotécnico Manuel Gregório Torres 

da Silva relativos ao projecto de electricidade e de coordenação das várias 

especialidades. 

Verificação Térmica do Comportamento Térmico de Edifícios, relativa à Torre A e 

Blocos B e C, segundo o RCCTE (DL 80/2006) por Desidéa - Atelier de Estudos e 

Projectos, Lda., da responsabilidade da Eng.ª Civil Patrícia Cláudia Nunes Ferreira 

Botelho Carvalho. 

05-Mai-2009 Entrega de elementos em falta. 

07-Mai-2009 

Comunicação por parte da CMC ao requerente, informando da deficiente elaboração do 

projecto de arquitectura, em resposta à entrega de elementos de 05-Mai-2009 dando 15 

dias para apresentar os elementos em falta relativos aos projectos de especialidades. 

11-Mai-2009 
O MG acusa a recepção da notificação, dando 30 dias para entrega dos certificados 

energéticos do imóvel. 

13-Mai-2009 Emissão dos certificados energéticos, classificados de Classe B. 

14-Mai-2009 Entrega de elementos em falta. 
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Data Acontecimento 

28-Mai-2009 

Comunicação por parte da CMC ao requerente, informando da deficiente elaboração do 

projecto de arquitectura, em resposta à entrega de elementos de 14-Mai-2009 dando 15 

dias para apresentar os elementos em falta. 

08-Jul-2009 Entrega de todos os restantes elementos em falta. 

17-Jul-2009 Proposta para deferimento dos projectos de especialidades. 

21-Jul-2009 
Deferimento dos projectos de especialidades mediante o pagamento das taxas 

urbanísticas no valor de 99.075€00 (Noventa e Nove Mil e Setenta e Cinco Euros). 

23-Jul-2009 
A CMC informa o MG que tem 12 meses para requerer o alvará de licença para iniciar 

a obra. 

22-Fev-2010 

Início do contacto da presente dissertação com a Divisão de Urbanismo e Habitação da 

CMC, requerendo cópias de partes do processo de obras do imóvel, sendo informado 

da existência de 17 pastas que compõe o processo. 

 
Quadro 8 - Historial do Edifício Torre. 

Fonte: Quadro do Autor. 
 

 

 Pela análise do quadro anterior poder-se-á referir que a história do edifício Torre 

desde 1966 se caracteriza por sobressaltos burocráticos que muitas vezes inviabilizaram a 

sua conclusão. Obviamente que a falência dos sucessivos proprietários, assim como as 

consequentes arrematações em hasta pública da Torre, pelos bancos credores, contribuíram 

para um "arrastar" da linha temporal de conclusão do edifício. 

 

5.2. Contextualização do Imóvel com as Leis Vigentes 

 
 O edifício Torre localiza-se na cidade da Covilhã, freguesia de São Martinho e está 

inserido numa propriedade denominada Quinta de Santo António. Segundo as peças 

desenhadas do regulamento do PDM, relativas ao ordenamento, situa-se numa zona afecta à 

categoria de Espaços Urbanizáveis. Em relação à Carta de Condicionantes não são visíveis 

quaisquer condicionantes que afectem o edifício a tratar. O lote em que a Torre se insere, de 

acordo com o último projecto de Arquitectura (Julho e Setembro de 2006, alterado em 

Fevereiro de 2009), tem aproximadamente 3755 m2 de área total. 
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5.2.1. O PDM da Covilhã 

 
 O PDM2 da Covilhã de 1999 estabelece as principais normas para a intervenção na 

cidade, pelo que se torna importante a sua análise. Pela análise da planta de Ordenamento do 

PDM da Covilhã verifica-se que o edifício Torre está localizado numa área afecta a Espaços 

Urbanizáveis. Consequentemente, a Torre e área envolvente ficam sujeitos às seguintes 

condições3: 

• Contenção do alastramento urbano desordenado, não infra-estruturado e de 

expressão urbanística desqualificada; 

• Constituição de zonas de defesa e de controlo do impacte ambiental sobre a 

paisagem envolvente; 

• Inclusão de equipamentos colectivos, mesmo quando não existam áreas 

especificamente delimitadas para o efeito, por forma a garantir, aquando da sua 

programação, a colmatação das necessidades apontadas para toda a área 

territorial, incluindo as dos espaços urbanos; 

• Manutenção e valorização das linhas de água, nomeadamente leitos de cheias e suas 

margens, constituindo uma estrutura verde de dimensão e escala apropriadas; 

• Assegurar os parâmetros de dimensionamento de espaços verdes e de utilização 

colectiva, de equipamentos colectivos, de estacionamento e de perfis de 

arruamentos; 

• Garantir a qualidade técnica e estética do desenho urbano nos planos de pormenor. 

•  Aglomerados urbanos de nível 1: 

Índice de construção bruto máximo igual a 0,6; 

Densidade habitacional máxima igual a 50 fogos/ha; 

 

 Quando se verifica uma operação de loteamento, o PDM acima mencionado 

contempla os parâmetros de dimensionamento de arruamentos, estacionamentos e cedência 

de áreas para espaços verdes e de utilização colectiva, assim como de equipamentos 

colectivos, dados pelos quadros 1 e 2 (Quadro 9 e 10), constantes dos anexos desse mesmo 

regulamento. 

 

                                                 
2 Publicado através da Resolução de Conselho de Ministros em D.R. n.º 124/99, de 23 de Outubro. 
3 Artigos 9º e 10º do Regulamento do PDM da Covilhã. 
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Quadro 9 - Quadro 1 do PDM da Covilhã - Quadro de Parametrização de Estacionamento. 

Fonte: PDM da Covilhã, 1999. 
 

 

 
Quadro 10 - Quadro 2 do PDM da Covilhã - Quadro de Parametrização e Dimensionamento dos Espaços 

Verdes de Utilização Colectiva, Infra-estruturas Viárias e Equipamentos. 
Fonte: PDM da Covilhã, 1999. 

 

 

 Contudo, para todos os casos de urbanização não resultante de operações de 

loteamento, são consideradas as seguintes áreas de estacionamento, das quais se destacam 

aquelas a ser utilizadas em fase de projecto (a negrito)4: 

                                                 
4 Artigo 23º do Regulamento do PDM da Covilhã. 
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• Usos habitacionais: 1,5 lugares/fogo, sendo 1 privado e 0,5 público; excepto no 

caso de moradias unifamiliares, em que se consideram 2 lugares/fogo, sendo 1 

privado e 1 público; 

• Usos terciários (escritórios e serviços): 1,5 lugares/50 m2 de área bruta de 

construção, sendo 1 privado e 0,5 público; 

• Usos comerciais: 2 lugares/50 m2 de área bruta de construção, sendo 1 privado e 1 

público; 

• Unidades comerciais de dimensão relevante: 1 lugar/20 m2 de área bruta de 

construção, sendo todos públicos, para serviço exclusivo dos utentes; 

• Indústria e armazéns: 2 lugares/100 m2 de área bruta de construção, sendo 1 

privado e 1 público; 

• Estabelecimentos hospitalares, clínicas, postos médicos ou de enfermagem: 1 

lugar/25 m2 de área bruta de construção, sendo todos públicos, para serviço 

exclusivo dos utentes; 

• Estabelecimentos de ensino: 

o Ensino básico: 1 lugar/50 m2 de área bruta de construção (público, para 

serviço exclusivo dos utentes); 

o Outros: 1 lugar/25 m2 de área bruta de construção (público, para serviço 

exclusivo dos utentes); 

• Restaurantes, cafés e similares: 1 lugar/25 m2 de área bruta de construção 

(público, para serviço exclusivo dos utentes); 

• Hotéis e similares: 1 lugar/unidade de alojamento (público, para serviço exclusivo 

dos utentes); 

• Teatros, cinemas, discotecas e similares: 1 lugar/25 m2 de área bruta de construção 

(público, para serviço exclusivo dos utentes). 

 

5.2.2. A Portaria 216b/2008 

 
 Uma vez que se pretende fazer uma intervenção a nível da Arquitectura mas também 

do Espaço Público a Portaria 216b/2008 é bastante importante, na medida em que 

estabelece os "Os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços 

verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de utilização 

colectiva [...]". Os parâmetros serão calculados já em fase de projecto, mediante o programa 



 

115 

 

desenvolvido. Como tal, seguem abaixo, os quadros respeitantes aos Quadros I e II (Quadro 

11 e 12) da presente portaria, os quais, estabelecem os parâmetros atrás mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 11 - Quadro I da Portaria 216b/2008 - Parâmetros de Dimensionamento: Espaços Verdes e de 

Utilização Colectiva, Equipamento de Utilização Colectiva e Infra-estruturas - Estacionamentos. 
Fonte: Portaria 216b/2008. 
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Quadro 12 - Quadro II da Portaria 216b/2008 - Parâmetros de Dimensionamento: Infra-estruturas - 

Arruamentos. 
Fonte: Portaria 216b/2008. 

 

5.3. Análise Crítica dos Projectos do Edifício 

 
 Neste ponto do presente capítulo dar-se-ão a conhecer três momentos que se 

entendem fundamentais na história do edifício Torre. O primeiro momento será o do 

projecto original, de 1972, da autoria do Arqt.º Fernando Pinto de Sousa (FPS). O segundo 

momento trata-se do projecto de alterações, de 1980, da autoria do Arqt.º Luís Marçal Grilo 

(LMG), com vista à instalação de um Aparthotel e um restaurante panorâmico no último 

andar do edifício. Por fim, o terceiro momento é marcado pelo último projecto, de 2009, 

novamente da autoria do Arqt.º FPS e que, contempla um corpo horizontal de quatro andares 

na base da Torre, fundamentalmente de cariz habitacional. 

 Trata-se, portanto, de um ponto importantíssimo para o estudo a levar a cabo, na 

medida em que se contactou com as diversas soluções que foram sendo dadas para concluir o 

edifício mas que, de facto, nunca chegaram a ser concluídas. Como diz SUAREZ (2006: 

pp.4), o projecto é um filme e se se estudar apenas um dos seus momentos (fotogramas) 

nunca se conhecerá realmente a sua história, nem se terá uma base sólida para evitar erros 

passados de projecto. Posição com que se concorda e se passa a citar: 

 "[...] entiendo el proyecto como una especie de film, en el que el/los plano/s final/es 

o la obra construida (en el mejor de los casos), son tan sólo uno de sus fotogramas. Cada 

muro y cada techo, cada ventana y cada puerta, cada forma y cada espacio, son como unos 

personajes que no alcanzaron su posición por una fórmula matemática, aunque tampoco por 

azar. Su conjunción es el corolario de una historia, la suya, el resultado de su propia 
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génesis. No aparecieron mágicamente por un rapto creativo de su autor, sino por el devenir 

de un proceso que – más o menos extenso, más o menos tedioso, más o menos accidentado – 

les da su razón de ser y de estar, un proceso que los dota de sentido." (SUAREZ, 2006: 

pp.4). 

 Pode-se, desta forma, recolher todos os dados inerentes ao processo de criação do 

projecto e recriá-lo a qualquer momento, sem qualquer tipo de inconveniente, descobrindo os 

erros e evitando-os. É possível descobrir o problema que lhe deu origem assim como as 

condições que o fizeram possível. 

 

5.3.1. Projecto Original - 1972 

 
 Depois de solicitado a fazer o projecto de arquitectura das torres, de um loteamento 

previamente desenhado, na Quinta de Santo António, o Arqt.º FPS, surge em 1972, com um 

projecto da primeira, a que chamariam Torre A. Segundo o próprio, em entrevista (Anexo 

A2.1.), estariam previstas três torres interligadas por um corpo horizontal. No entanto, só a 

primeira foi pormenorizada. Segundo FPS (Anexo B1.2.), "O imóvel implanta-se de forma a 

fruir de uma orientação que satisfaz os aspectos fundamentais de exposição ao sol, aliada a 

uma vasta panorâmica sobre o vale e todo o quadrante nascente-sul-poente.". Com efeito, a 

proposta compreendia no total 50 fogos, distribuídos para que cada piso comportasse quatro 

fogos de três tipos, ou seja, dois fogos teriam a mesma tipologia. Como tal, haveria 14 fogos 

T4, 24 T3 e 12 T2. Por esta altura o projecto contemplaria oito pisos acima da cota da via 

principal, quatro pisos completos abaixo dessa cota e mais três parciais, segundo FPS 

(Anexo B1.2.): "Desta maneira procurou tirar-se partido das condições topográficas locais, 

aproveitando-se o desnível que o terreno oferece, sem prejuízo de todas as condições de 

desafogo, salubridade e de habitabilidade, numa palavra.". A adaptação ao terreno estaria 

assim garantida com "um mínimo de alteração na topografia local." (Anexo B1.2.). 

 Apesar de predominantemente habitacional, o edifício, contemplaria uma zona 

comercial de apoio aos habitantes, a qual, compreendia um super-mercado, café, barbearia, 

entre outros. Não obstante do historial do edifício Torre atrás relatado, è claro que o factor 

económico pesou bastante no estado actual em que se encontra o mesmo mas, segundo FPS, 

também pesou na fase de projecto. Compreende-se portanto que este factor tenha contribuído 

para um desenho arquitectónico repetitivo, por isso mais económico, monótono, bem ao 

estilo dos anos 70 do século XX. Uma vez mais cita-se FPS (Anexo B1.2.): 
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 "Não obstante o condicionalismo predominantemente económico da solução 

adoptada, houve em mente a preocupação de responder de forma correcta às necessidades 

das pessoas, criando-se uma diversificação de fogos e soluções num jogo de volumes 

variados, procurando-se uma maior elasticidade e variedade de soluções, sem prejuízo da 

unidade do conjunto que assim terá boa integração no contexto urbano em que se insere.". 

 Imediatamente a seguir podem-se visualizar alguns extractos (Figura 126 a 128) das 

peças desenhadas originais que comprovam o que foi dito anteriormente, não invalida, 

contudo, que se dê especial atenção ao Anexo B2 do presente estudo, onde se encontram a 

totalidade dos elementos necessários das peças desenhadas originais, para melhor 

compreender a proposta: plantas, cortes e alçados. 

 

 
Figura 126 - Planta dos Pisos Tipo do Edifício Torre, 1972, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
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Figura 127 - Corte A-B do Edifício Torre, 1972, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
 

 
Figura 128 - Alçado Sudeste do Edifício Torre, 1972, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 
Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
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5.3.2. Projecto de Alterações - 1980 

 
 Após complicações financeiras do proprietário inicial, Capitão José da Silva 

Baptista, o mesmo forma uma empresa denominada Soares, Vasco e Baptista (SVB) que, em 

1980 tenta recuperar e terminar o imóvel. A partir deste momento, já estaria fora de questão 

realizar os outros edifícios, sendo a principal preocupação terminar o construído. Para tal, foi 

encomendado ao Arqt.º LMG um projecto de alterações (Figura 129 a 131) que visava a 

implementação de um Hotel Residencial de categoria 3 estrelas, denominado Estrela Fórum. 

O projecto, de facto, não traria nada de novo a nível de enriquecimento e valorização da 

arquitectura do imóvel. Segundo LMG comprova-se isso mesmo (Anexo B1.4.):  

 "Pode pois afirmar-se que as alterações propostas visam apenas garantir a 

possibilidade de instalação da Unidade Hoteleira, sem interferir significativamente com a 

expressão arquitectónica inicialmente preconizada para a edificação.". 

 
 

 
Figura 129 - Planta do Piso 1 a 5 com as Alterações para Hotel Residencial sobrepostas no Original, 1980, 

Covilhã. Projecto do Arquitecto: LMG. 
Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 22-02-2010. 
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 As alterações seriam apenas interiores, sendo a de maior relevância a instalação, no 

último andar, de um restaurante panorâmico fortemente envidraçado e de um elevador 

panorâmico exterior, que faria a ligação directa do piso térreo com o mesmo. Esta alteração 

foi mesmo elogiada por FPS que, disse em entrevista (Anexo A2.1.), que o mesmo seria um 

"complemento magnífico" ao projecto inicial, classificando-o como "uma coisa de sonho". 

No entanto, a lista de alterações, preconizada por LMG, pode ser apreciada no Anexo B1.4. 

e B1.7.. Também a totalidade das peças desenhadas, deverá, ser consultada no Anexo B2 do 

presente estudo. 

 

 
Figura 130 - Corte A-B do Edifício Torre pós Alterações, 1980, Covilhã. Projecto do Arquitecto: LMG. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 22-02-2010. 
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Figura 131 - Alçado Sudeste do Edifício Torre pós Alterações, 1980, Covilhã. Projecto do Arqt.º: LMG. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 22-02-2010. 
 

 Como se pode verificar, na evolução das peças desenhadas desde o projecto original, 

as premissas de fazer o edifício em socalcos nos pisos inferiores foi completamente 

abandonada em obra. Aquando das alterações o edifício era composto apenas por pisos 

completos, como que um paralelepípedo que foi enterrado num terreno de 45º de inclinação. 

A multiplicação de telhados e chaminés no último piso do edifício é bem notória e dá um 

aspecto de edifício "remendado" nada agradável ou apelativa. Se o edifício era repetitivo, 

continuou a sê-lo e o aspecto caótico da sua cobertura nada veio a beneficiar o mesmo. A 

integração no terreno foi feita da pior forma possível e a topografia existente não foi, 

claramente, respeitada como previa o projecto original.  
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5.3.3. Último Projecto - 2009 

 
 Após falência da empresa Soares, Vasco e Baptista e ter sido arrematado em hasta 

pública o imóvel pela Companhia Geral de Crédito Predial Português (CGCPP) em 1990, 

este foi comprado pela IMORATO em 1996. Em 1998, esta última, pede a FPS que elabore 

um estudo-prévio para se concluir, por fim, o edifício. Vários foram os acontecimentos que 

se foram sucedendo (Quadro 8), sem que nada de concreto se fizesse de forma a terminar o 

imóvel, até que, em 2002, este foi novamente comprado através de compra/venda judicial, 

desta feita pela Caixa Económica Montepio Geral (MG), actual detentor do imóvel.  

 O estudo-prévio de 1998, previa a construção de dois corpos laterais com cerca de 8 

pisos, num amontoado de pisos completos e meios pisos que não viriam a beneficiar em nada 

o imóvel e a sua integração paisagística (Figura 132).  

 

 
Figura 132 - Apontamento Perspéctico do Estudo-Prévio, 1998, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 22-02-2010. 
 

 A solução de 1998 chegou mesmo a ser aprovada, no entanto, em 2006, já sobre a 

alçada do MG, FPS avançou com um projecto, que além da Torre contemplava um corpo 

horizontal. Este seria dividido em Corpo B e C e teria apenas 4 pisos, em que um seria 

enterrado, e os outros três não passariam da cota do arruamento superior. O projecto de 
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arquitectura final, data de 2009, está aprovado e em vigor, pronto a avançar com a 

construção, contemplando para o efeito 117 fogos distribuídos pela Torre A e Corpos B e C, 

sendo 22 T0, 39 T1, 34 T2, 16 T3 e 6 T4 (Anexo B2). Além disso contempla ainda espaços 

para comércio e serviços. O aspecto repetitivo do edifício mantêm-se e o carácter 

maioritariamente habitacional do mesmo não vem valorizar em nada aquela área. A 

construção de mais habitações, ainda que se afigure rentável face à proximidade da UBI e 

suas dependências, não justifica a construção de 117 fogos dotados de pouca flexibilidade, 

sabendo-se de antemão da existência de centenas deles por ocupar na cidade e no país. Para 

que se justificasse tal construção, os fogos do edifício deveriam ter um carácter único, algo 

que o distinguisse e diferenciasse dos demais. Deveriam oferecer características únicas na 

cidade e não mais do mesmo. 

 
 

 

 

 
Figura 133 - Planta da Sub-Cave da Torre A e Corpos B e C, 2009, Covilhã. Projecto do Arqt.º: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
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Figura 134 - Planta do 7º ao 12º Andar da Torre A, 2009, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
 

 
Figura 135 - Corte A-B, 2009, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
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Figura 136 - Alçado Sudeste da Torre A e Corpos B e C, 2009, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
 

5.4. Síntese da Análise Crítica 

 

 O capítulo 5, demonstrou que nem sempre foram conduzidas da melhor maneira as 

intervenções feitas ao edifício Torre. O problema de sempre, o carácter repetitivo e 

monótono, se bem que se pode entender o factor económico como atenuante, manteve-se 

desde sempre no projecto. Todos os intervenientes, não souberam lidar com o facto, de a 

Torre ser um elemento marcante na paisagem da Covilhã e de ter que ser tratado como tal. 

 É certo que houve uma evolução desde o primeiro projecto até ao último, no entanto, 

a qualidade arquitectónica dos mesmos deixou sempre muito a desejar. Se tivesse sido 

munido de tais ferramentas, muito provavelmente não estaria no estado em que se encontra, 

devoluto e inútil. Obviamente que a arquitectura do mesmo marca uma época, está inserida 

num contexto e cenário completamente diferentes dos actuais e isso será, de facto, a sua 

maior atenuante. Contudo, não deixa de ser estranho, que a última intervenção, datada de 

2009, continue na senda de manter tal imagem que denigre a paisagem covilhanense, não 
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adoptando qualquer arranjo urbanístico que promova a integração do imóvel na urbe da 

Covilhã.  

 Trata-se pois, uma vez mais, de um projecto assente em cuidados paliativos e que 

pretende, unicamente, construir mais de uma centena de fogos para um lucro rápido e 

imediato da sua venda. Mas serão precisos mais 117 fogos iguais a tantos outros na Covilhã? 

Já não há demasiados à venda ou para aluguer? Resta saber, até que ponto, o mercado 

imobiliário pretende continuar a produzir fogos e mais fogos sem sentido, em vez de 

promover a reabilitação dos existentes e arranjar maneiras criativas e válidas, de reduzir os 

mesmos ou adaptá-los a outro tipo de usos.  
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CAPÍTULO 6 – PROPOSTA: TORRE DE SANTO ANTÓNIO 

 

 O presente capítulo desenvolve o estudo de caso referente ao edifício Torre. 

Apresenta-se abaixo o relatório de actividades que corresponde ao desenrolar de todo o 

processo criativo, de todas as questões e problemas encontrados aquando da realização da 

proposta de intervenção. Posteriormente há lugar à memória descritiva e justificativa do 

projecto de arquitectura da proposta, explicando todo o edifício em termos formais, estéticos, 

funcionais e técnicos. 

 

6.1. Relatório de Actividades 

 

 Nunca passou pelo programa desta dissertação/projecto demolir o edifício em estudo 

e propor outra qualquer solução que visasse a construção de um novo edifício ou uma 

operação de loteamento. Esta ideia ganhou ainda mais vigor aquando da visita ao local 

(Figura 137). Apesar de bastante repetitiva a expressão arquitectónica do edifício logo se 

percebeu o seu enorme potencial, quer pela sua presença na paisagem urbana da cidade da 

Covilhã, quer pelo facto de muito provavelmente nunca mais ser permitida a construção de 

um objecto edificado com tal expressão e presença na cidade. 

 

   
Figura 137 e 138 - Localização da Área de Intervenção e Torre de Santo António, Covilhã, Fev. de 2009. 

Fonte: Imagem Satélite do Google Earth (Fev. 2009) e Fotografia do Autor, respectivamente. 
 

 A opção passaria sempre pela reabilitação da Torre (Figura 138). Contudo, esse 

caminho, não poderia envolver unicamente a reposição dos materiais por novos e o 

tratamento das patologias das quais padece, pois isso tratar-se-ia apenas de um trabalho de 

restauro, o que, não é de todo o objectivo desta dissertação. 
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 A primeira opção a tomar seria delimitar a área de estudo a tratar, pelo que se 

procedeu a tal, optando-se pela área correspondente ao interior do arruamento que contorna o 

edifício. Logo se percebeu que nesta área estavam duas casas particulares e que pela sua 

proximidade com a Torre teriam de ser claramente preservadas. Isto justifica-se uma vez que 

as mesmas exponenciam o elemento marcante que a Torre já é na cidade, fazendo com que a 

escala da mesma na paisagem seja ainda mais marcante. 

 

 Se a Torre já é um elemento marcante da cidade porque não vincá-lo ainda mais? 

Não foi isso que aconteceu em cidades tão carismáticas como Barcelona, por exemplo? Em 

que o arquitecto francês Jean Nouvel produziu um monumento arquitectónico tão marcante e 

interessante como a Torre Agbar (Figura 139)? Para tal não precisou de grandes tecnologias 

de ponta, nem de soluções construtivas do outro mundo, sendo a mesma considerada um 

edifício low-tech pelo seu promotor Layetana - Inmobiliaria. O perfil da cidade catalã foi 

claramente modificado com este novo elemento marcante. Não será este um dos possíveis 

caminhos para uma cidade atractiva, dinâmica e inovadora? A Torre Agbar pode ter sido e 

continuar a ser grandemente criticada, devido ao contexto em que se insere, mas não deixa 

de ser visitada, fotografada, vivida, utilizada, entre outros. Este será o melhor caminho e 

solução para estes imóveis de grande porte? Da parte desta dissertação e nesta altura em que 

se encontra o estudo pensa-se que sim. 

 

   
Figura 139 e 140 - Torre Agbar, Barcelona, Espanha e Unité d'Habitation de Marseille, Marselha, França, 

respectivamente. 
Fonte: http://www.torreagbar.com/home.asp e 

http://downtowncreator.files.wordpress.com/2009/01/2529069759_f5c2355758_b.jpg, respectivamente -- 
Acedidos em: 07-03-2010. 
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 A primeira hipótese programática seria conciliar dois tipos de funções na Torre, 

sejam elas a de habitação e a de hotel-residencial. Estas funções estariam separadas por um 

ou dois pisos que seriam de utilização comum tal como sucede, com êxito, na Unité 

d'Habitation de Marseille (1946-52) (Figura 140). Os pisos considerados abaixo da cota de 

soleira ficariam destinados a estacionamento e zonas técnicas. A ideia do projecto 

actualmente construído, de ter um restaurante panorâmico no último andar da Torre, parece 

continuar actual e agrada. Será em princípio para manter. As vistas magníficas sobre o vale 

da Cova da Beira (Figura 141) são bastante apetecíveis quer para fins habitacionais, quer 

para a restauração. 

 

 
Figura 141 - Vista sobre o Vale da Cova da Beira, a partir do edifício Torre, Covilhã, Maio de 2009. 

Fonte: Fotografia do Autor. 
 

 Obviamente que a repetição da pele do edifício, ou seja, a fachada, não passou 

despercebida aquando da sua análise e como tal rapidamente se questionou o que fazer para 

alterar tal facto. O estudo de uma nova pele para o edifício surgiu assim como a ideia mais 

viável para o poder contextualizar na paisagem da cidade, minorar o seu impacto negativo e 

valorizar o seu robusto volume. Mas e agora, o que fazer? Manter a velha pele revestindo-a 

de uma nova? Fazer uma nova pele removendo a antiga? Conjugar uma alteração à antiga 

pele com uma nova? Logo se verá... 

 

 Elevando este conceito de pele ao máximo não se pode deixar de pensar nos 

arquitectos suíços Herzog e De Meuron e na sua obra. Toda a sua obra parece ser marcada 

por texturas e peles, o que é deveras interessante se o tentarmos aplicar a um edifício como a 

Torre. De todas as suas obras a Central Signal Box (1994) (Figura 142 e 143) em Basileia, 

na Suíça é sem dúvida o extremo do uso da pele em Arquitectura. A semelhança com as 

escamas de um peixe dá-nos a sensação que podemos moldar o edifício. Torna-se sólido mas 

também plástico e transparente. 
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Figura 142 e 143 - Central Signal Box (1994), Basileia, Suíça. 

Fonte: http://www.danda.be/gallery/architect/herzog-and-de-meuron/ e 
http://www.detail.de/Db/DbFiles/galerie_fotos/572/foto, respectivamente -- Acedidos em: 07-03-2010. 

 

 Depois de algum tempo a pensar e a discutir soluções chegou-se a uma nova 

possibilidade programática. Porque não ter também serviços? Neste caso escritórios. No 

topo, em lugar de um restaurante, como inicialmente pensado, porque não um equipamento 

de lazer que atraísse a população a usar o edifício? Uma piscina talvez? Um ginásio? Uma 

Sauna? Uma galeria? Um café-concerto? Uma sala de espectáculos? Tudo está em aberto e 

tudo é hipótese. 

 

 A sustentabilidade do edifício surge agora como um requisito incontornável e por 

isso bastante importante para a presente dissertação. Os sistemas de Arquitectura 

Bioclimática utilizados na Torre Agbar por Jean Nouvel são, neste momento, uma inspiração 

e uma possibilidade de utilização. Todo o edifício foi projectado de forma a aproveitar a 

insolação e a orientação do edifício, assim como a incorporação das energias renováveis no 

desenho do mesmo. Outros aspectos importantes são a regulação da circulação de ar, a 

utilização de equipamentos energéticos mais eficientes, a utilização de materiais isolantes 

que sejam recicláveis e não contenham contaminantes, o aproveitamento das águas da chuva 

e por último a utilização de luzes LED em grande parte da iluminação incluindo a nocturna. 

Um elemento marcante da cidade mas também da arquitectura e do ambiente. Grande 

inspiração para esta dissertação. 

 

 Neste momento, a ideia de transformar a pele existente e de lhe adicionar uma 

segunda toma corpo e alcança alguma vantagem em relação às demais, não só pelo exemplo 
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da Torre Agbar, mas também pelas vantagens que trás para o edifício. As soluções adoptadas 

por Jean Nouvel podem ser, de facto, uma mais-valia e um exemplo a seguir. 

 

 Deparou-se neste momento com várias questões importantes, "Que tipologias 

desenhar?", "Para que tipo de utilizadores desenhá-las?", "Que materiais usar?", entre 

outras. Em relação às tipologias pensou-se em adoptar tipologias mais pequenas mas, ao 

mesmo tempo dotadas de uma grande flexibilidade, permitindo aos seus utilizadores que as 

modifiquem com a natural mudança de vida dos mesmos. Foi pensado que, devido à 

proximidade com a UBI, assim como as suas dependências, o edifício estaria mais orientado 

para estudantes, jovens solteiros e jovens casais, não descurando o facto de também fachas 

etárias mais avançadas, assim como idosos poderem ocupá-los. Estes últimos quando na 

iminência de viverem sozinhos por opção ou pela lei natural da vida. O edifício pressupõe 

uma forte componente contemplativa da paisagem, logo a zona de estar/lazer deverá ser 

privilegiada em relação às demais. Pensou-se por isso em tipologias T0/1, T1/2, T2/2 e T2/3, 

além de T0/1 adaptado a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

 Depois de uma cuidadosa pesquisa, advinda da análise feita aos documentos relativos 

ao edifício Torre, verificou-se que, a alvenaria de YTONG, inicialmente utilizada na 

concretização do mesmo é, de facto, extremamente ecológica e também sustentável. Os 

blocos de YTONG são feitos de água, cal viva de alta qualidade e areia moída de 

granulometria muito fina, aos quais é adicionado cimento Portland na fase de produção. De 

estrutura celular, o YTONG, é um material de construção extremamente leve, tendo ainda as 

características de um material rochoso, ou seja, é inorgânico, imputrescível e insensível ao 

bolor. A aliar a estas imensas vantagens, o YTONG, é mais económico do que as soluções 

convencionais com tijolo cerâmico. São necessários apenas 6,6 blocos/m2 face aos 22,2 

blocos/m2 dos tijolos cerâmicos. Além do mais, os blocos de YTONG, são colados, com 

uma cola especial que, é mais fácil e rápida de fazer do que a argamassa de cimento 

convencional, sendo que a quantidade de cola e o tempo dispendido na sua aplicação são 

menores. Os blocos de YTONG são, ainda, fáceis de serrar e por isso de fácil acabamento 

dos paramentos de alvenaria, sendo que a rapidez de colocação, permite uma produtividade 

m2/dia por homem muito superior aos convencionais tijolos cerâmicos. Pareceu, por isso, um 

material a considerar, tendo em conta as suas propriedades, vantagens e o carácter 

sustentável que se pretende incutir no projecto. 
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 Depois do sucesso da Torre Agbar não se podia deixar de ficar fascinado com a 

aplicação das chapas de alumínio nas fachadas, considerando aplicar o mesmo processo a 

este projecto. Como tal referenciaram-se três cores principais para a escolha das chapas para 

o projecto. Estas cores derivam da envolvente e, visto que, o edifício, se insere num meio de 

vegetação abundante e contrasta com a encosta da montanha, a escolha recaiu sobre uma 

palete de verdes, a que se deu o nome de Verde-Claro, Verde-Médio e Verde-Escuro. 

Pegando nestas três cores estudaram-se hipóteses diferentes de adaptar um padrão e um 

ritmo à fachada (Figura 144). Primeiro com medidas modulares muito estritas e depois 

modificando-as um pouco de forma a que as varandas pensadas fizessem parte deste padrão 

e, como pedaço de fachada que são, destacarem-se da mesma. O estudo recaiu sempre num 

degradê das três cores utilizadas, reforçando o centro da torre (zona comum) e 

desvanecendo-se para a base (Terra) e para o topo (Céu). Além desta utilização mais artística 

e estética convêm referir que, o alumínio é 100% reciclável e por isso é um material sempre 

a ter em conta, tanto para o revestimento da fachada como para as estruturas a ela acopladas. 

 

 
Figura 144 - Estudo das Fachadas, Degradê e Varandas. 

Fonte: Esquisso do Autor. 
 

 Surge agora a ideia de fazer uma piscina interior na zona comum e um ginásio, 

aproveitando o duplo pé que se pretende estabelecer ao centro da Torre, unindo para isso os 

dois pisos centrais, por acção da remoção da laje que os separa. Pensa-se ainda ter alguns 

espaços verdes, em forma de canteiros nesta área. Pondera-se ainda, retirar qualquer varanda 
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que se tenha inicialmente pensado para esta área da fachada, reforçando ainda mais, a 

diferenciação desta área do edifício com as demais. 

 

 
Figura 145 - Primeira Proposta de Planta Tipo. 

Fonte: Desenho do Autor. 
 

 A primeira abordagem (Figura 145) às plantas tipo dos apartamentos, propostas pela 

presente dissertação, encontrou diversos problemas, nomeadamente: 

• A falta de flexibilidade de alguns apartamentos; 

• O não cumprimento de algumas regras do REGEU, nomeadamente, passagens e 

acessos aos apartamentos e dentro dos apartamentos; 

• A falta de abertura dos espaços, convergindo para um desenho algo fechado de 

alguns apartamentos; 

• A duplicação de mobiliário, visto não se aproveitar o de cariz fixo para uma 

flexibilidade que o poderia maximizar; 

• A adaptação a pessoas com mobilidade condicionada não estava pensada da 

melhor forma, encontrando-se diversos problemas de mobilidade a nível da 

entrada; 

• Corredores inutilizados; 
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• As varandas fechadas e as que se projectavam além da pele exterior iriam entrar 

em conflito com a estrutura de alumínio exterior e criar problemas de segurança; 

• A pele exterior, na configuração orgânica pensada seria inconcebível e altamente 

insustentável, tais eram os problemas de estabilidade. Além disso, iria desvirtuar 

o elemento Torre tal como ele é reconhecido na memória colectiva dos 

habitantes. 

 

 
Figura 146 - Segunda Proposta de Planta Tipo. 

Fonte: Desenho do Autor. 
 

 Face aos problemas atrás mencionados, repensou-se grande parte das situações 

separadamente. Procurou-se fundamentalmente melhorar a flexibilidade e mobilidade dos 

apartamentos (Figura 146). O que se fez para o conseguir foi: 

• Reorganizar os espaços "cozinha" de todos apartamentos T0 e de um T2 com o 

intuito de melhorar a sua funcionalidade e abertura; 

• Relocalizar as casas de banho de um T0 dos dois T2, com a finalidade de 

reorganizar o espaço de forma mais coerente, funcional e aberta; 

• Redesenhar algum mobiliário, tornando-o mais flexível e multifuncional; 

• Eliminar os corredores inutilizados, melhorando assim as deslocações; 
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• Repensar o T1, uma vez que foi pensado como um apartamento tipo "loft", para 

duas pessoas, deveria contemplar formas flexíveis e funcionais de seccionar e 

maximizar o uso do espaço. Desta forma iria conseguir-se um espaço 

individualizado de trabalho e um possível quarto de hóspedes ou filho; 

• Repensar a estrutura e configuração da pele exterior. Desta forma seguiu-se com 

algo mais racional e viável, mantendo a forma original e integral da Torre, 

contribuindo assim para o reconhecimento da mesma e não para o estranhar de 

um novo objecto. 

 

 Numa segunda abordagem (Figura 146) e já com o desenho da planta tipo 

melhorado, detectaram-se novos problemas, tais como: 

• O T1 estava algo sobre dimensionado, mesmo para um "loft" e carecia de espaço 

de arrumação face á sua recente flexibilidade. Caso fosse transformado em 

quarto, o espaço flexível, não teria arrumação possível. A arrumação do "quarto" 

não estava individualizada, o que era um problema; 

• Algumas regras do REGEU continuavam a ser violadas, nomeadamente áreas 

mínimas obrigatórias; 

• A disposição do mobiliário, por vezes, mostrava os apartamentos algo 

condicionados, algo que não era verdade mas que no entanto parecia assim ser; 

• Inicialmente pensadas para funcionarem como uma torre de vento e espaço de 

aspiração e arejamento da torre, as únicas escadas projectadas revelavam 

problemas de segurança. O facto de serem abertas, o que dava um efeito 

monumental, quando vistas de cima para baixo a partir do piso 0, revelou-se 

inconcebível. A segurança "falava" mais alto. 

 

 Em busca da resolução dos novos problemas detectados, tomaram-se as devidas 

medidas de acção, redesenhando os espaços visados, do que resultou: 

• A inserção de um grande móvel no apartamento T1 e redução significativa da 

área de quarto/estudo sobredimensionada. Desta forma, o apartamento ficou 

dotado com ferramentas que lhe proporcionam uma maior flexibilidade e 

maximização das suas áreas; 

• Corrigiram-se as áreas em discordância com o REGEU; 
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• Corrigiu-se a possível disposição do mobiliário, desenhou-se algum que se 

encontrava em falta e redesenhou-se outro que se mostrava pouco flexível; 

• As escadas foram fechadas. Contudo conseguiu-se manter a ideia da torre de 

vento, através de uma grande conduta de ventilação, localizada entre a escada e a 

parede. 

 

 Em relação ao piso de chegada (piso 0) (Figura 147) cedo se encontrou grandes 

anomalias. Os problemas de maior destaque foram: 

• A entrada, a qual foi pensada, para a parte de habitação, através da escada de 

acesso aos pisos, tal como no projecto original, era inviável face à urgência em 

fechar a escada era esta opção; 

• A entrada para as residências "hotel" seria lateralmente. Contudo esta opção 

mostrou-se claramente desadequada para pessoas de mobilidade condicionada, 

uma vez que a altura a vencer seria de cerca de 2 m; 

• A zona de recepção estava em contacto directo com a lavandaria, o que era 

inadequado; 

• A zona de café/restaurante não usufruía da paisagem, o que era impensável num 

edifício desta natureza. 

 
Figura 147 - Primeira Proposta de Planta do Piso 0. 

Fonte: Desenho do Autor. 
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 Em relação às anomalias atrás mencionados tomaram-se as seguintes medidas de 

acção projectual (Figura 148): 

• Alterou-se a entrada para uma zona lateral à inicial e propôs-se uma recepção 

comum e um gabinete administrativo; 

• O acesso aos pisos superiores e inferiores seriam controlados por cartão 

magnético para maior segurança; 

• A lavandaria foi relocalizada no piso -1; 

• O restaurante foi repensado e a sala de refeições passou a ocupar toda a fachada 

Sudeste e a usufruir das vistas sobre o vale da Cova da Beira. 

 

 
Figura 148 - Segunda Proposta de Planta do Piso 0. 

Fonte: Desenho do Autor. 
 

 Aos pisos de estacionamento foram localizadas as entradas de garagem de nível nos 

dois primeiros e uma em rampa para o piso enterrado com 13% de inclinação. Isto olhando 

sempre para a topografia do terreno e alterando-a o mínimo possível. Os estacionamentos 

foram localizados e nos espaços sobrantes propuseram-se alguns arrumos para os utentes do 

edifício. A iluminação dos pisos -1 e -2 seria, dentro do possível, realizada através de óculos 

para o exterior. 
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Figura 149 e 150 - Primeira Proposta de Planta do Piso -1 e -2, respectivamente. 

Fonte: Desenho do Autor. 
 

 
Figura 151 - Primeira Proposta de Planta do Piso -3. 

Fonte: Desenho do Autor. 
 

 A primeira abordagem (Figuras 149 a 151) aos pisos de estacionamento não previa 

outro tipo de funções que não estacionamento. Contudo, revelou-se infrutífera, na medida 

em que vários estacionamentos teriam acesso difícil e havia um grande desperdício de 

espaço. A análise encontrou os seguintes problemas: 

• Espaço reduzido de passagem e dificuldades de manobra; 

• Espaço bastante desaproveitado; 

• Escadas abertas para os pisos superiores. 

 

 Com a finalidade de melhorar os problemas encontrados tomaram-se as seguintes 

medidas projectuais: 
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• Eliminar dois pilares que se entenderam fulcrais para a boa mobilidade dentro do 

estacionamento; 

• Aproveitar os espaços sobrantes para albergar arrumos e lavandaria; 

• Fechar as escadas de acesso aos pisos de forma a evitar problemas de segurança. 

 

 
Figura 152 e 153 - Segunda Proposta de Planta do Piso -1 e -2, respectivamente. 

Fonte: Desenho do Autor Corrigido pelo Eng.º Jorge Gonçalves. 
 

 
Figura 154 - Segunda Proposta de Planta do Piso -3. 

Fonte: Desenho do Autor Corrigido pelo Eng.º Jorge Gonçalves. 
 

 Depois de feitas as correcções atrás mencionadas (Figuras 152 a 154), mantinham-se 

alguns problemas relacionados com a mobilidade, pelo que se procedeu fundamentalmente à 

reconfiguração dos pisos. Aumentou-se um pouco a sua área e acrescentaram-se alguns 

arrumos nos espaços sobrantes. Uma vez que não se podia diminuir o número de 
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estacionamentos (49), visto serem os necessários para o cumprimento do Regulamento do 

PDM da Covilhã e da Portaria 216b/2008, as medidas a tomar tiveram de compreender um 

aumento da área deste corpo horizontal de estacionamentos, de modo a garantir o bom 

funcionamento do mesmo. 

 

 O piso intermédio depois de muito se debater o que deveria ser e ter, resolveu-se 

optar por uma zona de serviços e lazer (Figura 155). Assim pensou-se em duas ou três lojas, 

algumas áreas lounge e de jogos e ainda um bar de apoio. Desta forma o edifício ganharia 

coerência de funções desde a sua base até ao topo. 

 

 
Figura 155 - Primeira Proposta de Planta do Intermédio. 

Fonte: Desenho do Autor. 
 

 Este piso pela sua diferença com os anteriores e notoriedade que tem em alçado teria 

de se fazer notar, mesmo quando se chegasse a este pelo interior. Assim, pensou-se num piso 

openspace em que a estrutura original do edifício deveria confrontar o novo uso. Talvez até 

transpor o ambiente envolvente natural para dentro do piso. O percurso dentro deste deveria 

ser contínuo, permitindo uma fruição sem barreiras e espaços "mortos" da área. O conceito 

teve, posteriormente, de ser adaptado à estrutura e às condutas de extracção de fumos e 

passagem de tubos. Foi moldado mas a ideia e utilizações iniciais mantiveram-se por 

completo. 
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6.2. Memória Descritiva e Justificativa 

 

6.2.1. Enquadramento Geral 

 

 A Torre de Santo António, sita na cidade da Covilhã, trata-se de um edifício de cariz 

maioritariamente habitacional, com uma pequena percentagem de espaços comerciais. Tido 

como um objecto pejorativo da imagem da cidade, o edifício Torre foi erigido em 1976, sob 

orientação e projecto do Arqt.º Fernando Pinto de Sousa. Talvez pelo período da história da 

cidade e do país em que se vivia, o edifício não foi acolhido da melhor forma, sendo 

posteriormente apelidado de “mamarracho”.  

 Inicialmente inserido num complexo que compreendia mais do que uma torre, o 

edifício Torre nunca se inseriu no ambiente circundante, uma vez que os edifícios adjacentes 

que iriam contextualizá-lo e interligá-lo com a urbe e a paisagem envolvente nunca 

chegaram a ser construídos, nem sequer projectados. 

 Diversos problemas económicos dos sucessivos proprietários, assim como 

burocracias inerentes às transacções e permutas entre os mesmos, legalizações, pagamentos 

em falta, entre outros, estiveram na origem da não conclusão do edifício Torre e consequente 

estado de abandono e deterioração a que o mesmo está associado. 

 O local onde o edifício Torre se insere só pode ser tido como privilegiado. Instalado 

na encosta da montanha tem uma vasta vista sobre o vale da Cova da Beira. Insere-se numa 

envolvente fortemente arborizada e com pequenas hortas urbanas. O local fica próximo da 

Reitoria da UBI, Residências Femininas e Mistas de Santo António, Pavilhão Polidesportivo 

da UBI, Cantina de Santo António e Residências de Professores. Trata-se pois, de um local 

bem posicionado para ter um edifício de cariz habitacional e hoteleiro. 

 A envolvente sossegada e vistas deslumbrantes fazem do próprio edifício um ex-

líbris incontornável da cidade, desde que devidamente interpretado, facto que não lhe assiste 

de momento. De arquitectura repetitiva e pouco apelativa o edifício foi sendo menosprezado 

sem sequer se lhe estudarem hipóteses viáveis e harmoniosas de o concluir.   

 

6.2.2. Metodologia e Conceito 

 

 Partindo do estudo dos diversos projectos e soluções que foram sucessivamente 

sendo propostos para o edifício Torre, estudou-se o mesmo, com especial atenção para a 
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estrutura existente em betão armado. Depois de percebida a estrutura estudou-se a 

compartimentação estabelecida no último projecto datado de 2009 (Figura 156). Chegou-se, 

no entanto, à conclusão que as sucessivas alterações do projecto de arquitectura foram 

catastróficas para a arquitectura do edifício Torre e fundamentalmente dos espaços 

habitacionais propostos, resultando em apartamentos demasiadamente "enclausurados". A 

sucessão de espaços sempre encerrados sobre si mesmos não beneficiaram em nada o 

edifício, antes pelo contrário, tornou-o monótono e desinteressante. 

 

 
Figura 156 (Igual a 134) - Planta do 7º ao 12º Andar da Torre A, 2009, Covilhã. Projecto do Arquitecto: FPS. 

Fonte: Câmara Municipal da Covilhã - Divisão de Urbanismo e Habitação -- 11-03-2010. 
 

 Em resultado da análise efectuada pensou-se em elaborar um projecto de reabilitação 

de reinvenção e não de restauro. Apoiando-se sempre na estrutura de betão existente criou-se 

uma imagem renovada e apelativa para o edifício Torre, reinterpretando-o formal e 

funcionalmente. O projecto foi guiado muito na linha do projecto do "Hotel Star Inn" (2006-

08) (Figuras 157 e 158), ou seja, mantendo a estrutura inicial de betão, a presença e forma 

do edifício original, reinterpretou-se o edifício, contextualizando-o com a envolvente e 

fundamentalmente reintegrando-o na urbe da sua cidade. 
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Figura 157 e 158 (Igual a 70 e 71) - Hotel Star Inn, 2006-08, Porto, antes e depois, respectivamente. Projecto 

dos Arquitectos: António Leitão Barbosa e Pier Paolo Rotondo. 
Fonte: FERNANDES e CANNATÀ (2009: pp.59) e 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/NEQeTjqwiQPn1ONUBoDvCA. Acedido em: 21-03-2010. 
 

 Sempre com os regulamentos e leis vigentes como base de trabalho, nomeadamente o 

REGEU, o Regulamento do PDM da Covilhã e a Portaria 216b/2008, traçou-se um 

programa ambicioso mas viável. Com a sustentabilidade sempre presente no novo desenho 

arquitectónico, contemplaram-se ainda medidas de aproveitamento do sol, dos ventos e das 

águas pluviais. Das mesmas resultou o seguinte conjunto de soluções: uso de painéis solares 

na cobertura, vidro fotovoltáico na fachada, colectores de águas pluviais, torre de vento 

como conduta de ventilação passiva, fachada dupla funcionando como um método passivo 

de ventilação do edifício, utilização de materiais maioritariamente reutilizáveis e menos 

poluentes, utilização de iluminação LED e coberturas ajardinadas. 

 

 Formalmente o edifício foi pensado com vista a manter a sua forma original, não 

destruindo, desta forma, a imagem "entranhada" na memória colectiva dos covilhanenses 

mas antes melhorando-a, contribuindo assim para a aceitação de tal imposição na paisagem. 

Para tal manteve-se a estrutura original em betão armado com pequenas correcções e a nível 

de imagem formal "enrijeceu-se" a sua forma, ou seja, tornou-se a sua planta mais racional e 

depurada de cantos e recortes que compunha. 

 

 
Figura 159 - Palete de Verdes: Verde-Claro, Verde-Médio e Verde-Escuro, respectivamente. 

Fonte: Imagem do Autor. 
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 Ao edifício concebeu-se-lhe primeiro uma pele colorida, assente numa trilogia de 

verdes (Figura 159), os quais se encontram contemplados na vegetação envolvente e 

dispersa pela montanha (Figura 160). Estes verdes foram denominados de Verde-Claro 

(NCS S0580-G30Y), Verde-Médio (NCS S2570-G20Y) e Verde-Escuro (NCS S4550-

G20Y), pelo que se traduziram num degradê que concentra o Verde-Escuro ao centro e se 

vai desvanecendo para as extremidades. Elaborado segundo uma malha rigorosa de 0.80m x 

0.80m ao longo do perímetro estabelecido para o edifício, esta foi posteriormente adaptada à 

realidade irregular da forma do mesmo, para que não se comprometesse a viabilidade da sua 

construção. Esta pele será em chapas de alumínio onduladas coloridas, sendo aplicada sobre 

a pele de alvenaria que se entendeu, pelas suas características, continuar a ser em YTONG, 

material original do edifício. 

 

 
Figura 160 - Encosta da Montanha que envolve o Edifício Torre. 

Fonte: Fotografia do Autor: 21-05-2010. 
 

 Á pele de alvenaria e à colorida foi-lhe adicionada uma terceira e última pele em 

estrutura metálica de alumínio e vidro fotovoltáico. Esta terceira pele além das 

características de produção de energia eléctrica e gestão da ventilação das fachadas alberga 

as varandas dos apartamentos e as plataformas de manutenção da fachada. Tem por isso uma 

importância extrema na sua composição uma vez que é a pele que mais funções acarreta. 

 

 Devido á necessidade de incluir estacionamentos privados, decorrentes das leis 

anteriormente mencionadas, foi necessário incluir um pequeno corpo horizontal de 3 pisos 

acoplado à base do edifício. Contudo, este não se extravasa muito além do limite 

estabelecido, apenas o necessário para albergar os estacionamentos. Aproveita a escavação já 
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realizada e espreita levemente a paisagem. Serve ainda de ligação do edifício com o terreno à 

cota de entrada. Será em betão branco, reforçando a diferente função que comporta, em 

relação aos demais pisos do edifício. Portanto, ao elemento vertical associou-se-lhe um novo 

elemento horizontal que não pretende minimizar o impacto do mesmo na paisagem, tal como 

o último projecto que lhe foi desenvolvido, mas sim estabelecer uma ligação com a mesma 

de forma subtil. É importante frisar que a presença do edifício deverá ser reforçada e não 

minimizada. Há que assumi-lo como marco e como cidade. Só desta forma se pode melhorá-

lo e reinventá-lo para que o mesmo se integre. 

 

 No fundo, o conceito do edifício passou pelo "despir" da velha pele e "vestir-lhe" 

importantes novas camadas para que fosse possível adaptá-lo às novas funcionalidades, 

melhorando substancialmente a sua integração paisagística e importância na urbe. Contudo, 

a sustentabilidade tanto do edifício como da proposta esteve sempre presente, daí a utilização 

de materiais menos poluentes, recicláveis e reutilizáveis na mesma. Além das tecnologias 

solares passivas e activas, aproveitamento das águas pluviais e dos ventos. 

 

6.2.3. Programa e Funcionalidade 

 

 O programa do edifício foi fortemente debatido e pensado. Finalmente pensou-se que 

o edifício, devido à sua localização e presença espacial, seria indicado quer para habitação 

quer para hotelaria. No entanto o conceito de hotel aqui presente não tem nada que ver com o 

conceito original ou qualquer outro tipo de unidade hoteleira, aparthotel incluído. Definiu-se 

apenas como hotel na medida em que 50% dos apartamentos serem única e exclusivamente 

destinados ao aluguer, sem que seja permitida a sua venda. Estes serão geridos por um 

administrador que será ainda responsável pelo condomínio de todo o edifício. Considera-se 

assim que seja um novo conceito de hotel-residencial, uma vez que irá oferecer os serviços 

de lavandaria, limpeza e alimentação caso sejam requeridos. O utente pode inclusivamente 

viver toda a sua vida no apartamento, unicamente nunca o poderá adquirir. Este conceito, 

muito semelhante ao de habitação assistida, poderá ser muito interessante para idosos e 

pessoas de mobilidade condicionada pelas facilidades e comodidades que lhes proporciona. 

 

 A entrada no edifício, segundo o ponto de vista do peão, será feita pelo piso 0, o qual 

dispõe de uma plataforma de entrada ajardinada transitável. Ao entrar, o utente dispõe de 

uma recepção com porteiro que o direccionará para o local pretendido. A recepção dispõe 
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ainda de um móvel para receber o correio de todos os utentes do edifício e fazer a sua 

distribuição à medida que os mesmos vão chegando. Uma sala anexa à recepção serve de 

sala de pessoal mas também para guardar a bagagem de novos utentes ou daqueles que vão 

partir. O gabinete do administrador, com mesa de reuniões fica imediatamente ao lado da 

recepção, assim como uma instalação sanitária de apoio à zona de recepção.  

 

 Ainda no piso 0, existe um restaurante com palco para espectáculos musicais ao vivo, 

fundamentalmente de piano, para música ambiente, sendo apoiado por uma instalação 

sanitária preparada para pessoas de mobilidade condiciona além da distinção de sexos. Terá, 

no entanto, lavatórios comuns. A cozinha do restaurante encontra-se devidamente equipada 

com zonas distintas de confecção de alimentos e lavagens de loiças, além de um congelador 

e frigorífico. Possui ainda um armazém para alimentos secos e não perecíveis e um de 

materiais de limpeza. Os funcionários do mesmo têm balneários próprios com distinção de 

sexos. Entre o acesso aos apartamentos e o restaurante encontra-se uma área lounge, da qual 

se poderá assistir aos espectáculos sem utilizar as mesas do restaurante.  

 

 A subida aos pisos superiores, assim como a descida aos inferiores faz-se através de 

um espaço central do edifício, o qual possui dois elevadores com capacidade para 8 pessoas 

cada, ou seja, 630 kg, tipo Otis Gen2 Comfort. Este elevador não possui casa da máquina, o 

que é óptimo pois liberta a cobertura. É ainda possível utilizar as escadas que se encontram 

totalmente fechadas e munidas de portas antipânico, a fim de garantir a segurança do edifício 

em caso de incêndio. Existe um corredor directo para os habitantes do edifício, sejam eles de 

aluguer ou proprietários.  

 

 Qualquer pessoa exterior ao edifício poderá fruir do restaurante e do piso intermédio 

de lazer que se falará mais á frente. Para que tal seja possível as portas de acesso aos pisos 

superiores e inferiores, nomeadamente a porta do corredor de acesso e a porta dupla de 

acesso ao restaurante serão activadas por cartão magnético, o qual será distribuído à entrada 

pelo porteiro, em função do serviço do edifício que a pessoa pretende aceder e mediante 

identificação adequada. Os habitantes possuirão cartão próprio e aos arrendatários ser-lhes-á 

facultado um aquando da assinatura do contrato de arrendamento. Em caso de incêndio este 

sistema deverá desbloquear as portas. 
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 Os pisos de habitação, quer de posse quer de aluguer, serão iguais, existindo contudo 

dois pisos tipo. A distinção dos pisos tipo está unicamente na posição das janelas e das 

varandas sendo o seu interior igual. No entanto, face à versatilidade e flexibilidade dos 

espaços habitacionais nunca encontraremos um único apartamento igual em todo o edifício, 

uma vez que o utente poderá modificá-lo a seu gosto e às condições de vida a que se 

encontra sujeito. Pois bem, os pisos tipo estão desenhados de modo a que se aceda aos 

apartamentos sem a utilização de grandes corredores. Como tal, existe um átrio central onde 

se localizam os elevadores e o acesso às escadas. Deste átrio acede-se em cada piso às 

seguintes possibilidades de tipologias: T0/1, T0/2, T1/1, T1/2, T1/3, T1/4, T2/1, T2/2, T2/3, 

T2/4. Sendo que cada andar comporta dois T0, um T0 adaptado, um T1 e dois T2. O vasto 

leque de tipologias só é possível pela flexibilidade da planta, a qual se passará a explicar. 

 

 Os T0 funcionam da mesma forma, o utente entra e sobre o lado direito encontra a 

cozinha, a qual dispõe de fogão/forno, máquina de lavar a loiça e a roupa, frigorífico, 

despenseiro e módulos diversos de arrumação de loiças. O espaço sala/quarto é dividido por 

um balcão que será onde se realizam preferencialmente as refeições. Ainda na entrada, sobre 

o lado esquerdo encontra-se a casa de banho, munida de banheira, sanita, bidé e lavatório. 

No seguimento da casa de banho virado para a sala/quarto está um roupeiro. Na sala/quarto 

através da utilização de um sofá-cama ou de uma cama-sofá (Figura 160 e 161) como a do 

designer Stefan Roller é possível maximizar o espaço para que seja espaço de lazer e de 

estudo também. 

 

 
Figura 161 e 162 - Cama-sofá BETT 3.1 de Stefan Roller. 

Fonte: http://www.designshoot.com/bett-transformable-bed-into-sofa-for-small-space.html/ -- Acedido em: 29-
05-2010. 
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 No seguimento do mobiliário da cozinha vem um grande móvel de arrumação 

encimado por prateleiras. Inserida neste móvel, encontra-se uma secretária de estudo 

poupando, desta forma, o espaço que a mesma ocuparia separadamente. Estes apartamentos 

deverão ser ocupados maioritariamente por estudantes. Podem ser utilizados por unicamente 

um estudante ou um casal. Apesar de maioritariamente vocacionados para esta facha etária 

podem ainda ser ocupados por indivíduos solteiros ou casais jovens e ainda por idosos em 

forma de casal ou pessoa sozinha. 

 

 O T0 adaptado funciona da mesma forma em todos os pisos. Entrando no 

apartamento, deparamo-nos com um hall que detém um roupeiro e que permite uma viragem 

de 360º para cadeiras de rodas, ou seja, inscreve um círculo de 1.5m de diâmetro. Sobre a 

direita entra-se na cozinha. Esta, em forma de "L", permite ao utilizador aceder a todos os 

móveis da cozinha, possibilitando inclusivamente uma viragem de 360º. A cozinha dispõe de 

fogão/forno, máquina de lavar a loiça e a roupa, frigorífico, despenseiro e módulos diversos 

de arrumação de loiças. Neste espaço encontra-se uma secretária para estudo e refeições 

encimada por prateleiras, onde lateralmente se erguem dois armários para arrumação. 

Lateralmente uma mesa rebatível possibilita maximizar o espaço e receber visitas ou viver 

em casal. Uma casa de banho adaptada surge anexa a este espaço, munida de banheira, 

sanita, bidé e lavatório devidamente preparados com barras laterais e torneiras accionadas 

por alavanca. O espaço sala/quarto é possível de ser encerrado do espaço de 

cozinha/refeições/estudo e casa de banho através de umas portas corrediças. Estas, quando 

fechadas, escondem uma série de prateleiras do espaço sala/quarto. O espaço é possível de 

maximizar utilizando a cama-sofá de Stefan Roller, referida anteriormente, aquando da 

vivência em casal, aumentando assim a área do espaço. Este apartamento possibilita assim a 

ocupação por uma ou duas pessoas, podendo ser estudantes, jovens solteiros, jovens casais, 

indivíduos solteiros ou em casal e idosos sozinhos ou em casal. 

 

 O T1 é um apartamento um pouco diferente dos demais. Baseado no conceito de loft 

é um apartamento bastante flexível, possibilitando a utilização por uma pessoa, casal, casal 

mais filho ou filhos e idosos sozinhos ou em casal, possibilitando uma utilização de até 

quatro pessoas. Está portanto mais vocacionado para usos familiares não deixando de parte a 

população estudantil. Entrando no apartamento, sobre a esquerda, encontra-se um corredor 

de acesso à zona de sala/cozinha sempre acompanhado por um grande móvel de arrumação 

do lado esquerdo e acesso à casa de banho sobre a direita. A casa de banho encontra-se 
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dividida em zona de banho e zona de instalação sanitária, no entanto, são separadas apenas 

por uma porta corrediça em vidro fosco. A casa de banho encontra-se munida de banheira, 

sanita, bidé e dois lavatórios. A cozinha dispõe de fogão/forno, máquina de lavar a loiça e a 

roupa, frigorífico, despenseiro e módulos diversos de arrumação de loiças. Possui ainda uma 

ilha para refeições rápidas e alguma arrumação. Esta ilha tem ainda a função de separar o 

espaço sala da cozinha propriamente dita. O espaço sala é bastante flexível, contemplando 

para o efeito uma zona que pode ser encerrada por umas portas giratórias corrediças. Este 

espaço, quando encerrado possibilita um quarto que consegue receber uma cama de casal e 

uma secretária. O espaço de quarto/estudo poderá ser encerrado do espaço sala/cozinha e da 

entrada do apartamento através de portas de correr, possibilitando um roupeiro privado ao 

quarto. O quarto, flexível como é, possibilita, através de portas giratórias corrediças, encerrar 

a zona de quarto propriamente dita de uma zona de estudo, contemplando mesmo assim, uma 

entrada/saída diferenciada para os dois espaços. 

 

 O apartamento T2 situado a sudeste está mais vocacionado para usos familiares não 

deixando de parte a população estudantil. Possibilita a utilização por uma pessoa, casal, casal 

mais filho e idosos sozinhos ou em casal, possibilitando uma utilização de até três pessoas. 

Menos flexível que os anteriores em termos de espaço de quarto não deixa de o ser a nível da 

sala. Ao entrar no apartamento deparamo-nos com um corredor com cerca de 5m, derivado 

da complexa estrutura imposta, mas que resultará numa excelente galeria expositiva de fotos 

familiares ou peças de arte, nomeadamente quadros. No final do corredor, imediatamente do 

lado direito encontra-se um grande armário de arrumação. Do lado esquerdo têm-se uma 

antecâmara aberta para a sala que faz a distribuição para os quartos e casa de banho. Esta 

está equipada com banheira, sanita, bidé e lavatório. Os quartos dispõem de roupeiro 

próprio. Um dos quartos é duplo e o outro individual. No final do corredor atrás mencionado 

encontra-se a sala/cozinha em que a cozinha se encontra equipada com fogão/forno, máquina 

de lavar a loiça e a roupa, frigorífico, despenseiro e módulos diversos de arrumação de 

loiças. A separação da sala com a antecâmara de acesso aos quartos é feita através de uma 

secretária fixa, com um módulo de arrumação. Esta é encimada por prateleiras. 

Preferencialmente para utilização de duas pessoas pode juntar-se-lhe uma terceira. Este 

apartamento possibilita assim a ocupação por uma, duas ou três pessoas, podendo ser 

estudantes, jovens solteiros com ou sem filhos, jovens casais com ou sem filhos, indivíduos 

solteiros ou em casal com ou sem filhos e idosos sozinhos ou em casal. 
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 O apartamento T2 situado a noroeste está, à semelhança do anterior, mais 

vocacionado para usos familiares não deixando de parte a população estudantil. Possibilita a 

utilização por uma pessoa, casal, casal mais filho ou filhos e idosos sozinhos ou em casal, 

possibilitando uma utilização de até quatro pessoas. Tal como o apartamento anterior, é 

menos flexível que os restantes em termos de espaço de quarto. Contudo, não deixa de o ser 

a nível da sala. Ao entrar no apartamento deparamo-nos com uma antecâmara com um 

móvel de arrumação em "L". Imediatamente à direita encontra-se a sala/cozinha. Uma vez 

mais a cozinha encontra-se equipada com fogão/forno, máquina de lavar a loiça e a roupa, 

frigorífico, despenseiro e módulos diversos de arrumação de loiças. Na sala o apartamento 

possibilita tantas configurações quantas se quiser uma vez que, pela mudança de sítio do sofá 

e da mesa de refeições obtêm-se uma "nova" sala. Este apartamento é o único, em toda a 

proposta, que se mostra diferente num compartimento, da planta tipo I para a do tipo II. 

Neste caso trata-se exactamente da sala. Na planta tipo I um grande móvel de arrumação 

atravessa toda a sala, possibilitando a solução de uma secretária fixa desde que a disposição 

do sofá assim o permita. A planta tipo II detém um móvel de menores dimensões, numa 

posição diferente, também ele com uma secretária fixa. Tanto num caso como no outro os 

móveis são encimados por prateleiras. Antes de se entrar no espaço sala/cozinha, do lado 

esquerdo, têm-se o acesso aos quartos e casa de banho. Esta está equipada com banheira, 

sanita, bidé e lavatório. Os quartos dispõem de roupeiro próprio. Um dos quartos é duplo e o 

outro individual com possibilidade de ser duplo, com camas individuais. O quarto duplo, à 

semelhança do que aconteceu com a sala, muda da planta tipo I para a do tipo II. No entanto, 

esta mudança não é tão profunda, sendo que apenas a disposição do roupeiro mudou. O 

quarto duplo possui ainda prateleiras que possibilitam a elaboração de uma "biblioteca" 

privada. A cama encaixa num recanto encimado também ele por prateleiras, as quais na zona 

lateral à cama chegam até à cota do piso. Desta forma possibilitam o seu uso como mesa-de-

cabeceira. Este apartamento possibilita assim a ocupação por uma, duas, três ou quatro 

pessoas, podendo ser estudantes, jovens solteiros com ou sem filhos, jovens casais com ou 

sem filhos, indivíduos solteiros ou em casal com ou sem filhos e idosos sozinhos ou em 

casal. 

 

 Terminada a descrição dos pisos tipo e dos seus apartamentos explica-se agora o piso 

intermédio. Este piso intermédio resulta da supressão de um piso e por isso terá uma altura 

diferente dos demais. Em fachada é claramente notória a sua diferenciação, uma vez que o 

degradê de verdes anteriormente mencionado começa no centro do edifício Torre, 
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desvanecendo-se para as suas extremidades, ou seja, para a base (Terra) e para o topo (Céu). 

Trata-se de uma zona comum que alberga três lojas, um bar, três áreas lounge e uma de 

lazer/jogos. As lojas deverão, preferencialmente, ser ocupadas por um cabeleireiro unisexo, 

um dentista e loja de artigos regionais. O terreno acidentado da envolvente serviu de 

inspiração para o desenho do tecto. Este, de recortes irregulares, deixa a estrutura existente à 

vista, fazendo assim uma ligação metafórica do existente com o novo. Permite ainda, que os 

espaços sejam mais dinâmicos e interessantes. Ao chegar ao átrio dos elevadores e escadas 

percebe-se imediatamente que se encontra num andar diferente devido ao seu tecto irregular, 

tal como já foi mencionado. Ao entrar no piso, através da porta dupla em vidro que o separa 

do átrio dos elevadores e escadas, depara-se com as três lojas. Estas estão todas equipadas 

com uma instalação sanitária e um pequeno arrumo. Seguindo sobre a esquerda encontra-se a 

área de lazer/jogos, com duas mesas de ténis de mesa e uma de snooker. Nesta zona têm-se 

ainda um arrumo para o material de limpeza, indispensável para a manutenção da área 

comum. Ainda nesta zona encontra-se uma área lounge mais recatada, a qual possui uma 

prateleira repleta de livros e jogos de mesa, tais como: cartas, damas, xadrez, entre outros. 

Se, por outro lado, ao entrar-se no piso se seguir pela direita depara-se com uma primeira 

grande área lounge afecta ao bar. Passando essa primeira zona, à direita, têm-se umas 

instalações sanitárias de apoio a todo o piso comum, preparadas para receber utentes com 

mobilidade condicionada e utentes femininos e masculinos separadamente. Contudo, 

apresentam lavatórios comuns. É também nesta zona que se acede à cozinha do bar. O bar 

dispõe, assim, de cozinha própria e de uma casa de banho para os seus funcionários. Esta, 

equipada com duche, urinol, sanita e lavatório. Em frente ao bar encontra-se nova área 

lounge. As áreas lounge além de estarem destinadas ao lazer e descontracção podem ser 

utilizadas como zona de jogos de mesa. 

 

 Depois de explicadas as áreas interiores habitáveis importa agora explicar os 

estacionamentos e cobertura. Começando então pelos estacionamentos, estes situam-se na 

base do edifício Torre e tal como já foi mencionado anteriormente, distinguem-se das demais 

funções do mesmo pela sua austeridade em relação ao resto da fachada. Os dois pisos abaixo 

da cota de soleira, mais um que se encontra enterrado formam os três andares de 

estacionamento que agrupam 49 lugares para ligeiros e seis para motociclos. Estes pisos 

revelaram-se como ideais para esta função, na medida em que 50% da sua área se encontrava 

enterrada, logo sem qualidade para funções habitacionais.  
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 O cálculo dos estacionamentos (Quadros 13 e 14) foi feito de acordo com o 

Regulamento do PDM da Covilhã e com a Portaria 216b/2008, definindo-se para o efeito 42 

apartamentos como habitação e os restantes 42 como hotel. De salientar que a Portaria 

216b/2008 não estabelece qualquer número de estacionamentos para unidades hoteleiras, 

pelo que foi sempre considerado o Regulamento do PDM da Covilhã. 

 
Cálculo Estacionamento 

Tipologia/Uso Lugares Privados Lugares Públicos  

Habitação* Nº. Nº. Nº. 

T0 21 21 4,2 

T1 7 7 1,4 

T2 14 21 4,2 

Somatório 42 49 9,8 

Hotel** Nº. Nº. Nº. 

Apartamentos 42 - 42 

Somatório 42 - 42 

Total 
49 52 

101 

Cálculo Estacionamento 
Tipologia/Uso Lugares Privados Lugares Públicos  

Habitação** Nº. Nº. Nº. 

T0 21 21 10,5 

T1 7 7 3,5 

T2 14 14 7 

Somatório 42 42 21 

Hotel** Nº. Nº. Nº. 

Apartamentos 42 - 42 

Somatório 42 - 42 

Total 
42 63 

105 

* - Calculado com base na Portaria 216-B/2008 

** - Calculado com base no Regulamento do PDM da Covilhã 
 

Quadro 13 e 14 - Cálculo de Estacionamento segundo o Regulamento do PDM da Covilhã e a Portaria 
216b/2008. 

Fonte: Quadros do Autor. 
 

 Pela análise dos resultados chegou-se à conclusão de que seriam necessários 49 

lugares privados e 63 públicos para que fossem cumpridas ambas as leis. A proposta define 

então 49 lugares privados e 63 lugares públicos. Os lugares privados são albergados pelo 
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corpo horizontal em betão branco, projectado para o efeito. Os lugares públicos distribuir-se-

ão ao longo do arruamento projectado. 

 

 Devido à necessidade de albergar um número tão grande de estacionamentos houve a 

necessidade de construir um corpo horizontal de pequeno porte, aproveitando a escavação já 

realizada. O estacionamento surge assim como uma adição ao edifício Torre daí a sua 

distinção material. Espreita a paisagem através de janelas de 0.80m x 0.80m. Estas derivam 

da malha criada para a fachada, fazendo assim a ligação subtil com o corpo colorido do 

edifício. 

 

 No piso -1 encontra-se a lavandaria/engomadoria, a qual servirá o hotel-residencial 

mas também outro qualquer utente do edifício ou externo que pretenda solicitar o serviço. 

Este piso alberga ainda 14 arrumos e 19 lugares de estacionamento, de entre os quais dois 

reservados a pessoas de mobilidade condicionada e dois a motociclos. O acesso a este piso é 

feito de nível. 

 

 No piso -2 têm-se 24 arrumos e 18 lugares de estacionamento, de entre os quais dois 

reservados a pessoas com mobilidade condicionada e dois a motociclos. O acesso a este piso 

é feito de nível. Dentro do espaço afecto aos arrumos, encontra-se uma porta dupla 

antipânico que, através do portão de garagem, dará acesso directo ao exterior. 

 

 No piso -3 têm-se 31 arrumos e 18 lugares de estacionamento, de entre os quais dois 

reservados a pessoas de mobilidade condicionada e dois a motociclos. Dentro do espaço 

afecto aos arrumos encontra-se um pequeno arrumo de material de limpeza. O acesso a este 

piso é feito através de uma rampa com 13% de inclinação. 

 

 A cobertura será ajardinada e transitável, funcionando como um mirador. Além das 

habituais chaminés para a extracção dos fumos, sustentará colectores solares térmicos para o 

aquecimento das águas quentes sanitárias ao centro, deixando a periferia para a função de 

mirador. 
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6.2.4. Questões Técnicas e Construtivas 

 

 O edifício proposto assenta numa estrutura de betão armado pré-existente. As paredes 

do corpo horizontal destinado ao estacionamento serão em betão branco. As vigas e pilares 

em betão pré-existente dentro do estacionamento serão pintados a tinta plástica para 

exteriores de cor branco NCS S 0500-N resistente a fungos. As lajes do estacionamento 

serão em betão de resistência adequada aquela função, com as devidas impermeabilizações e 

conforme as peças desenhadas. As lajes de piso serão em betão com isolamento 

térmico/acústico e revestimento cerâmico conforme o compartimento em questão. As 

paredes dos pisos superiores serão em blocos de YTONG (Figura 163) com a seguinte 

constituição de fora para dentro: Chapa ondulada de alumínio colorida + Isolamento térmico 

tipo WALLMATE de 0.05m + Bloco de YTONG de 0.30m + Bloco de YTONG de 0.05m + 

Acabamento em reboco areado pintado de cor branco com tinta tipo CIN - Cashmere. 

  

 As paredes interiores de divisão dos fogos serão em blocos de YTONG de 0.30m, 

devidamente rebocados e pintados com 0.015m de ambos os lados. Nas paredes interiores 

dos fogos optou-se por blocos de betão leve tipo ARTEBEL, dos quais se utilizou o 

FreeBloco - Free11 (Figura 164) para as paredes de 13 cm, uma vez que este normalmente 

será rebocado com reboco areado pintado, de cor branco NCS S 0500-N com tinta lavável 

para interiores, de 1cm de espessura de ambos os lados. Estes blocos permitem um elevado 

isolamento acústico, além de que o seu o interior "livre" facilita a passagem de tubos, 

dispensando a tradicional abertura de roços verticais. 

 

     
Figura 163 e 164 - Blocos de YTONG e ARTEBEL FreeBloco - Free11, respectivamente. 

Fonte: http://www.ytong.pt/produtos/blocos.php e 
http://www.artebel.pt/?page=produto&idCategoria=2&idProduto=29&action=dadostecnicos, 

respectivamente -- Acedidos em: 30-05-2010. 
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 Como já se referiu anteriormente, a materialização do edifício teve grande 

preocupação com a questão da sustentabilidade. Para tal nas devidas áreas assinaladas nas 

peças desenhadas devem ser utilizados colectores solares tipo Intersol FC 425 (Figura 165). 

Estes devem estar voltados a Sul a cerca de 45º de modo a garantir o seu melhor rendimento. 

A fim de cumprir o RCCTE serão instalados 84 painéis na cobertura, um por apartamento. 

Estes produzem cerca de 1566 kWh/ano cada, logo cumprem o RCCTE e ainda fornecem 

capacidade extra para a maior parte dos apartamentos, nomeadamente os T0 e T1, 

considerando que deve ser aplicado 1 m2/pessoa e que segundo o painel solar térmico padrão 

do RCCTE 3 m2 equivalem a 1200 kWh/ano. Será instalado um acumulador privado em 

cada apartamento de 100 litros para os T0 e T1 e de 150 litros para os T2, sabendo que o 

RCCTE obriga a 40 litros por pessoa. A aplicação destes painéis irá evitar o consumo de 

cerca de 145 m3 de gás natural/ano e a poupança de cerca de 1,52 MWh/ano para os T0 e T1. 

Nos T2 serão poupados cerca de 198 m3 de gás natural/ano e a poupança de cerca de 1,52 

MWh/ano. Além destas poupanças energéticas será ainda evitada a emissão de uma grande 

quantidade de CO2
5.  

 

 
Figura 165 - Colector (Painel) Solar Térmico INTERSOL FC 425. 

Fonte:http://www.construlink.com/LogosCatalogos/donauer_colectores_planos_intersol_fc421_425_ed2009_2
009.pdf. -- Acedido em: 18-06-2010. 

 

                                                 
5 Dados amavelmente fornecidos e calculados pelo Eng.º Nuno Limas - Consultor Energético da 
GREENSOLUTIONS -- e-mail: nuno.limas@greensolutions.pt -- web: www.greensolutions.pt 
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 Toda a fachada Nordeste, Sudeste e Sudoeste será munida de vidro transparente 

fotovoltaico tipo TAIYO SEE-THROUGH SOLAR (Figura 166) da Taiyo Europe GmbH, 

enquanto a fachada Noroeste será em vidro tipo SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN. Para tal 

uma estrutura leve, em alumínio lacado a branco, será acoplada à fachada de alvenaria e fixa 

à estrutura em betão armado. Esta estrutura assenta em perfis de alumínio de 0.05m x 0.10m. 

A separação com a fachada de alvenaria irá dar forma às varandas e será transitável a fim de 

uma melhor manutenção das fachadas. Para tal, serão dispostas grelhas metálicas tipo 

JKTECHNIC (Figura 167) em alumínio de malha 0.03m x 0.03m e 0.03m de espessura, em 

que as barras serão em forma de dente de serra. Com este sistema de fachada, haverá uma 

regulação da circulação de ar e consequente redução do aquecimento do edifício, devido à 

câmara-de-ar que se forma entre as duas peles. 

 

     
Figura 166 e 167 - Vidro Fotovoltaico TAIYO SEE-THROUGH SOLA e Grelha Metálica em Alumínio 

JKTECHNIC, respectivamente. 
Fonte: http://www.jktechnic.com/en/products/stainless-steel-grating.php e http://www.taiyokogyo.com/tss/, 

respectivamente. -- Acedidos em: 30-05-2010. 
 

 O sistema de reutilização e tratamento de águas pluviais a implementar será tipo 

ROTOPORT refª.382 e contemplará dois depósitos de grandes dimensões de 70000 litros 

cada. Estes serão enterrados ao nível do piso 0, do lado da fachada Sudoeste tal como 

indicado nas peças desenhadas. As águas serão recolhidas pelas coberturas do edifício Torre 

e do estacionamento. Considerando que nos apartamentos T0 vive uma pessoa, nos T1 duas 

pessoas e nos T2 três, calculou-se as necessidades de água dispendida por dia, tendo em 

conta que cada pessoas gastaria 150l/dia. As necessidades de água são, de facto, enormes 

(Quadro 15), 23100l, no entanto, segundo a SUNERGETIC (2010) é possível reduzir este 

consumo em 58% (Quadro 16), através da recolha e aproveitamento da água da chuva. 
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Cálculo Água Gasta 
Tipologia/Quant./Pessoas Litros Gastos/Dia 

Habitação Nº. Nº. Quantidade 

T0 42 42 6300 

T1 14 28 4200 

T2 28 84 12600 

Somatório 84 154 - 

Total 23100 

 
 Quadro 15 - Cálculo da Água Gasta Diariamente no Edifício Torre, pelas habitações. 

Fonte: Quadro do Autor. 
 

Distribuição Água Gasta 
Utilização Litros Gastos/Dia 

Actividade Quant. Aprox. 

Beber e Cozinhar 3 

Lavar a Loiça 8 

Cuidado Corporal 8 

Banho e Duche 44 

Máq. Lavar Loiça 17 

Limpeza 5 

Rega Jardim 20 

Autoclismo WC 45 

    
87 litros Substituíveis por água da chuva. 

 
Quadro 16 - Distribuição dos Gastos Diários/Pessoa de Água. 

Fonte: Quadro Adaptado de SUNERGETIC (2010). 
 

 Ainda segundo a SUNERGETIC (2010) para uma população de 10-12 pessoas será 

necessário um depósito de 9000l para cobrir as necessidades de 58%. Se considerarmos que 

vamos ter 154 pessoas a viver no edifício Torre e tomando como base o depósito de 9000l 

para 10 pessoas, então teremos uma necessidade de um depósito com capacidade para 

138600l. Decidiu-se então distribuir a armazenagem por dois depósitos de 70000l cobrindo 

assim as necessidades. 

 

6.2.5. Outras Medidas Projectuais 

 

 Como já se tinha referido anteriormente no relatório de actividades, as casas situadas 

na envolvente próxima do edifício Torre, deverão ser mantidas a fim de marcar ainda mais a 
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escala do mesmo. Para tal a casa de habitação unifamiliar localizada mais longe do edifício 

deverá ser objecto de obras de recuperação e restauro de modo a compatibilizar-se a nível 

estético com a sua renovada envolvente. A casa situada na fachada Sudoeste do edifício, bem 

próxima do mesmo, deverá ser demolida, assim como todos os anexos da mesma e deverá 

ser erigida uma nova com as dimensões e configuração presentes nas peças desenhadas. Esta 

deverá ser totalmente em betão branco, com uma porta de acesso e grelhas de ventilação no 

lugar dos vãos de janela, em alumínio lacado na cor vermelho NCS S 1085-Y85R. Não 

servirá de habitação mas antes de posto de transformação (PT) do edifício Torre. 

 

 Serão instalados dois ecopontos enterrados nas imediações, em zona indicada nas 

peças desenhadas. Deverão contemplar ecoponto amarelo, verde, azul e de indiferenciados. 

Um à cota do piso 0 e outro à cota do piso -2. Esta medida pretende fundamentalmente 

promover a separação de lixos (reciclagem) e consequente responsabilidade social dos 

habitantes do edifício Torre e envolvente próxima em prol de um ambiente mais limpo e 

saudável. Pretende-se assim que a envolvente "verde" do edifício se preserve e alastre à 

qualidade de vida da zona visada. 

 

 
Figura 168 - Ecopontos Enterrados. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=787446 -- Acedido em: 18-06-2010. 
 

 Em relação à vegetação que envolve o edifício pretende-se preservá-la na medida do 

possível e fazer uma limpeza geral de lixos e "ervas daninhas" na zona demarcada como área 

de intervenção (ver peças desenhadas). 
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 Os arruamentos propostos serão de um só sentido contemplando uma mini-rotunda 

que permite o acesso às garagens do edifício Torre e à habitação unifamiliar a ser 

recuperada. Este arruamento deverá ser alcatroado e os passeios deverão ser em pavê 

quadrado de betão pré-fabricado 0.20 m x 0.20 m. Deverão ainda ser dispostas árvores de 

acordo com as peças desenhadas, de modo a promover o sombreamento da via. 

Posteriormente deverão ser pensados bancos e postes de iluminação. 

 

6.3. Peças Desenhadas 

 

 As peças desenhadas encontram-se na secção ANEXOS com a designação de C3. 

Também deverão ser consultados os anexos C4 e C5, que possuem as imagens 3D e 

fotografias da maqueta da proposta, respectivamente, a fim de melhor perceber o projecto. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO / AVALIAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 

 Da análise bibliográfica ficou clara a necessidade de tornar os edifícios de hoje mas 

também os de ontem mais responsáveis em termos sociais e ambientais, isto é, "promover a 

melhoria da qualidade construtiva e de conforto dos residentes" (LANZINHA, 2009: 

pp.104). Esta necessidade visa, não só mas também, uma maior eficiência energética do 

edifício sem prejudicar a sua funcionalidade e qualidade arquitectónica (como se pretendeu 

demonstrar no Capítulo 2).  

 O papel das tecnologias solares passivas e activas tem particular relevância na acção 

atrás referida, na medida em que, desde o início do projecto de arquitectura de um edifício, 

seja ele novo ou de reabilitação, devem estas tecnologias ser consideradas desde a sua 

génese. Estas irão promover uma maior poupança energética do edifício, não só pela menor 

utilização de energia na acção de aquecimento/arrefecimento, mas também pela produção de 

energia eléctrica e consequente diminuição da factura a prazo do edifício (como se analisou 

no Capítulo 2). 

 Hoje a reabilitação em Portugal ocupa o que se pode chamar de uma ínfima parte do 

sector da construção do país. Quando em comparação com outros países da Europa, 

Portugal, está bastante abaixo da média por eles praticada, cerca de metade. A urgência em 

apostar neste sector da construção, que se afigura desafiante e bastante interessante para 

qualquer arquitecto e projectista, toma assim a dianteira. Isto, sabendo-se de antemão que, no 

caso do parque habitacional português, este está sobrelotado das mesmas e monótonas 

soluções de habitação, ou seja, os tradicionais T1, T2 e fundamentalmente os T3. Todos 

estes dotados de pouca ou nenhuma flexibilidade funcional. A reabilitação deverá assim 

apostar em tipologias habitacionais diferentes e inovadoras, uma vez pretendido o seu rápido 

escoamento, caso contrário irão engrossar o número de fogos desocupados do país (como se 

pretendeu demonstrar no Capítulo 3). A reabilitação deverá ocupar uma presença mais forte 

e marcante no panorama da construção portuguesa a curto/médio prazo.  

 Os casos de reabilitação/revitalização/reinvenção apresentados no Capítulo 3 

deixaram uma base sólida de ideias e possibilidades de intervenção no espaço visado por esta 

dissertação. Começa-se a perceber que a realidade destas três importantes palavras começa a 

ser bem interpretada e levada em conta por diversos promotores que, assim, declinam a 
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construção nova em favor da reabilitação, não só para fins habitacionais mas também outros 

novos usos que se tornam viáveis. 

 Face às urgências de sustentabilidade e reabilitação atrás mencionadas os edifícios 

"mamarracho", ou seja, elementos urbanos repulsivos e estranhos à urbe, tornam-se "alvos" 

fáceis para um programa de intervenção uma vez o estado premente da necessidade de uma 

intervenção arquitectónica, a fim de os devolver à cidade de forma digna, viável e 

contextualizada. O edifício deverá ser dotado das qualidades arquitectónicas que nunca ou já 

não possui (como se pretendeu demonstrar no Capítulo 4). O pano de fundo, a cidade, a que 

o mesmo está associado e a sua envolvente próxima são os factores de maior relevância na 

análise de casos de verdadeiros "mamarrachos", os quais espreitam um olhar mais atento e 

interessado com a finalidade de uma intervenção arquitectónica capaz (como se analisou no 

Capítulo 4). As condições de degradado, devoluto e desenquadrado afiguram-se aliciantes 

para a elaboração de uma proposta que as contrarie, que não descure os requisitos de 

habitabilidade a par o contributo visual que o exterior do imóvel; em particular as fachadas; 

poderá conferir à imagem urbana qualificada. Como se refere a propósito "os elementos 

construtivos pertencentes à envolvente exterior dos edifícios, a sua zona mais exposta […] 

deverá conferir as necessárias condições de conforto de utilização" (LANZINHA, 2009: 

pp.43). 

 Estudar a história de um edifício, as suas condicionantes e problemas associados, tais 

como o estado de degradação ou as patologias detectadas; são a base de um qualquer 

trabalho de reabilitação, o qual não pode nem deve ser descartado, a fim de não se cometer 

erros passados, causadores desses problemas. Conhecendo o seu desenvolvimento, bem 

como os acontecimentos que levaram à condição em que se encontra, poder-se-á elaborar 

uma proposta mais capaz, assertiva e eficaz, no sentido de contribuir para minorar a 

degradação e o estigma de “mamarracho” (como se pretendeu demonstrar no Capítulo 5). 

Face a esta premissa e á problemática em análise apresentou-se um estudo de caso, bem 

demonstrativo da condição de edifício "mamarracho", a Torre de Santo António, na cidade 

da Covilhã. Do edifício foram estudadas todas as etapas atrás mencionadas, com o intuito de 

melhor intervir no mesmo (como se analisou no Capítulo 5), contribuindo para a sua 

inserção na cidade. 

 As medidas projectuais propostas procuraram devolver o edifício Torre à cidade, 

uma vez que permitem transformar um edifício outrora abandonado, degradado e devoluto 

da cidade num elemento marcante qualificado e de interesse no contexto da urbe. Para isso, 

muito contribuiu o tratamento a nível estético e funcional feito ao edifício. Foi ainda 
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delineado um esboço de uma possível intervenção urbana na envolvente, centrada na 

adequação do perfil do arruamento às exigências do trânsito automóvel e da circulação 

pedonal e na criação de estacionamentos, sabendo-se que muito ainda estaria por fazer.  

 Entende-se que esta proposta de reabilitação, revitalização e reinvenção da Torre de 

Santo António foi apenas um início. No futuro, a execução desta proposta teria de considerar 

aspectos fundamentais ao sucesso da sua execução, tais como o projecto de execução da 

mesma, os projectos das mais variadas especialidades e um projecto urbano detalhado da 

envolvente próxima, para além da estimativa dos custos relativos aos trabalhos de 

reabilitação. Tais aspectos iriam exigir uma monitorização da proposta de modo a garantir a 

correcta aplicabilidade das medidas projectuais definidas para a arquitectura do edifício. 

Outro aspecto que se considera fundamental vir a ser realizado e que extravasa os objectivos 

definidos nesta dissertação, é a realização de um estudo acerca da viabilidade económica e 

financeira das propostas deste projecto, em benefício da sua exequibilidade.  

 Conclui-se sublinhando que, não obstante da proposta de projecto apresentada 

representar apenas uma abordagem inicial daquele que seria um longo trabalho 

multidisciplinar da arquitectura às engenharias, do paisagismo ao urbanismo ou do direito à 

economia, os objectivos da presente dissertação foram claramente atingidos. Garantiu-se a 

reinvenção do edifício na cidade, a sua reabilitação e revitalização, melhorando-se a imagem 

da cidade no seu conjunto e fundamentalmente definiu-se uma solução que acabou-se com o 

problema do “mamarracho” e do espaço desinteressante e devoluto. 
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ANEXOS 

 

 Para melhor organização e compilação das peças que compõem os anexos segue uma 

lista das mesmas. As peças relativas aos anexos não são paginadas pois entende-se que não 

faria sentido uma vez que são peças maioritariamente burocráticas e desenhadas. Contudo, 

serão identificados no canto superior direito com a designação atribuída na presente lista, 

sendo dispostos pela ordem que a mesma lhe atribui imediatamente a seguir a esta. As peças 

desenhadas da proposta e análise da envolvente próxima serão apresentadas à parte do 

presente volume em caixa adequada. 
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Novembro de 1972 
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