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Resumo
Séculos passaram desde a construção primitiva do Castelo de Longroiva. Trata-se
de uma referência na região, marcada pela posição influente no território, pela dominante
implantação e pelo valor simbólico que transmite. Classificado como Monumento Nacional, foi
ao longo do tempo alvo de adaptações e mudanças que alteraram em grande parte a sua fisionomia. A Torre de Menagem e parte da muralha são as estruturas que atualmente restam. A
última, foi recuperada para abraçar o cemitério que se encontra no seu interior. A construção
envolvente que ali se foi construindo contribuiu para que a sua relação com a freguesia se
fosse perdendo. Por isso, o Castelo permanece apenas como lugar de contemplação. Indiferente aos habitantes com os quais partilha o mesmo território, a obra mantém-se como um
importante testemunho histórico e arquitetónico, embora em ruínas.
Atendendo à história e ao desenvolvimento económico, social e cultural do espaço
territorial de Longroiva, este trabalho, integrado no seminário The Beautiful Past, tem como
objetivo a construção de uma estratégia de regeneração urbana. Propõe-se devolver ao Monumento a valorização que em tempos de glória possuiu, contrariando a atual tendência de degradação deste Património e, consequentemente, do meio que o envolve. Sugere-se reintegrar
a Estrutura Militar com um novo programa, no sentido de a aproximar dos seus habitantes e
de outro público, outorgando-lhe novas dinâmicas.
O ato da intervenção será a chave para conservar as memórias e recuperar as vivências. Consideramos a importância da valorização do passado como projeto do futuro.

Palavras-Chave: Longroiva; Castelo de Longroiva; Monumento Nacional; Património; Projeto.
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Abstrat
Centuries have passed since the primitive contruction of Longroiva Castle, a reference of the region, marked by its influential position in the territory, by the dominant implantation and simbolic value that it transmites. Classified as a National Monument, it was over
time a target of adaptation and changes that altered largely its fisical physiognomy. The Keep
and parte of its wall are the only structures that presently remain. The latter, was recovered
to embrace the cemitery located in its interior. The surrounding construction that was there
built contributed to the loss of relationship with the village. Therefore, the site remains only
as a place of contemplation. Indiferent to the inhabitants that share the same territory, the
site maintains as an important historic and architectural testimony, although in ruins.
Attending to history and to the economic, social and cultural development of the
territorial space of Longroiva, this work, integrated in the The Beautiful Past seminar, has as
objective the construction of an instrument of urban regeneration. Its proposed to return
to the Monument its value that in its time of glory it possessed, contradicting the current tendency of degradation of this Patrimony and, consequently, the surrounding environment. Its
suggested the reintegration of the construction with a new scheme, in the sense to approximate with its inhabitantes and other audience, permitting new dynamics.
The act of the intervention will be the key to conserve the memories and restore the
experiences. We consider the importance of valuing the past as a project of the future.

Keywords: Longroiva; Longroiva Castle; National Monument; Patrimony; Project.
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Fig. 1- Fotografia do Castelo de Longroiva e dos acessos.

Introdução
A dissertação que se apresenta, integrada no âmbito das unidades curriculares de
Seminário de Investigação em Arquitetura e Laboratório de Teoria, sob orientação do Professor Luís Miguel Correia, está associada ao tema The Beautiful Past – Repensar os Castelos da
Ordem dos Templários1. O tema deste Seminário tem como objetivo compreender o território, a
paisagem e o construído nas mais diversas dimensões através do desenho de projeto. Elegeram-se como casos de estudo alguns Castelos da Ordem do Templo. Deste conjunto, foi eleito o
Castelo de Longroiva, uma obra do início do século X. A visita ao local foi a grande motivação para a escolha deste lugar: A sua implantação na colina mais alta, o vazio ‘silencioso’ que
faz sobressair a sua monumentalidade, a riqueza arquitetónica que nos transporta ao passado
e as dimensões em grande escala da área que o envolve. Além disto, o que nos chamou a
atenção foi estado de degradação da obra aparentemente esquecida ao longo de séculos.
O contexto desta prova académica surge a partir de uma análise mais alargada da
zona alta da freguesia onde está inserido o Castelo (Fig. 1). Repensar este espaço implicou
a investigação e estudo do seu tempo e história, bem como as relações com os restantes
elementos urbanos. A pertinência surge na intenção de alertar para a urgência de reverter
o processo de degradação e decadência do Património construído. Apesar do seu estado de
abandono, é visível a importância da sua presença para aquela paisagem.
Estes símbolos heroicos construídos nas vilas e cidades de Portugal, marcam de
forma indelével todo o território. É através deles que surgem os primeiros elementos de estruturação urbana, de fixação de povos, de limite, entre outros, que fazem destas construções
eternas. De forma sucinta, define-se o Castelo como:
“[…] construção medieval fortificada integrando vários edifícios defendidos por muralhas, torreões, fossos e outros elementos de defesa, com um ou dois recintos interiores, destinada exclusivamente a fins militares estratégicos ou a desempenhar prioritariamente a função de residência fortificada de um senhor. Localizado normalmente
em pontos altos assegurara a resistência e podia abrigar as populações próximas, em
tempo de perigo.”2
Conscientes de que muitos destes Castelos foram sofrendo grandes transformações, interessa-nos averiguar, por via do projeto, como a reabilitação urbana pode integrar as
antigas estruturas não esquecendo os testemunhos de outras épocas. Revela-se necessário
______________________________________________
1
Encontra-se, em anexo, o programa referente à unidade curricular de Seminário de Investigação, inerente ao ano letivo
2019-2020.
2
António Pires Nunes, 2005, como referido por Luís Miguel Correia, 2011, p. 29.
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Fig. 2- Fotografia aérea do núcleo urbano da Freguesia de Longroiva.

perceber os valores que um edifício classificado possui, desde a área que o envolve até à paisagem. O ato de projeto (presente) e a memória a conservar (passado), estão intrinsecamente
relacionados quando nos defrontamos com a necessidade ou vontade de intervir em lugares
que detêm significados insofismáveis na identidade coletiva de uma comunidade, (Correia,
2019). Por estas razões, a intervenção nos Monumentos Históricos representa o mote desta dissertação.
Na Beira Interior, detentora de um vasto legado de Património, encontra-se a freguesia
de Longroiva, pertencente ao concelho de Meda no distrito da Guarda. Tal como a maioria
das povoações do interior do nosso país, esta pequena freguesia, com atualmente 300 habitantes3, regista um considerável índice de envelhecimento. O abandono das camadas mais
jovens nas regiões do interior tem crescido nos últimos anos devido à aproximação de outras
cidades, mais atraentes. No entanto, Longroiva mantém viva a sua história e tradição, com
muito potencial para serem desenvolvidas.
Das diversas edificações de interesse coletivo que se encontram nesta freguesia, como
a Igreja Matriz e a Capela, o Castelo de Longroiva, situado no ponto mais alto e rodeado por
uma atmosfera paisagística, é a construção que tem um maior destaque (Fig. 2).
Esta freguesia e consequentemente a zona onde o Monumento se insere, está associada
ao abandono e esquecimento. Poucas foram as alternativas encontradas pela autarquia para
valorizar e transformar este espaço num local usufruível. Atualmente, deparamo-nos com
um lugar indefinido. Importa-nos conciliar a memória e a identidade do Castelo através de
um programa que estabeleça novamente a aproximação com a comunidade. É importante
assumir a freguesia como um todo, intervir de forma integrada e restabelecer relações que
hoje se encontram cortadas.
Ao tomar conhecimento e consciência de que nos deparamos com um local próspero
de transformação, levantam-se algumas questões julgadas pertinentes: A intervenção arquitetónica num Monumento Nacional em degradação, deverá ser restringida apenas ao que existe
hoje? Deverá modificar-se a planimetria que o passado nos deixou? Perante estas questões,
surge naturalmente a vontade de propor a restruturação deste espaço que alberga o Castelo.
Através da leitura histórica da construção, percebemos que a sua atual configuração, foi projetada para abraçar o cemitério que se encontra no seu interior o que modificou o seu perfil
arquitetónico. Por isso, iremos avançar para uma reabilitação e intervenção no conjunto, no
sentido de devolver ao Monumento o seu passado.
A reabilitação tem, ao longo da história, apresentado diversas formas e métodos de concretização. A consciência do património histórico e arquitetónico viriam a requerer
atenção a partir do século XIX, tornando-se um campo de discussões e de teorias.
Portanto, serão estudadas algumas personalidades e também algumas publicações que deter_________________________________________________
3
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Censos 2011.
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Fig. 3- Fotografia do Castelo e do casario envolvente.

minaram a evolução do conceito de Património e a sua preservação. Cada vez tem sido mais
atual e pertinente o processo de recuperação, mas quando estão associados conceitos históricos e culturais a todas as especificidades inerentes ao projeto, tornar-se ainda mais necessário
realizar essa pesquisa. Acredita-se que a arquitetura seja a disciplina mais adequada para se
ocupar da história, associada à vontade de transformação.
O Castelo, foi naturalmente uma obra referencial para o começo da estruturação
urbana da freguesia, no entanto, está de relações cortadas com a envolvente (Fig. 3). Encontrámos um lugar em processo de degradação que, não obstante, pode ser convertido num
espaço de mudança. Portanto, a nossa dissertação tem como objetivo intervir contra a crescente deterioração do Monumento e da restante envolvente desqualificada. Apesar do Castelo
ser privilegiado pela sua implantação, foi sendo conduzido ao abandono pela consequência
da evolução dos séculos, pela crescente taxa de população envelhecida e pela falta de investimento em atividades financeiras, o que torna este lugar num espaço expectante. Para além
da intervenção no Castelo, será também importante fomentar as relações urbanas, através da
remarcação de acessos e da caracterização dos espaços que hoje estão indefinidos. Espera-se,
portanto, que todos esses elementos se transformem em lugares dinâmicos.
Reunindo condições suficientes para acreditarmos que o estado atual do Castelo de
Longroiva não deve ser o futuro desta freguesia, surge a vontade de propor um programa
cultural para aquele lugar.
De forma a atingirmos os objetivos delineados, tratámos de reunir bibliografia, elementos gráficos e desenhos relacionados ao Castelo. Foi importante aceder ao Arquivo do
Sistema de Informação e Património Arquitetónico, no Forte de Sacavém para obter uma consulta
histórica da obra. Para além disso, para uma compreensão cronológica da freguesia e do Castelo, recolhemos a informação nas obras publicadas de Adriano Vasco Rodrigues, arqueólogo
e etnógrafo de origem Longroivense. Realizaram-se visitas, essenciais para um levantamento
fotográfico e de desenho relevantes para a execução do projeto. Tal como Fernando Távora
descreve:
“[…] viajar é inerente ao seu modo de viver e de experimentar a arquitetura, isto quer
dizer que, para o arquiteto, a experiência do lugar não é indissociável do conhecimento e da prática arquitetónica” (Mesquita, 2007, p. 5).
Conhecer o lugar e experienciá-lo é fundamental. Este contacto permite-nos fazer
uma apreciação real das necessidades arquitetónicas, culturais e até socioeconómicas. O trabalho de campo revela-se de uma extrema importância, para poder presenciar e sentir a natureza de todos os espaços.
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Fig. 4- Representação dos vazios urbanos. Desenho esquemático inicial, 2019.

Depois dos objetivos e da metodologia definidos, estruturamos o nosso trabalho
em dois capítulos: O primeiro Freguesia de Longroiva e o seu Castelo onde se expõem uma breve
síntese geográfica e histórica de Longroiva e do Castelo, desde a implantação à sua atual
ocupação. Para a concretização deste trabalho procurou-se a leitura de alguns documentos e
publicações entre os quais, Retrospetiva histórica de Marialva, Longroiva e concelho de Mêda (1976),
Terras da Meda: Natureza, Cultura e Património, (2002) de Adriano Vasco Rodrigues; o Arquivo do
Sistema de Informação e Património Arquitetónico, no Forte de Sacavém. Além disso, de uma forma mais abrangente no que diz respeito aos Castelos em Portugal, tivemos a acompanhar o
trabalho, Castelos em Portugal: Retrato do seu perfil arquitectónico [1509-1949] (2007) e Monumentos,
Território e Identidade no Estado Novo - definição de um projecto à memorização de um legado (2016) de
Luís Miguel Correia. Também foi relevante ler os vários artigos relacionados com Arquitetura
Militar de Mário Jorge Barroca e Castelos da Raia vol. II (2003) da autoria de Rita Costa Gomes.
No segundo capítulo, Proposta de Intervenção, dedicado à recuperação, ampliação e
adaptação do Castelo de Longroiva, apresentaremos a pertinência, o programa, referências
que nos ajudarão a fomentar a intervenção e o processo de trabalho até à definição geral do
projeto, acompanhados por desenhos, fotografias e maquetas. Estarão ainda todos os componentes gráficos que irão abranger várias escalas adequadas a cada elemento. Tratando-se
de um trabalho de índole prática, esta última parte, constitui-se como o culminar da investigação.
Convertendo o espaço do Castelo, num lugar cultural e museológico, ambicionamos
preencher o ‘vazio’ (Fig. 4), permitindo novas vivências neste território. Acreditamos que
esta potencial transformação possa conciliar movimentos de charneira entre a sua história; o
possível poder turístico; e principalmente a sociedade. Pretende-se valorizar e acima de tudo
respeitar o existente, conscientes de que o que lá se encontra é naturalmente importante ser
mantido. Como resultado deste trabalho, espera-se estimular outras vontades de mudança e
gerar uma maior valorização do Castelo e da freguesia.
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Capítulo I
Vila de Longroiva e do seu Castelo
“O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que, por
isso, eles têm o dever, da ordem moral, de organizar com harmonia, não esquecendo que
mesmo na ordem prática, ele não pode ser delapidado, até porque o espaço que ao homem
é dado organizar tem os seus limites físicos facto pouco sensível. […] A delapidação do
espaço, que poderemos classificar de pecado contra o espaço, constituiu, porventura, uma
das maiores ofensas que um homem pode fazer tanto à natureza como a si próprio e da
existência desta possibilidade de ação negativa, em contaste com a possibilidade de uma ação
positiva, resulta o drama do homem organizador do espaço, drama que construiu garantia de
que esta é uma das mais altas funções que homem pode atribuir-se” (Távora, 2015, p. 27).

Fig. 5- Fotografia aérea da freguseia de Longroiva, 2021.
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Concelho de Meda

Região do Douro

Região da Beira Alta

Guarda

Longroiva

Fig. 6 - Sub-região do Douro no Mapa de Portugal Continental.
Fig. 7- Distrito da Guarda no Mapa de Portugal Continental.

Fig. 8 - Localização do Concelho de Meda no distrito da Guarda.
Fig. 9 - Freguesia de Longroiva inserido no Concelho de Meda.

1.1

Longroiva vs Longobriga4

No panorama do território nacional (Fig. 5), a freguesia de Longroiva, insere-se na
Beira Alta (Fig. 6), uma província isolada na região Centro, seguida pelas paisagens do Douro. Atualmente está inserida no Distrito da Guarda (Fig. 7) no Município de Meda (Fig. 8)
acompanhada por mais dez freguesias (Fig. 9): Aveloso, Barreira, Coriscada, Marialva, Poço
do Canto, Rabaçal, Ranhados, Mêda e Outeiro de Gatos e Fonte Longa, Prova e Casteição e
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela. O concelho de Meda está localizado numa zona de transição entre as regiões naturais do Alto Douro e do Planalto Beirão rodeada pelos concelhos de
Trancoso, Pinhel, Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda e Penedono, do distrito de Viseu.
A sede de concelho compreende a União de Freguesias de Meda, Outeiro de Gatos e Fonte
Longa que ocupam quase 40,4% da população concelhia enquanto a Freguesia de Longroiva
preenche apenas 5,5% de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística de 2011.
Esta comparação é abordada para referir que a densidade populacional e a sua centralidade,
vão sofrendo alterações ao longos dos séculos, tendo em conta o exemplo do nosso caso de
estudo. Já foi sede de concelho de 1120 a 1836. Na época, era constituída por três freguesias:
Chãs de Longroiva5, Santa Comba6, Fonte Longa e Longroiva. Quando foi extinto, tinha
cerca de 1583 habitantes, valor que representava maior aglomerado do que até à data (Rodrigues, 2002). Fatores como a deslocação para grandes povoados com um número maior de
oportunidades, emigração, taxa de envelhecimento entre outras, têm contribuído fortemente
para o crescimento da perda populacional nas vilas do interior do país. Longroiva é um dos
exemplos cada vez mais esquecidos no tempo.
Para a elaboração de uma linha temporal dos acontecimentos, apoiamo-nos nas obras
do Arqueólogo Adriano Vasco Rodrigues e nos documentos disponibilizados no SIPA. Através desta bibliografia conseguimos perceber que o século II a.C é a primeira data referenciada a Longroiva: “À época da ocupação romana, entre os séculos II a.C e IV d.C, o primitivo
castro foi romanizado constituindo-se a povoação de Longobriga, na parte mais baixa (atual
Veiga de Longroiva)” (Rodrigues, 1976, p. 17). O local era atravessado pela estrada militar
romana proveniente de Marialva e detinha uma excelente zona de pasto junto à ribeira existente:
“Uma rede de estradas atravessou este território, restando ainda hoje importantes
troços de calçada. Essa via ou calçada ia de Mérida e Astorga. No Rabaçal, próximo
de Marialva, no vale de Longroiva na descida de Foz Côa para o Pocinho lá está o que
__________________________________
4

Para redigir este subcapítulo, tivemos por base os estudos efetuados por Adriano Vasco Rodrigues: Retrospetiva histórica
de Marialva, Longroiva e concelho de Meda (1976) e Terras da Meda: Natureza, Cultura e Património (2002); e Douro –
Estudos e Documentos, vol. III, nº 6, de João Antunes, Pedro Faria e Pedro Almeida;
5
Atualmente esta Freguesia pertence ao concelho de Vila Nova de Foz Côa e possui cerca de 278 habitantes, (INE, 2011);
6
Atualmente esta Freguesia pertence ao concelho de Vila Nova de Foz Côa e possui cerca de 208 habitantes, (INE, 2011).
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Fig. 10 - Vestígios da época romana em Longroiva.

resta desta importante estrada, que continuava depois pela margem direita do Douro,
subia próximo de Moncorvo junto à Civitas Baniense” (Rodrigues, 2002, p. 53).
Permanecem várias suposições que fazem notar a existência de um passado longínquo nesta zona. Em Relva de Baixo, situada na margem direita do Ribeiro dos Piscos,
afluente do Côa, encontram-se algumas sepulturas que acompanham uma terra com ótimas
condições de cultivo. O facto de existir uma pequena necrópole forma a ideia que sustenta a
permanência de um povoamento que tiraria da terra a sua sobrevivência (Antunes, J; Faria,
P; Almeida, P, 1996). A necessidade de defender as riquezas cobiçadas por homens de outras
regiões criou uma classe de guerreiros, recrutados provavelmente entre os caçadores.
Os estudos7 feitos sobre este tema, como já referimos, apontam os Romanos como
os primeiros a habitar estas terras. Este povo foi o que mais contribuiu para o início do desenvolvimento de muitos lugares com as suas construções. As águas termais de Longroiva
e a boa qualidade do seu solo foram mais do que motivos para estes aqui permanecerem.
Durante centenas de anos, fizeram sistematicamente prospeções para identificar jazigos mineiros e de águas medicinais. A ocupação romana prolongada por mais de meio milhar de
anos deixou memórias que persistem na etnografia, nas lendas, nos costumes, no vocabulário
e em muitos topónimos (Fig. 10).
No início do século V, chegaram ao território os povos Bárbaros, que têm como
‘invasiva’ a sua passagem. Destacam-se os Suevos, os Vândalos e os Visigodos provenientes
do Norte da Europa. Conseguem, assim, o domínio de todo o território e foram adotando
a cultura romana, estabelecendo mais tarde o culto Cristão. Posteriormente os Muçulmanos,
vindos do Norte de África, invadiram esta região. É através das antigas estradas romanas que
conquistam a região da Beira.

____________________________________
7
Os estudos efetuados por Adriano Vasco Rodrigues: Retrospetiva histórica de Marialva, Longroiva e concelho de Meda
(1976) e Terras da Meda: Natureza, Cultura e Património (2002).

19

Castelos: 1. Penedono; 2. Caria; 3. Sernancelhe; 4. Trancoso; 5. Moreira de Rei; 6. Alcarva; 7. Meda; 8. Longroiva; 9.
Muxagata; 10. Numão.
Fig. 11 - Localização territorial dos dez castelos de D. Flâmula Rodrigues.

1.2

O Castelo8

Após este curto retrato geográfico, interessa de seguida conhecer a evolução do espaço no tempo e perceber como as estruturas edificadas foram construídas, reconstruídas e
até abandonadas. Esta leitura remete para uma melhor compreensão do início da urbanidade
em Longroiva.
Centenas de anos depois da primeira ocupação deste lugar, é possível delinear uma
sequência cronológica, a partir do século X. Sabe-se que o primeiro documento que menciona a vila na forma de Longobriga tem a data de 960. Tal documento foi redigido pela Châmoa
Rodrigues (D. Flâmula Rodrigues), uma senhora de poderes, filha de Rodrigo Tedoniz, marido de Leodegúndia (irmã de Mumadona Dias). Esse documento foi concebido porque D.
Flâmula Rodrigues encontrava-se muito doente e vendo o seu fim a aproximar-se, doa à sua
tia Condessa Mumadona Dias, fundadora do Mosteiro de São Salvador de Guimarães, todos
os seus bens. Por sua vontade, recomenda a sua venda para que os rendimentos fossem aplicados em fins de beneficência: resgate de cativos, apoio aos mosteiros e peregrinos. Desses
bens incluía-se uma série de Castelos (Fig. 11) e respetivas gentes na fronteira da Beira Alta,
entre os quais o Castelo de Longobriga:
“[…] nostros castellos id est Trancoso, Moraria, Longobriga, Nauman, Vacinata,
Amindula, Pena de Dono, Alcobria, Seniorzelli, Caria,cum alias penellas et populaturas que sunt in ipsa stremadura.”9
É apenas neste contexto que se fica a saber da existência da Estrutura Militar. Mais tarde,
Longroiva cai novamente no poder das forças muçulmanas durante as campanhas de Almansur na região da Beira.
No início da segunda metade do século XI, tempo das reformas administrativo-militares, os povos muçulmanos foram definitivamente derrotados por Fernando I, o Magno
que traz consigo um “plano para a mudança de rumo nas Guerras da Reconquista” (Ramos,
2011, p. 171). O ponto de viragem dá-se no decurso do ano de 1053, quando iniciou uma
série de campanhas militares contra o reino de Toledo. Dessas conquistas, entre as quais de
várias fortalezas e castelos, crê-se que tenha reconstruído alguns, a este processo chamou
____________________________________
8

Para redigir este subcapítulo, tivemos, por base os estudos efetuados por Adriano Vasco Rodrigues nas suas obras: Retrospetiva histórica de Marialva, Longroiva e concelho de Meda (1976) e Terras da Meda: Natureza, Cultura e Património
(2002); os documentos que constam do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA); alguns artigos
relacionados com Arquitetura Militar de Mário Barroca; e Castelos em Portugal. Retrato do seu perfil arquitetónico [15091949], (2010), de Luís Miguel Correia.
9
Portugalia Monumenta Henricina, Diplomata et Chartae, 81, Lisboa, 1867; Vimaranis Monumenta Historica, 11, Guimarães, 1929-1931.
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Fig. 12 - Frase inserida na lápide de pedra da Torre de Menagem feita pelos Templários.
Fig. 13 - Torre de Menagem do Castelo, vista do interior da muralha.

de “Campanha das Beiras”. Contudo, não existe informação de que o Castelo de Longroiva
tenha beneficiado de obras de reparação (Antunes, Faria e Almeida, 1996).
Na Reconquista, nos finais do século XI, surge a figura de D. Henrique (1066-1112),
que se mostrou de primordial importância na afirmação do território de Portugal. A sua
ajuda na Reconquista parece ter sido apreciada por Afonso VI de Leão (1037-1109), a quem
foi dada em casamento uma filha bastarda do monarca leonês, D. Teresa. Admite-se 1124
como presumível data para a concessão de Foral 10 por parte da sua viúva, a condessa D. Teresa. Aponta-se 1126 a data da provável concessão da carta de povoamento dada por Egas
Gosendes de Baião, um cavaleiro medieval português e mordomo-mor do Reino de Portugal.
No contexto da afirmação da nacionalidade, surge Fernão Mendes de Bragança, a quem lhe
foi doado as terras por D. Teresa. Este território incluía as terras baixas Veiga e Muxagata, as
terras altas de Meda, a ocidente, e as das Chãs e Santa Comba, a oriente (Rodrigues, 1976).
Mais tarde, decide doar o Castelo de Longroiva à Ordem do Templo11 sob o Mestre da
Ordem em Portugal, D. Hugo de Martónio. A primeira doação à Ordem foi o Castelo de
Soure em Coimbra por terem vencido a batalha contra os muçulmanos, só depois é que D.
Fernão Mendes de Bragança, doa os Castelos de Mogadouro, Penas Róias e Longroiva. Começa-se assim a “desenhar uma linha de defesa na zona Leste onde mais tarde foi também
completado com a doação de Monsanto, Idanha-a-Velha e Vila e Velha de Ródão.” (Barroca,
2000, p. 221).
As distribuições geográficas dos Castelos dos Templários em Portugal tinham um objetivo
principal: Controlar todos os acessos para proteger o território. Com a vinda desta Ordem,
Portugal ficou com “os melhores conhecimentos de tática militar e da arte de construir fortificações” (Barroca, 2001, p. 225). A maior inovação da época, a Torre de Menagem, surge
no Castelo de Longroiva construída pelo Mestre da Ordem dos Templários, Gualdim Pais.
“[IN E]RA MCCXII MAGISTER GALDINUS CONDUTOR PORTUGALENSIUM MILITUM TEMPLI REGNA[NT]E ALFONSO PORTUGALENSIUM
REGE CUM MILITUBUS SUIS EDIFICAVIT HANC TURRIS” (Fig. 12).
Ou seja, “Na era de César de 1214 (1176 na era de Cristo) Gualdim, chefe dos Cavaleiros
Portugueses do Templo, edificou esta torre com seus soldados, reinando Afonso, rei de Portugal”. Esta inscrição acha-se na lápide na fachada ocidental da Torre (Fig. 13).
_________________________________
10

Um Foral é uma carta de reconhecimento em que o soberano, um senhorio particular ou uma instituição se comprometem a ceder a uma comunidade a propriedade plena de um território cobrando-lhes algo (Correia, 2011, p. 53).
11
A Ordem do Templo foi fundada em Jerusalém, em 1118, por “um grupo de cavaleiros de origem francesa” (Barroca,
2001, p. 214), para defenderem os peregrinos que visitavam a Terra Santa. Em meados do século XII, esta ordem atua no
território português e vão desempenhar um papel importante nas zonas das Beiras, não só pelo alargamento do território
nacional, mas também na sua defesa.
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Fig. 14 - Tombo da Comenda de Longroiva de 1507, por Frei D. João Pereira.

A planta desta estrutura é retangular, com parâmetros aprumados em cantaria.
Com o reinado de D. Dinis (1261-1325), em 1304 acontece a confirmação do Foral.
Foi responsável pela reforma das estruturas fortificadas e das transformações administrativas
do território. De acordo com João Monteiro em Os Castelos Portugueses dos Finais da Idade Média.
Presença, perfil, conservação vigilância e comando, (1999, p. 22): “[…] os Castelos Portugueses foram
dispostos criteriosamente, como peças de um xadrez, montado para garantir a integridade
de territórios a muito custo recuperados, […] foi com D. Dinis que esta estratégia conheceu
a sua maior expressão.” A sua tática centrava-se vincadamente na linha de detenção da fronteira, que tinha um papel direto na manutenção da segurança do território e na contenção do
seu maior inimigo, o Reino de Castela. D. Dinis trouxe a passagem do sistema de defesa passiva
para o sistema de defesa ativa, do castelo românico para o castelo gótico em que, sumariamente, o
Castelo iria deixar de confiar apenas na resistência da sua muralha para se tornar oposição
agressiva sobre o inimigo (Correia, 2016).
O papa Clemente V, pela bula Regnans in ecclesis triumphans dirige-se a D. Dinis
para determinar o que fazer com a Ordem do Templo. O rei, solicita-lhe a criação de uma nova
ordem militar e religiosa: Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Posto isto, não perdeu
tempo a transferir os bens Templários para a nova Ordem: “[…] outorgamos e doamos e
ajuntamos e encorporamos e anexamos para todo o sempre, à dita Ordem de Jesus Cristo,
[…] o Castelo Branco, Longroiva, Tomar, Almourol e todos os outros castelos, fortalezas e
todos os outros bens, móveis e de raiz” (Noé, 2016). O momento fundamental para o futuro
da Ordem surge com a nomeação do Infante D. Henrique, como governador e administrador que mandou melhorar a defesa no Castelo de Longroiva com a abertura de troneiras cruzetadas no recinto, subsistindo duas na frente Sul, uma no Poente e nas ameias do parapeito
da Torre de Menagem (Saraiva, 1999).
Sabe-se que por volta de 1507 a Torre de Menagem do Castelo era uma estrutura isolada no pátio central, como já referido. Trata-se de uma característica românica. No entanto,
no fim desse ano, deu-se a Visitação e a elaboração do Tombo da comenda de Longroiva, por Frei
D. João Pereira, fidalgo da Casa Real, que nos mostra uma descrição detalhada de todos os
espaços pertencentes ao Castelo (Fig. 14):
“Açima huu pouco da dicta egreja tem a hordem huu castello, em que tem huua torre de menagem
toda de cantaria laurada e de bõoa altura e tem dous sobrados igualmente madeirada e cuberta de
telha vãa e tem uma bõoa janella noua contra o ponente com suas portas nouas. e leua a dicta torre
pello vão çinquo varas de longo e tres varas de largo. tem huu portal pequeno com suas portas ainda
bõoas. arredor da dicta torre estaa o apousentamento do dito comendador. ao qual entram per huu
portal nouo de cantaria bem obrado com suas portas bem fechadas. e aalem do dito portal estaa huu
arco outrosi de cantaria. e aa entrada do dicto arco estaa huu reçebimento pequeno em que estaa
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Fig. 15 - Desenhos da reconstituição da descrição do Tombo de Longroiva, 2020.

huua cisterna. E logo aa mão direjta estaa huua salla nouamente feita com seu portal e paredes de
cantaria. e tem suas portas nouas. esta sala he sobradada e sobem a ella per huua escada de pedra
com seu mainel outrosi de pedra. e tem ao norte huua bõoa janella d assentos com suas portas bõoas
e nouas. ao canto desta salla estaa ora feita de nouo huua chamjnee grande de madeira barrada.
e sobre a dicta escaada e na dicta salla estam huus almarios nouos de castanho. esta salla leua de
longo oito varas e quatro e meya de largo. e leua huua casa debaixo. deste tamanho. aa mãao direita
da entrada da dicta salla estaa huua camara que estaa sobre a primeira entradaoutrosi nouamente
feita. bem madeirada de madeira de castanho e telhada de telha vãa e tem huua janella d asentos com
suas portas nouas contra o ponente. leua çinquo varas de longo e quatro de largo. a dicta salla tem
as paredes cafelladas da parte de dentro. aa mãao seestra da entrada da dicta salla tem outra salla
velha com huu portal nouo de pedraria e suas portas nouas. madeirada de madeira uelha e cuberta
de telha vãa que leua sete uaras de longo e çinquo de largo e esaa nella huua escaada de madeira per
que uam aa dicta torre. Debaixo desta sala vay huua logea do tamanho della que ora serue de adega:
aalem desta salla estaa outra casa pequena velha madeirada de castanho e telhada de telha vãa e tem
huua janelaa noua de pedraria com seus assentos e portas contra o levante. esta casa leua de longo
seis varas e tres de largo. aalem desta casa estaa outra casa pequena da dicta maneira que se nom
medio por estar fechada. diante da dicta salla e camara nouas. e no dicto reçebimento. estaa huua
casa sobradada que he casa dos ospedes. has paredes de cantaria bem obrada igualmente madeirada e
cuberta de telha vãa e tem huua janella contra o ponente. leua de longo çinquo varas e quatro de largo.
e he sobradada. aalem desta casa vay outra casa terrea que serue de cozinha e tem dentro huu forno.
estaa madeirada de madeira velha e telhada de telha vãa e leva sete varas de longo e quatro de largo.
aalem desta casa estaa outra casa que serue de çeleiro terrea. cuberta de telha vãa. leua seis varas e
meya de longo e seis escassas de largo. junto da dicta torre contra o sul estaa huua casa terrea, que
serue de estrebaria com suas manjadoiras. telhada de telha vãa. leua sete varas de longo e çinquo de
largo. Estas casas estam çercadas pella mayor parte de muro uelho per partes de Ribado que foy jaa
em outro tempo cerqua do dicto castello. e diz sse que foy ja aqui conuento dos caualeiros do temple”
(Gonçalves, 2014, pp. 42-43).12
Esta descrição no Tombo de Longroiva, revela-se excecional uma vez que descreve e
nomeia os vários edifícios que se encontravam no recinto castelar (Fig. 15): “Torre de Menagem, salla he sobradada, camera, salla velha + adega, casa pequena velha, casa pequena, casa
dos ospedes, cozinha, çeleiro e estrebaria.” Através da descrição podemos afirmar detalhadamente as dimensões e os materiais dos acrescentos. Por exemplo, a “sala dita velha” tinha
um “portal novo de pedraria” e “cuberta de telha vaã”, encontrando-se nela uma “escada de
_______________________________
12

Os Tombos foram elaborados no âmbito das visitações decididas pelo Capítulo Geral da Ordem de Cristo, reunido em
Tomar em 1503, realizadas entre 1504 e 1510. O tombo de Longroiva foi realizado em outubro e novembro 1507 – Arquivo
Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T), Ordem de Cristo/Convento de Tomar, (O.C/C.T), Lº 307, fls. 40-163.
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1 - Entrada da Cerca; 2 - Torre Existente; 3 - Pátio; 4 - Entrada dos Paços do Comendador; 5 - Recebimento; 6 - Sala; 7 - Câmara; 8 - Sala Velha com acesso à Torre; 9 - Cozinha; 10 - Hospedaria; 11 - Celeiro; 12 - Estrebaria.

Fig. 16 - Desenhos da reconstituição do Castelo de Longroiva em 1507, por José Daniel Santa Rita, publicados em Castelos
da Raia vol. II (2003) de Rita Costa Gomes.

madeira per que vam aa dicta torre”. A julgar pelo Tombo, a sala antiga ficava no edifício
adossado à Torre de Menagem, pelo que se pode pensar que teria sido o primitivo acrescento habitacional. Outras duas casas são referidas, sem que haja menção da sua função,
dizendo apenas que eram pequenas. É referido que em frente à “sala dita velha” existia uma
“casa sobradada”, também nova, que “he casa dos ospedes”, com “paredes de cantaria bem
obrada” e uma janela. Existia um edifício térreo que servia de cozinha e “tem dentro hûu
forno”, possuindo cobertura em “madeira uelha e telhada de telha vaã”, é de supor que esta
divisão fosse mais “fechada” e independente para prevenir problemas com as temperaturas
muito elevadas. Da descrição destaca-se a Torre de Menagem, “toda de cantaria laurada e de
bõoa altura” com uma “boõa janella noua contra o ponente”, que de todas as remodelações
indicadas, é a única que chegou aos nossos dias, mesmo depois de séculos sem intervenção,
ela chegou até nós praticamente inalterada. Refere também uma muralha arruinada, “muro
uelho per parte derybado que foy jaa em outro tempo cerqua do dicto castello”, que atualmente, embora bastante modificada, conseguimos observar.
A reconstituição virtual do Castelo de Longroiva foi tentada, em linhas muito esquemáticas, por José Daniel Santa Rita, do qual se publicaram alguns desenhos na publicação
Castelos da Raia, vol. I, de Rita Gomes (2001) dedicado à Beira Interior (Fig. 16). Estes desenhos levantaram-nos algumas dúvidas e questões em relação à topografia, (hoje bastante
acentuada), ao suporte das construções, ao posicionamento das casas, ao desafogo da torre,
entre outras, tudo isto porque as plantas dos castelos desenhadas por Duarte de Armas13
mostram o quão vulgar era os edifícios se adoçarem às muralhas, deixando um espaço livre,
o que nestes desenhos de reprodução do Castelo de Longroiva não se lê.
Poucos anos depois do Tombo ser elaborado, D. Manuel I concebeu o Foral Novo à vila
em 1510. O comendador Frei Garcia de Melo faz executar obras nos aposentos do Castelo.
Acredita-se que tenha remodelado algumas casas com materiais novos e reparado grande
parte das estruturas possivelmente destruídas (Ramos, 2011).
O período entre o século XVI e XVIII marca a perda da importância do Castelo de
Longroiva no território. Uma descrição14 com data de 1733 confirma a primeira memória do
castelo em ruínas. Como refere Luís Miguel Correia (2011) em Castelos em Portugal: Retrato do
seu perfil arquitectónico [1509-1949]:
“A ruína, pelo vazio que anuncia está associada, à desocupação e à inexistência de
__________________________________

13

Duarte de Armas foi um escudeiro da Casa Real Portuguesa. D. Manuel I encarregou-o de levantar o estado das fortificações da fronteira com Castela através de plantas, panorâmicas e sinais cartográficos dos locais. Produziu o “Livro das
Fortalezas” por volta de 1500. Longroiva e o seu castelo não estavam incluídos na lista dos 55 castelos desenhados (Correia,
2011, p.33).
14
Estas memórias estão presentes no livro de Adriano Vasco Rodrigues, (2002) Terras de Meda: Natureza, Cultura e Património.
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Fig. 17 - Fotografia da Torre de Menagem do Castelo, 2020.

funcionalidade, mas os valores funcionais do uso não acabam na sua viabilidade, revestem-se na sua importância e no seu significado. Assumem um papel simbólico, no
espaço, no território e acabam por estruturar um traçado urbano. A partir do século
XVI, a grande maioria dos castelos medievais portugueses, perante o uso crescente
de outros métodos mais modernos, foi perdendo gradualmente importância funcional e estratégica. A imagem do castelo deixa gradualmente de estar associada ao poder
quando apresenta o início da ruína e passa a ser um pano de fundo na paisagem.”
O castelo e o paço novo do comendador encontravam-se já destelhados e desfeitos. Por
sua vez, a cisterna que abastecia a guarnição, encontrava-se entupida e as portas do castelo,
que no passado haviam defendido o acesso, não possuíam já qualquer grade ou portão de
madeira. Subsistia apenas a Torre de Menagem (Fig. 17). Segundo as memórias Paroquiais
da freguesia15:
“[…] o castelo tem salas e celas cobertas, que mostravam ser bons, dentrotem uma
cisterna muito grande, ainda que parte dela esteja “despida” […], parte do castelo
está destruído, porém no interior, conserva uma torre intacta, que sendo antiga parece moderna […], erguendo-se na parte mais alta da vila, as paredes do castelo criam
musgos que, segundo dizem deve ser por ser pedra salitrada.”
Os Condes de Castanheira, (título nobiliárquico criado por D. João III), tomaram conta deste território e não consta que tenham feito ou pensado em alguma obra de conservação do
Castelo.
Depois de um longo período sem ‘ninguém’ demonstrar interesse em ‘levantar’ de
novo as paredes do Castelo, foi no fim do século XVIII que se começou a desmantelar as
estruturas que restavam, utilizando-se as pedras nas construções que iam aparecendo na
freguesia. Converte-se, assim, na pedreira local desprezando-se o seu simbolismo. Com as
palavras de Luís Chaves (1933), presentes na obra Castelos em Portugal Retrato do seu perfil arquitetónico [1509-1949] (2011, p. 198), conseguimos perceber o desrespeito e desconsideração de
que a maioria dos Monumentos Portugueses era alvo nas épocas oitocentistas e novecentistas:
“Dos castelos de Portugal, […] não resta nenhum intacto. Todos estão tocados pela
negligência ou crime dos homens, acrescidos dos estragos irreparáveis do tempo. […]
Aqui e acolá toda a gente rouba pedra do castelo para construções particulares, quando não é a própria câmara que que incita o povo a desmanchar em aproveito próprio
_____________________________
15

Essa descrição encontra-se no livro Terras da Meda: Natureza, Cultura e Património (2002, p. 274), de Adriano Vasco
Rodrigues referido por D. Joaquim de Azevedo na História Eclesiática da Cidade de Lamego.
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Fig. 18 - Revista Universal Lisbonente, nº 45, 1844-45.

as muralhas, por economia de interesse municipal na mão de obra. Os monumentos
foram desprezados e entregues à destruição do tempo.”
Num desenho de Carvalho de Magalhães e Vasconcelos publicado na Revista Universal Lisbonense (1844-45), são ainda visíveis os troços da muralha da cidadela, que se prolongava para Norte da Torre de Menagem (Fig. 18). Este desenho mostra-nos o seu elevado
estado de degradação em comparação com as restantes estruturas. Isto remete-nos para a
reconstituição desenvolvida por José Daniel Santa Rita, referida anteriormente. A fisionomia
do Castelo de Longroiva está de facto, nos dias de hoje, drasticamente alterada. Este artigo,
escrito por Carneiro de Magalhães refere:
“São poucos habitantes que a povoam, pois talvez não chegue a 50 o numero de
seus fogos, senão fossem os banhos thermaes, e aguas férreas que alli ha […] muitas
famílias d’a quella provincia, e da de Traz-os-Montes, que lhe deixam por essa ocasião
bem bom dinheiro.”
Descreve-se também que a qualidade do solo até à data seria mal aproveitada não se fazendo
dela benefício algum, o que revela o ‘vazio’ dos terrenos. Posto isto, afirma-se que se não fosse a qualidade das águas conhecidas desde os tempos pré-históricos, Longroiva teria poucos
motivos para ser visitada.
O estado da ruína coincidiu com a eliminação do concelho de Longroiva em 1855,
sendo que as suas freguesias foram anexadas aos concelhos de Marialva, Vila Nova de Foz
Côa e Meda. Facto este que prova a extrema decadência deste território e a pouca atenção
de que era alvo. Esse período, possivelmente no contexto das reformas de Costa Cabral,
nomeadamente aquando do decreto de 28 de setembro de 1844, proibiu os enterros nas
igrejas e impôs o depósito dos restos mortais dos falecidos em cemitérios construídos em
campo aberto. Dito isto, o espaço mais adequado para ‘receber’ essa função foi o interior do
Castelo de Longroiva visto que se encontrava degradado e abandonado. Com a colocação
do programa cemiterial, dar-lhe-ia novamente um propósito. Para abraçar a nova funcionalidade, foi feita uma reconstrução do pano da muralha em forma trapezoidal com as pedras
que restavam das antigas construções. Foi amputado o recinto, pelo menos na frente Norte,
mantendo a antiga frente Sul e Poente, em alvenaria de pedra sem remate nem adarve, já que
a zona superior era nova, deixando o acesso à Torre de Menagem fora do recinto.
A praça de armas do Castelo passou então a ser utilizada como Cemitério Municipal, função
que perdurou até aos nossos dias. Não foram encontrados documentos que nos transmitam
o responsável por essas obras.
No século XIX, o interesse pela valorização dos Monumentos Históricos, alcança um
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Fig. 19 - Capa da revista O Panorama, nº 70.

protagonismo relevante em alguns periódicos nacionais, designadamente na Revista O Panorama, (Jornal Nacional) (Fig. 19), pela mão de Alexandre Herculano. Crente no Romantismo,
ele identifica os valores Históricos, Artísticos e Nacionais dos Monumentos como um meio de
transmitir ao futuro, uma lembrança do passado. A partir disto, surge o início da reflexão
sobre o Património Nacional, este movimento vinga no final do século XIX, descobrindo-se as
primeiras medidas com vista à salvaguarda dos Monumentos. Várias comissões e conselhos são
criados tendo em vista a classificação dos Monumentos Nacionais que evidenciem a identidade
do nosso país. A fundação da DGEMN (Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais), em 1929, sob direção de Henrique Gomes da Silva, além de dar continuidade aos
projetos de restauro iniciados antes, teve como objetivo a “elaboração de projetos para obras
de reparação, restauro e conservação de monumentos e a respetiva execução e fiscalização”
(Tomé, 2002, p. 17). Este organismo foi responsável pela requalificação de um conjunto vasto
de imóveis em Portugal, entre eles os Castelos. Nas décadas 1930 e 1940, muitas Estruturas
Militares foram objeto de grandes transformações que se deram devido à institucionalização
do Estado Novo. A imposição da fórmula ideológica “Deus, Pátria e Família” trouxe consigo
a preservação e intervenção nos Monumentos. O Regime procurava destacar estes elementos
da história no sentido de enfatizar a Pátria Portuguesa, relembrando tempos de glória.
Foi neste contexto que em 14 de abril de 1938 a Câmara Municipal de Meda solicita
pela primeira vez à DGEMN a classificação do Castelo de Longroiva como Monumento Nacional. Sabe-se através dos documentos que estão disponíveis no arquivo da antiga DGEMN,
que o processo de classificação do Castelo de Longroiva foi desencadeado na sequência do já
encetado para o Castelo de Marialva, localizado no mesmo concelho.16 Esta vontade é também indicada pelo Arquiteto Joaquim Areal, em 1941. Escreve então ao Arquiteto e Diretor
dos Monumentos Nacionais, Baltazar de Castro, que:
“No desejo de contribuir para a obra de valorização e defesa do património artístico
e histórico do país e, no cumprimento do lugar que ocupo, permito-me apresentar a
V.Exª uma sugestão que se me afigura justa e oportuna e à qual V.Exª decerto dedicará
a cuidadosa atenção que lhe merecem todos os assuntos ligados com a Direcção que
V.Exª tão dedicadamente orienta; Na classificação geral dos Monumentos Nacionais,
feita em 1910, com a qual se procurou num intento altamente patriótico, amparar
e defender a ruína ou a ignorância do povo, os nossos Monumentos de Arte e de
História, foi incluído um pequeno número de Castelos. Porém, a grande parte dessas
vélhas fortalezas mediévais ou renascentistas ficou de fora, como que votadas ao
desaparecimento e ao desprezo ou, frase justa de Fialho, abandonadas à decrepitude
____________________________________________________
16

Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (António Monteiro), 2 de abril de 1938, Doc.º SIPA
TXT. 01504200.
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Fig. 20 - Memória Descritiva elaborada por Humberto Reis em 1942.

lúgubre que as derroca; Desde 1910 até hoje, raro foi o ano em que um Castelo, pelo
menos não foi classificado de Monumento Nacional. Todavia, resta classificar cêrca
de metade dos que existe; Possue aproximadamente o país 130 Castelos, a maior parte com o seu perímetro muralhado em condições de fácil consolidação, quási todos
com uma mais tôrres desafiando corajosamente a investida nos tempos, embora a
sua estructura tenha perdido, em alguns deles, a brava solidez dos tempos heróicos;
Não pretendo sugerir a sua restauração integral, critério inadequado de arqueólogo
romântico; Mas creio que a sua história gloriosa transformando-os em heróicos padrões da nacionalidade, erguida e defendida por sua conta, os tornou merecedores da
admiração, do respeito e da gratidão que se deve nos heróis; Não será confrangedor
e mesmo criminoso, deixá-los desaparecer ignominiosamente na ruína que os devora
a par da ignorância que os destrói? E não será injustiça proteger alguns somente,
enquanto outros se debatem na desesperada agonia dos abandonados? Estão neste
caso, para oitar alguns, os Castelos de Pinhel, de Marialva, de Longroiva, […] Nestas
circunstâncias venho apelar para V. Exª para que todos os Castelos sejam classificados
de Monumentos Nacionais o que seria para já e pelo menos, uma defesa contra o vandalismo dos ignorantes. Além de tudo, os Castelos com as suas silhuentas arrogantes,
enohem de pintoresco a paisagem portuguesa e representam um dos grandes motivos
de Turismo, apreciado e admirado por quem sentimento da Beleza e do Amor à sua
Pátria; Se V.Exª o entender conveniente, esta Secção pode organizar os processos de
cada um dos Castelos por classificar, abrangidos na sua zona; […]”17
Depois de ser reconhecido todo o simbolismo e valor artístico do Castelo de Longroiva (Fig. 20), foi finalmente classificado como Monumento Nacional 18. Mesmo depois de receber
a classificação, não foi realizada nenhuma requalificação ou intervenção que preservasse as
estruturas existentes do Castelo. Em 1942, através de uma memória descritiva do Arquiteto
Chefe da 4ª Secção, Humberto Reis, dá conhecimento do descontentamento pela configuração de parte da muralha construída no final do século anterior para delimitar o Cemitério Paroquial: “[…] torre ameada em razoável estado de conservação, além dos raros vestígios das
suas primitivas muralhas, existentes no muro de vedação do cemitério que posterior e indevidamente construíram junto daquela torre, possivelmente com as pedras do antigo Castelo.”19
______________________________________________________
17

Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Joaquim Areal), 12 de março de 1941, Doc.º SIPA
TXT. 00322242 e TXT. 00322241.
18
O Castelo encontra-se classificado como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 32.973, publicado no Diário do Governo,
I Série n.º 175, de 18 de agosto de 1943, tendo sido afeto à Câmara Municipal de Mêda por auto de cessão datado de 29 de
novembro do mesmo ano.
19
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Humberto Reis), 15 de janeiro de 1942, Doc.º SIPA
TXT. 00322250.

37

Fig. 21- Planta do Castelo de Longroiva.
Fig. 22 - Fotografia do Castelo de Longroiva no século XX.

Contudo, o desagrado referido por Humberto Reis, não foi motivo para proceder à investigação histórica e arquitetónica do desenho da muralha construída. Mesmo aparentemente mal
resolvida, permaneceu intacta até aos nossos dias.
Durante as primeiras décadas do Estado Novo, os Monumentos foram considerados
elementos centrais relativamente ao seu contexto (fosse urbano ou rural) devendo, portanto,
o ambiente em seu redor a eles se adaptar. Deste modo, todos os projetos e intervenções
orientavam a sua atenção para o Monumento, incluindo a possibilidade de demolição ou desobstrução desses elementos. Contudo, o Castelo de Longroiva não teve qualquer obra de
requalificação pela DGEMN, nem foi elaborado até a esta data nenhum processo para definir a sua Zona de Proteção.
Em 1959, chegou ao conhecimento da Câmara Municipal de Meda que alguém tinha
comunicado à DGEMN que uma equipa de arqueólogos, formada por Pinto Brandão e
Adriano Vasco Rodrigues, havia efetuado escavações no local denominado “Castelo Velho”
desta freguesia. Contudo, de acordo com um documento20 disponível no SIPA, foi mencionado que foram apenas efetuados trabalhos à superfície na zona envolvente do Castelo.
Dessas investigações resultaram uma descoberta importante: a presença da cisterna e três
depósitos escavados na rocha junto à Torre de Menagem. Tal foi confirmado pela DGEMN,
que veio ao local para averiguar o estado em que se encontrava o Castelo e também se as
acusações feitas eram verídicas. Mais tarde, veio a confirmar-se que não, pois mantinham o
seu estado normal sem nenhuma mudança a se notar21. Esta visita não foi suficiente para
implementar alguma medida de proteção ou qualquer ação de preservação. O Castelo foi
assistindo ao seu próprio esquecimento e degradação (Fig. 21 e 22).
Voltamos a ter conhecimento do estado de conservação do Castelo e da sua envolvente no ano de 1971. Aquando no decorrer de assuntos pendentes, a Direção do Centro,
passou junto do Monumento e foi observada uma casa situada a menos de 50 metros, pertencente às zonas de proteção, com uma cor rosa e verde, dissonante. Essa casa tinha um
destaque maior em relação ao casario envolvente por causa da sua cor pelo que foi sugerido
pela DGEMN pintar de branco. Além disso, essa casa conseguiria ser vista da Estrada Nacional, juntamente com o Castelo e paisagem que o envolve destacando-se de forma negativa, mostrando novamente o desrespeito assinalado pelo Monumento22. Os limites da zona a
proteger não estavam bem definidos, sendo solicitada à Direção-Geral dos Serviços e Urbanização, uma planta topográfica da povoação de Longroiva para a elaboração de um estudo
_________________________________________________
20
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Dr. António Joaquim Dias), 23 de dezembro de 1959,
Doc.º SIPA TXT. 00322259
21
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Arq. João Filipe Vaz Martins), 13 de abril de 1960,
Doc.º SIPA TXT. 00322261.
22
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Luís Amoroso Lopes), 21 de agosto de 1971, Doc.º
SIPA TXT. 01504210.
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Fig. 23 - Solicitação da planta topográfica aos Serviços de Planeamento Urbanístico em 1971.

do traçado da Zona Especial de Proteção do Castelo de Longroiva23. Contudo, a planta não foi
disponibilizada porque não a possuíam24 (Fig. 22). Alguns meses depois, o Diretor-Geral do
Ensino Superior e das Belas-Artes escreve à DGEMN o seguinte: […] realmente a casa em
questão foi pintada com cores bastante fortes, mas que devido ao tempo, foi desbotando e
actualmente as cores são rosa-velho e verde-claro.”25 No entanto, as cores referidas continuavam a não ser adequadas para a zona onde a habitação se insere. Portanto, a DGEMN, sugere:
[…] não nos parece viável esperar que cores vivas se adocem com o tempo, para as
cores autorizáveis, nem isto pode ser mencionado como atenuante ou critério admissível. Ainda que o rosa-velho e o verde-claro estivessem efectivamente aplicados nos
alçados da casa em questão, poderíamos mesmo assim admitir que resultaria uma
solução inadequada para a ambiência do Monumento a defender, por se tratar de duas
cores que se combinam dificilmente.”26
As cores da casa em questão foram mantidas até perderem a sua verdadeira tonalidade.
Sabe-se que em 1982, foi assinado um protocolo com a Assembleia Distrital da Guarda e o Instituto Português do Património Cultural para a utilização da Torre de Menagem do
Castelo de Longroiva para o efeito de um museu de Arte e Arqueologia alusivo à história.
Estariam previstos alguns trabalhos de recuperação apoiados pela DGEMN juntamente com
a Assembleia Distrital da Guarda. Essas obras teriam o montante máximo de 1500 contos27.
Sabemos que esse projeto previa a construção de uma cobertura adequada e o restauro do
segundo piso da Torre para servir de acesso. Esse projeto não foi concretizado. No entanto,
foi construída uma escada de acesso ao vão principal da Torre de Menagem em ferro, assim
como uma plataforma no interior do segundo piso (Fig. 23). Até aos anos oitenta do século
passado, algumas ideias estiveram presentes para levar a cabo a projeção do Castelo. Todavia,
sem desenvolvimentos práticos, sem adaptações e sem construções, o Monumento continuou a
perder importância. Como refere o pároco António Pereira Amante em Memórias: Longroiva
de todos os tempos (2009, p. 24), (pároco de Longroiva durante sessenta e dois anos – 1945
a 2007):
____________________________________
23

Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Eng. José Pena Pereira da Silva), 27 de agosto de 1971,
Doc.º SIPA TXT. 01504212.
24
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Celestino da Costa), 27 de agosto de 1971, Doc.º
SIPA TXT. 01504213.
25
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Luís Amoroso Lopes), 2 de dezembro de 1971, Doc.º
SIPA TXT. 01504217.
26
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Eng. José Pena Pereira da Silva), 29 de dezembro de
1971, Doc.º SIPA TXT. 01504218.
27
Portugal. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, (Alfredo Alberto Pereira), 6 de novembro de 1982,
Doc.º SIPA TXT. 00322265.
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Fig. 24 - Perspetiva aérea da zona mais alta da freguesia de Longroiva, 2021.
Fig. 25 - Perspetiva aérea com vista sobre os muros de contenção que acompanham a cota mais baixa até à cota mais alta
junto ao Castelo, 2020.
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Fig. 26 - Perspetiva aérea dos acessos para o Castelo, 2020.
Fig. 27 - Rua do Adro na cota mais alta, 2020.

Fig. 28 - Legado histórico e arquitetónico presente em Longroiva.

“Por aqui passaram muitas pessoas nobres. E pena que a história de Longroiva não
tenha sido feita. Homens nobres não faltam, mas dormem o sono do sepulcro e não
falam. Há algumas campas, mas pouco dizem. Legaram-nos muito, nós somos seus
herdeiros, mas pouco agradecemos o muito que recebemos. Até as pedras das muralhas e da casa tiraram. Pouco resta de todo o património. O castelo está sem musgo e
bem conservado para os seus oitocentos anos, tem resistido aos ventos, às chuvas, aos
ciclones e às erosões. Há muito vandalismo o que o estraga ainda mais. Deixem uma
casa abandonada e em breve se tornará um monte de ruínas, que outros aproveitarão.
Lá está uma lápide de Património do Estado. E nas paredes podem ver-se as seteiras.”
A população foi diminuindo a longo curso nesta freguesia (INE, 2011) e as construções novas também. Tomamos conhecimento, ao observar fotografias disponíveis no SIPA,
que foi requalificada a Rua do Adro que acompanha o casario desde a cota mais baixa até
à cota mais alta junto ao Castelo. Foram construídos vários muros de contenção ao longo
dessa rua, nomeadamente junto à Igreja Paroquial e à Capela (Fig. 24 e 25). Parte da Rua
do Adro, particularmente em frente ao Castelo, tem uma dimensão exagerada deixando o
Monumento completamente ‘despido’ (Fig. 26). Podemos também observar umas escadas e
uma rampa de acesso à porta do Castelo, o que reflete uma tentativa de executar um percurso pedonal até ele (Fig. 27). Sabemos, pela Junta de Freguesia de Longroiva, que são
realizados espetáculos, eventos, festas, entre outros, nesse espaço amplo da rua, e que a
escadaria auxilia essas solenidades, servindo o Castelo, apenas como ‘pano’ de fundo. Através de plantas fornecidas pela Câmara Municipal, podemos reiterar que em 2016 as obras
referidas anteriormente já tinham sido executadas, contudo não tivemos conhecimento da
sua data precisa. Nesse ano, ainda não se encontravam definidos os limites da Zona Especial
de Proteção. Existia, apenas, uma linha pouco coesa em volta do Castelo que se sobrepõe
com outra junto ao Pelourinho, também este distinguido como Imóvel de Interesse Público28.
Para além do Castelo, da Igreja Paroquial, da Capela e do Pelourinho, Longroiva possui um legado para a construção da História Nacional. Podemos visitar o Solar dos Marqueses,
a Fonte da Concelhia, várias Sepulturas Antropomórficas e as águas termais conhecidas desde
tempos pré-históricos (Fig. 28). Mais de duzentos anos passados desde a construção do primeiro
balneário termal, as Termas de Longroiva rejuvenescem em 2018. Aliando a modernidade
à tradição, a obra do Arquiteto Luís Rebelo de Andrade, marcará as Termas de Longroiva, o
Termalismo Nacional e o desenvolvimento social neste local. Esta construção não só trouxe
novas pessoas, como gerou uma maior dinamização e evolução desta zona até então esquecida
no mapa.
_______________________________________________
28
Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público. Decreto N.º 47508, DG, I Série N.º 20, de 24-01-1967.
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Fig. 29 - Projeto da Renovação das Termas de Longroiva do arquiteto Luís Rebelo de Andrade, 2018.

Acredita-se que este novo projeto (Fig. 29) tenha influenciado a vontade de preservar
e revitalizar o núcleo urbano assim como o Castelo de Longroiva. Esta afirmação deve-se
porque, no ano presente, a autarquia prevê o investimento de 500,000 euros na construção
de um equipamento cultural, turístico e “uma continuidade do Castelo de Longroiva”, segundo o Presidente da Câmara de Mêda, Anselmo Sousa. "É um centro interpretativo que, no
fundo, irá servir para nós darmos um realce maior ao nosso património", o autarca explicou
que o espaço terá uma base tecnológica apurada e permitirá colocar o Património concelhio
em rede. Esta obra terá por base o edificado em estado de degradação, as infraestruturas e
espaços de lazer que se encontravam danificados ou abandonados.
Qualquer intervenção sobre este Património surgirá como uma operação com elevada
complexidade que requer investigação, decisão, escolha e um processo de trabalho focado
em conservar a memória do Monumento.

45

Capítulo II
Proposta de Intervenção
“Todo o homem cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são
condicionadas pela circunstância, ou ainda, a organização do espaço sendo condicionada é
também condicionante; […] O arquiteto, pela sua profissão, é por excelência um criador de
formas, um organizador do espaço; […] Porque cria circunstância – positiva ou negativa – a
sua ação pode ser benéfica ou maléfica e daí que as suas decisões não possam ser tomadas
com leviandade ou em face de uma visão parcial dos problemas ou por atitude egoísta de
pura e simples satisfação pessoal. Antes de arquiteto, o arquiteto é homem, e homem que
utiliza a sua profissão como um instrumento em benefício dos outros homens, da sociedade
a que pertence; […] Que seja assim o arquiteto […] organizador do espaço – criador da felicidade” (Távora, 2015, p. 72-75).

Fig. 30 - Cemitério Paroquial, interior das muralhas do Castelo.
Fig. 31 - Volumetria atual do Castelo de Longroiva.
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Imagem atual da Muralha e Torre
de Menagem do Castelo

Imagem quinhentista do Castelo de
Longroiva.

Fig. 32 - Axonometria do Castelo de Longroiva. 1507 vs 2021.

Fig. 33 - Torre de Menagem do Castelo, alçado Nascente, 2020.

2.1.

Pertinência

O anseio de recuperação de Património votado ao abandono tem-se traduzido numa
crescente procura de revitalizar edifícios que podem contribuir para a regeneração urbana,
social e económica do território onde se inserem. O tema do Seminário de Investigação, The
Beautiful Past, ao eleger Castelos e consequentemente as zonas circundantes que os acompanham, enquadram-se nesta problemática e dá o mote para a consciencialização das potencialidades desta prática em voga atualmente. Através do exercício de projeto, pretende-se
compreender o território e a paisagem onde está inserido o Castelo de Longroiva.
O caso de estudo do Castelo revela-se especialmente estimulante dado que é constituinte de uma freguesia com uma história singular e que, apesar de estar a passar uma fase
de decadência, é detentora de condições para evoluir. Longroiva, é uma freguesia muito envelhecida quer a nível populacional quer a nível arquitetónico. Grande parte das habitações
estão abandonadas, em estado devoluto e o Castelo apresenta grandes sinais de degradação.
Embora a sua muralha ‘esconda’ o cemitério paroquial (Fig. 30), não foi justificação para que
ao longos dos anos beneficiasse de obras de reparação. Importa referir que foi construído
outro cemitério com uma maior dimensão o que justifica, ainda mais, o estado de deterioração do Castelo.
Durante séculos o Castelo foi sofrendo grandes transformações e adaptações até
chegar ao seu estado atual (Fig. 31). Foi durante o processo de pesquisa que encontramos uns
desenhos na obra de Rita Costa Gomes, Castelos da Raia vol. II (2003) (Fig. 32), onde ficamos a
entender a drástica alteração do perfil arquitetónico do Monumento. A linguagem arquitetónica do
século XVI descrita na publicação, não se lê nos dias de hoje. Sabemos que a Torre de Menagem é a única estrutura que se mantém fiel à descrição (Fig. 33). Posto isto, a concretização
do nosso projeto terá em conta tais características. Iremos avançar para uma intervenção que
integre a fisionomia que em tempos já esteve presente. O programa a implementar manterá a
memória e o simbolismo do Monumento, ajustando as nossas necessidades ao seu estado atual.
A atividade turística que se caracteriza essencial nos dias de hoje, tem uma capacidade
de revitalizar e dinamizar o tecido histórico de uma freguesia ou cidade. Nesta sequência,
acreditamos que associar a reabilitação do Monumento ao aproveitamento turístico e ao desenvolvimento sociocultural, assume nestes territórios rurais uma função fundamental. Os benefícios de incorporar estas vertentes, constituem-se como ferramentas para o crescimento
e desenvolvimento socioeconómico, ajudam no combate ao abandono e ao envelhecimento,
atraindo investimentos e novas pessoas. Neste sentido, surge a pertinência do projeto. A
proposta de intervenção e reabilitação deverá devolver o edifício aos habitantes da freguesia,
dotando-o de novas possibilidades associadas ao comércio, ao lazer e à cultura.
A necessidade de reabilitação do Castelo é, naturalmente, evidente, reunindo em si
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Fig. 34 e 35 - Casario em ruína na Rua do Adro, 2021.

todas as vertentes mencionadas ao longo da dissertação: a identidade da freguesia, o Património, a arquitetura e a possibilidade da sua rentabilização por meio de novas atividades relacionadas com a sua história. Ainda que a nossa proposta tenha como maior foco a reabilitação
do Castelo, por uma questão de coerência, é importante que se perceba o carácter global,
pensando não como um objeto individual, mas como parte integrante de uma ordem urbana.
Grande parte da arquitetura em redor do Castelo está degradada, são imensas as
construções que têm as coberturas derrubadas, as portas partidas e as paredes estruturais de
pedra com sinais de deterioração (Fig. 34 e 35). Contudo, a demolição parece nunca ter sido
uma opção. Permanecem no terreno, tal e qual como o clima e a consequência do tempo as
deixou. Deste modo, entre o Castelo e a envolvente, é necessária uma maior harmonia de
transição, pelo que serão tratados vazios urbanos e espaços sem caracterização, para valorizar
a relação entre o edifício e o conjunto. Acredita-se que esta ação seja potenciadora de outras
intervenções ou reabilitações, para que as vivências criadas em torno do equipamento sejam
também impulsionadoras de novas dinâmicas.
Na continuidade do que foi referido, temos como princípio a recuperação do Património deixado ao abandono e a recuperação e revitalização dos edifícios que envolvem o
Monumento. Entre a preservação e a necessidade de intervenção tivemos em conta a imagem
arquitetónica do século XVI e a ruína presente, tendo como projeto a agregação de ambos.
Através de uma ampliação e readaptação do Castelo de Longroiva aliado ao programa cultural/museológico, pretende-se promover a preservação do Património existente,
lembrando e recordando todos os acontecimentos aqui vivenciados, tendo como foco o
envolvimento da comunidade.
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Fig. 36 e 37 - Desenhos iniciais da proposta de intervenção, 2020.

2.2

O programa

Depois de definirmos o conceito base do projeto, estabelecemos uma estratégia de
intervenção sob um pensamento contemporâneo, que desse resposta à multiplicidade de
funções das quais a comunidade necessita nos dias de hoje. Através do desenho e com o
princípio da integridade, procurou-se dar continuidade à estrutura do Castelo, tendo como
ponto de partida a interpretação da sua reconstituição do século XVI, feita por José Daniel
Santa Rita. A geometria da pré-existência foi geradora da solução proposta, levando por isso
a que toda a envolvente do Castelo seja intervencionada, procurando sempre a harmonia pela
adaptação de todas as áreas circundantes (Fig. 36 e 37).
Esta zona mais alta da freguesia onde está inserido o Castelo de Longroiva, assume
duas faces muito díspares: se por um lado existe uma área, a Poente, bastante consolidada no
que diz respeito ao edificado, por outro, tem a zona Nascente, completamente desprovida
de construção. De acordo com os desenhos da reconstituição, temos conhecimento de que
grande parte da área do Castelo se centrava na zona Nascente-Norte, o que nos leva a intervir
no acentuado desnível, hoje visivel, entre o interior do recinto e o alçado do Castelo orientado a Nascente. Portanto, a construção do novo volume deverá recriar as paredes com os
limites e com a mesma materialidade, possibilitando uma aproximação à escala que o edifício
outrora deteve. O novo corpo irá conter todo o espaço museológico, assumindo-se com uma
linguagem própria. Portanto, coloca-se a pré-existência como princípio geral de intervenção,
possuindo destaque no consumar da implantação do edifício atual. Diante este panorama,
o programa museológico deverá existir nesta ampliação do Castelo e terá como conteúdo
vários espaços de exposição de: objetos centenários, que incluem instrumentos de trabalho
e vários utensílios utilizados pelas povoações antiquíssimas deste território; livros e saberes
de Adriano Vasco Rodrigues, arqueólogo e residente desta terra, atualmente ao cargo da
Câmara Municipal de Mêda; maquetas e painéis com informação sobre a história do Castelo;
entre outros objetos que caracterizem Longroiva como lugar histórico, provido de interesse.
Deste modo, todos os conhecimentos existentes sobre esta freguesia, que em tempos já foi
concelho, poderiam ser mostrados aos habitantes e a futuros interessados em conhecer todo
este território. Para além destes espaços de exposição, albergará um espaço de entrada que irá
funcionar como pequena receção, cuja função será orientar e ajudar a comunidade; uma zona
que será utilizada como centro lúdico, onde se realizarão atividades educativas, entre outros;
e, por fim, uma sala com condições para que fosse possível projetar vídeos com conteúdos
históricos sobre Longroiva e o seu Castelo.
Atendendo a estes objetivos, tentámos idealizar um programa que fosse ao encontro
das necessidades que sentimos quando o visitamos. A todos estes espaços mencionados,
achamos pertinente juntar o desenho de uma nova área destinada a uma cafetaria e loja de
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Fig. 38- Castelo de Longroiva, 2019.

lembranças garantindo, assim, que toda a zona envolvente do Castelo tenha uma ocupação
diária por aqueles que vivem e visitam a Freguesia. Posto isto, achamos que este programa
se adequaria às pequenas habitações que se encontram na cota mais alta, junto à envolvente
Norte do Castelo, visto que grande parte estão abandonadas ou estado de degradação, a sua
transformação, aliada ao conceito geral de estruturação urbana, poderá constituir uma nova
vivência de todos os espaços em torno do Castelo.
Todos os lugares dedicados ao percurso da zona mais alta da freguesia estão impedidos, seja pelas condicionantes do terreno ou pela falta da sua preservação. Não há um desenho coerente que nos indique um percurso, os espaços estão pouco definidos. Atualmente,
existe uma escadaria de acesso ao Castelo, na zona Poente, o que a nosso ver interfere na imagem do Castelo, por isso iremos partir para a sua demolição. Será novamente definida toda
a circulação automóvel e pedonal nesta zona junto ao Castelo. A intervenção nas pequenas
ruínas das habitações e a ampliação do Castelo, permite-nos, de alguma forma, desenvolver
esta questão. Iremos definir a ligação de todos esses espaços através de elementos arquitetónicos: muros, escadas e rampas. Permitirá a circulação e criar novas dinâmicas em torno dos
programas.
No processo de desenho deste pequeno núcleo urbano, levantaram-se sempre desafios. Depois de definido o programa e estudado o espaço de intervenção, a nossa grande
preocupação foi o ‘existente’ (Fig. 38). Perante uma zona toda ela envolta de ruína e de
memória, tomamos consciência de que qualquer intervenção neste lugar deve seguir critérios. Sabemos que esta área é Património Arquitetónico e por isso, para tornar claro o nosso
pensamento, foi essencial partimos para uma investigação na vasta questão da salvaguarda
do Património. Conscientes de que existem muitos conceitos sobre esta questão, no próximo
subcapítulo, iremos falar sobre os métodos de intervenção que nos influenciaram na concretização da nossa proposta e alguns projetos e obras que marcaram o nosso processo criativo.
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Fig. 39 - Françoise Choay.

2.3 Contributos e casos de estudo
2.3.1 Intervenções em Património29
A intervenção física no existente, como condição de valorização de uma obra que
contém uma dimensão histórica, patrimonial e sociocultural, apresenta uma pluralidade de
interpretações sobre os elementos a preservar e a forma prática de o fazer. Quando nos deparamos com uma construção memorável e intemporal, é necessário tomar consciência do
que vamos fazer para aquele lugar, de forma a criar a melhor conjugação entre o que já existe
(a herança da memória) e o que vamos propor (contemporâneo).
Durante séculos, o processo de intervenção sobre o Património, foi sofrendo várias
mudanças na forma de interpretar a relação entre a expressão contemporânea e do passado. Para a elaboração deste trabalho acompanhamos algumas teorias e possibilidades que
se tornaram fundamentais para a estruturação do critério de intervenção a aplicar na nossa
proposta. Duas vertentes podem ser, desde já, encontradas: se por um lado, a intervenção
pode limitar-se à manutenção do Castelo e das muralhas anexadas, restringindo apenas à salvaguarda da memória e ao tempo que está exposto, a outra possibilidade reside na aplicação
de medidas mais incisivas que impliquem o impedimento da degradação natural e também
no desenvolvimento de novas construções. Damos por isso especial destaque à leitura de A
Alegoria do Património de Françoise Choay (Fig. 39), pelo enquadramento do tema no tempo e
pela simplicidade que aborda e distingue os conceitos históricos.
Ao longo do tempo, a preservação histórica dos Monumentos foi debatida por várias personagens e acontecimentos que nos levaram a questionar a forma mais correta de
concretizar um projeto de intervenção. Destacam-se dois momentos que trouxeram transformações na sociedade, na política, na economia e na cultura: o Renascimento 30, no século
XV, e a Revolução Industrial 31, no século XVIII. Foi ao longo destas épocas que começaram as preocupações em salvaguardar os Monumentos Históricos e as mudanças sobre o modo
como a cultura se relacionava com os antepassados, provocando o despertar da noção
de rutura entre o passado e o presente, produzindo um sentimento de proteção dos edifícios históricos. De acordo com Françoise Choay, os termos Monumento e Monumento Histórico
começam a ser substituídos no século XIX pelo termo Património. É precisamente neste
____________________________________________________
29

Para redigir o subcapítulo em questão, baseámo-nos, maioritariamente, na leitura da obra A Alegoria do Património (2020)
- Edição original: L’allégorie du patrimoine (1982) - de Françoise Choay.
30
O Renascimento surge no século XV em Itália com a redescoberta de valores e referencias do passado (Antiguidade Clássica), trazendo um pensamento ideal humanista. Os humanistas manifestam grande interesse nos vestígios da Antiguidade
Romana pelo seu valor artístico e histórico.
31
A Revolução Industrial inicia-se em Inglaterra no fim do século XVIII e foi assinalada pelas inovações tecnológicas, pelo
crescimento da indústria e pelo surgimento de novos pensamentos.
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Fig. 40 - Eugène Viollet-le-Duc.
Fig. 41 - John Ruskin.

século que surgem duas figuras incontornáveis, com visões sobre a intervenção no Património,
completamente diferentes. Trata-se de Eugène Viollet-le-Duc32 e John Ruskin33. Como tal, é
importante compreender o papel de ambos. Como afirma Françoise Choay, (2020, p. 158):
“Esquematicamente, opõem-se duas doutrinas: uma, intervencionista, predomina no
conjunto dos países europeus; a outra, anti intervencionista, é sobretudo característica de Inglaterra. O seu antagonismo pode ser simbolizado pelo dos dois que respetivamente as defenderam com mais convicção e talento: Viollet-le-Duc e Ruskin.”
Viollet-le-Duc (Fig. 40) defende que “restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo a um estado completo que pode não ter existido nunca em
nenhum momento” (Viollet-Le-Duc, 1866, p. 14). Ou seja, a sua conceção ideal seria a de intervir de forma a devolver ao edifício a sua linguagem primitiva completa. Assume o restauro
real dos edifícios intervindo apenas se os for para converter ao seu estado inicial. Impunha
ainda a importância social e económica aos Monumentos, considerando imprescindível a reutilização dos edifícios para a sua sobrevivência material. Portanto, denuncia a tendência da
demolição, da ruína e da nova construção descontrolada que pode acabar em desuso, sendo
por isso uma justificação para o reaproveitamento do edificado para obter recursos.
Na vertente oposta surge John Ruskin (Fig. 41), autor de The Seven Lamps of Architecture, defende um modelo de conservação rigoroso, ou seja, um anti intervencionismo. Os
vestígios que o passado e as gerações antigas deixaram nos edifícios conferem-lhes um carácter sagrado, e as marcas que o tempo imprimiu sobre elas fazem parte da sua essência: “No
verdadeiro sentido do termo, restauro significa a destruição mais total que uma construção
pode sofrer, a coisa é uma mentira absoluta” (Choay, 2020, p. 158). Para Ruskin, o projeto
restaurador é absurdo. “Restaurar é impossível. Tanto como dar vida a um morto” (Choay,
2020, p. 159). Com uma atitude completamente intransigente, defendia que os Monumentos
deviam continuar a assistir à sua própria degradação até que desaparecessem por completo,
sem sofrer qualquer tipo de intervenção ou restauro que possa colocar isso em questão. John
Ruskin na sua obra The Lamp of Memory34 (1889), afirma:
“[…] não nos é permitido tocar nos monumentos do passado. Nós não temos o mínimo direito de o fazer. Eles não nos pertencem. Eles pertencem, em parte, aos que
edificaram, em parte ao conjunto de gerações humanas que nos seguirão. Qualquer
intervenção nestas relíquias é um sacrilégio […]”
______________________________________________________
32

Restaurador francês formado em arquitetura em Paris. Fez o restauro da Sainte-Chapelle e a Catedral de Notre-Drame.
Teórico, pintor e crítico de arte inglês, associado à salvaguarda do património através das suas teorias conservadoras.
34
Esta citação foi retirada do livro de Françoise Choay, A Alegoria do Património (2020, p. 159).
33
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Fig. 42 - Camilo Boito.
Fig. 43 - Gustavo Giovannoni.

Embora, estas duas teorias que apresentamos não se enquadrem no nosso processo do projeto, importa serem mencionadas, porque são ensinamentos fundamentais no debate da preservação e restauro dos Monumentos Históricos. Foram e são ideias/teorias que formaram um
pensamento base para a Intervenção em Património. Focados nestas teorias e doutrinas, existem
outros intelectuais que de certa forma tiveram em consideração os pensamentos de Viollet-le-Duc e John Ruskin, que vieram espelhar as suas ideologias pelo resto da Europa, como
William Morris35.
No final do século XIX, também Camillo Boito36 (1835-1914) (Fig. 42), Alois Riegl37 (1858-1905) e Gustavo Giovannoni38 (1873-1947) (Fig. 43), assumem um papel muito
importante neste debate. É precisamente nestes três teóricos que nos focamos para a nossa
intervenção. Camillo Boito, partilha a consciência do valor histórico e artístico da obra e alerta
para a necessidade de evitar a destruição do Património. Por um lado, partilha a consciência
histórica da obra e o perigo da sua rutura, mas por outro destaca como preponderante o valor do Monumento enquanto testemunho histórico. Toma uma posição intermédia em relação
aos seus antecessores, defende que se deve preservar os edifícios antigos, mas também os
acrescentos sucessivos de que o tempo os carregou. Sustenta a prioridade do presente sobre
o passado e afirma a legitimidade do restauro, não concorda que o Monumento seja deixado
ao abandono e cair em ruína. Propõe uma intervenção mínima que possa comportar novas
construções, desde que, com clareza possam ser reconhecidas como acrescentos ‘modernos’.
De acordo com Françoise Choay sobre este tema, o restauro não deve ser praticado senão in
extremis, quando todos os outros meios de salvaguarda (manutenção, consolidação, reparações)
falharam. Por outro lado, Boito não reconhecia que qualquer intervenção seja marcada pelo
estilo e pelos conhecimentos da época, ele propõe três tipos de intervenção: “Para os monumentos da Antiguidade sugere um restauro arqueológico […] para os Monumentos góticos propõe um
restauro pitoresco […] e para os Monumentos clássicos e barrocos é proposto um restauro arquitetónico,
que leve em conta os edifícios na sua totalidade.”39
Neste sentido, esta teoria aproxima-se da nossa ideia de intervenção: preservar o
existente e procurar novas formas de completar o edifício, promovendo a sua utilidade.
No seguimento da teoria de Boito, surge a figura de Gustavo Giovannoni. Aciona a rotura entre o antigo e o moderno, possibilitando de forma leviana, a coexistência entre os dois.
______________________________
35
Político, critico de arte, professor e designer têxtil, nascido em Walthamstow no Essex e estou Estudos Clássicos na
Universidade de Oxford.
36
Arquiteto, escritor e historiador critico de arte e teoria do restauro, nascido em Roma. Desde muito cedo conheceu a
cultura europeia e as teorias francesas e inglesas.
37
Historiador de arte pertencente à Escola de Viena de História de Arte.
38
Tinha uma formação vasta enquanto arquiteto, restaurador, historiador de arte, engenheiro e urbanista. Estudou na Universidade de Roma e ajudou a consolidar o urbanismo como disciplina.
39
Esta citação foi retirada do livro de Françoise Choay, A Alegoria do Património (2020, p. 169).
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Fig. 44 - Alois Riegl.

Defende a preservação do Património Urbano e coloca em prática uma conservação viva dos
tecidos urbanos de maneira a evitar um ‘objeto museu’. No seu entendimento, a cidade e a
sua evolução são feitas sem esquecer o lugar que a fixa ao passado e que mantém viva a sua
memória. Portanto, realça a importância da relação que os edifícios mantêm com o sítio onde
estão implantados, com a arquitetura e com o próprio espaço que os envolve. A questão que
gera muita controvérsia é como se coloca em harmonia esses dois tipos de tecido urbano,
à partida incompatíveis. Giovannoni, funda uma doutrina da conservação e do restauro do
Património Urbano que se resume a três princípios:
1. “[…] qualquer fragmento urbano antigo deve ser integrado num plano de ordenamento (piano regolatore) local, regional e territorial, que simboliza a sua relação com
a vida presente.”
2. […] o conceito de monumento histórico não poderia designar um edifício singular no exterior do contexto edificado no qual se insere. […] os conjuntos urbanos
tradicionais, a sua envolvente, resulta dessa dialética entre a “arquitetura maior” e o
que a rodeia. É por isso que isolar ou ‘libertar’ um monumento acaba por significar,
mutilá-lo.”
3. […] os conjuntos urbanos antigos pedem procedimentos de preservação e de restauro análogos aos definidos por Boito para os monumentos. […] eles têm por objetivo essencial respeitar a escala e a morfologia desses conjuntos, […] É então admitida
uma margem de intervenção que limita o respeito do ambiente, esse espírito, histórico
dos locais, materializado nas suas configurações espaciais” (Choay, 2020, p. 211).
Também Alois Riegl (Fig. 44), trouxe um pensamento crítico e pertinente acerca
da temática em questão. Para além de jurista, filósofo e historiador, ganhou maior destaque
nesta discussão aquando da sua nomeação para Presidente da Comissão Austríaca dos Monumentos Históricos (1902), onde foi encarregue de preparar uma nova legislação para a Conservação
dos Monumentos. A par disto, lança a sua obra Der Moderne Denkamlkultus, (O Culto Moderno
dos Monumentos). Na sua análise destacam-se duas categorias de valores: “[…] uns ditos ‘de
rememoração’ (Erinnnerungswerte), estão ligadas ao passado e fazem intervir na memória.
E outros ditos de ‘contemporaneidade’ (Gegenwarstswerte) que pertencem ao presente”
(Choay, 2020, p. 170). No que diz respeito à memória das obras, ele assume que o Monumento
possui a sua história e deve ser respeitada por isso. No entanto, essa história não deve privar
um novo uso do Monumento, devendo existir um equilíbrio entre os dois, criando uma nova
dinâmica num espaço histórico. Quanto à segunda categoria, contemporaneidade, assume
a utilização do Monumento e apoia a intervenção para manter a sua integridade. Ou seja, o
valor da utilização, é igualmente aceite em todos os Monumentos que tenham conservado
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Fig. 45 - Cesare Brandi.

o seu papel memorial, das suas antigas funções e dos novos critérios utilitários que tenham
recebido. Para Riegl, a ausência de utilização é o critério que distingue o Monumento Histórico,
das Ruínas Arqueológicas. Opunha-se à estagnação do Património e defende que os Monumentos
devem adaptar-se a novas funções evitando que fique “eternamente exposto à comodidade
do tempo” (Choay, 2020, p. 172).
Deste modo, Alois Riegl, é o teórico que assumimos com mais preponderância como
referência. Através dos seus pensamentos, baseados numa teoria de valores, assume uma conciliação entre todos os conceitos, o moderno, o antigo, o uso, a arte, a história e a memória,
que podem transmitir ao Monumento uma maior vivência e duração. Assim, de acordo com
os critérios defendidos, a nossa proposta de intervenção no Castelo de Longroiva, deseja
demonstrar que a memória e a intervenção contemporânea podem ser conciliadas.
Atendendo à diversidade de ideias e de protagonistas, há a necessidade de estabelecer
regras universais na procura de solucionar os problemas complexos da Salvaguarda do Património. Em 1931, durante o primeiro Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em
Monumentos, concretiza-se a Carta de Atenas, constituindo a primeira referência de reflexão
sobre a preservação do Património construído.
Durante este período surge, Cesare Brandi40 (Fig. 45), protagonista da obra Teoria do Restauro,
onde defende que os valores artísticos valem mais que os históricos. A intervenção no construído
devia ser mínima alertando sempre para a Salvaguarda do Monumento tendo em conta o interior
e exterior da obra, tal como refere:
“[…] o restauro da arquitetura cai igualmente sob a instância histórica e a instância estética. No entanto, ao aplicar ao restauro dos Monumentos Arquitetónicos as
normas do restauro das obras de arte, deve-se ter presente em primeiríssimo lugar a
estrutura formal da arquitetura, que difere da das obras de arte […] na arquitetura a
espacialidade própria do Monumento é coexistente com o espaço ambiente em que o
Monumento foi construído”41 (Brandi, 2006, p. 91).
Em 1964, no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos,
é proposta a Carta de Veneza. É uma ampliação da Carta de Atenas, porque analisa abertamente
a importância da conservação do urbano. Demonstra importância no Monumento e também
na sua envolvente, considerando tudo como um conjunto de elementos que deveriam ser
respeitados. Este documento introduz princípios que ainda nos dias de hoje são aplicados,
numa altura em que a reabilitação de edifícios antigos ou herdados faz cada vez mais sentido
para o desenvolvimento económico e cultural de um território.
____________________________________________________
40

41

Foi um dos mais críticos de arte do seu tempo, também era poeta, ensaísta, escritor, e fundador da Teoria do Restauro.
Edição consultada: Teoria do Restauro de Cesare Brandi 2006. Edição original: Teoria del Restauro (1977).
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Fig. 46 - Piero Gazzola reúnido com os representantes da cidade de Veneza, 1964.

O estado inacabado e de ruína do edifício em estudo implica não só a sua reabilitação como
uma intervenção mais profunda, numa alteração e introdução de novos elementos. Neste seguimento, a Carta de Veneza (1964) (Fig. 46) constitui-se como referência na nossa proposta,
desenvolvendo assim a questão da possibilidade de transformação com a diferenciação entre
o antigo e o novo:
“Artigo 11º. Os contributos válidos das diferentes épocas referentes à edificação de
um Monumento devem ser respeitados, não sendo a unidade de estilo um objetivo a
alcan-çar no decurso de um restauro. Quando um edifício contiver estilos diferentes,
em resultado de diversas campanhas de obras ao longo do tempo, não se justifica a
remo-ção de partes do edifício, a não ser excecionalmente, quando os elementos a
remover tenham pouco interesse e quando aquilo que se pretenda pôr a descoberto
possua um rele-vante valor histórico, arqueológico ou estético, e o seu estado de conservação seja suficientemente aceitável para justificar a ação. O julgamento sobre as
eliminações a efetuar não pode depender unicamente da opinião do autor do projeto.
Artigo 12º. Os elementos destinados a substituir as partes inexistentes devem integrar-se harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das partes originais, a
fim de que o restauro não falseie o documento de Arte e de História.
Artigo 13º. Os acrescentos não podem ser tolerados a não ser que respeitem todas as
partes interessantes do edifício, o seu quadro tradicional, o equilíbrio da sua composição e as suas relações com o meio envolvente.” 42
Em suma, pretende-se esclarecer que existem muitos outros documentos, também
importantes, no que concerne ao Património Arquitetónico e todos os conceitos a ele associados, no entanto, decidimos mencionar estes porque se relacionam com as nossas políticas de
intervenção.
Para o Castelo de Longroiva, importa referir que se reveste com uma grande complexidade no entanto, pretendemos reforçar a necessidade de preservação do seu valor histórico
e arquitetónico. Tem que existir um diálogo entre o passado e o presente, entre a memória e
o projeto de intervenção. Para que tal aconteça, além do que foi referido até agora sobre o
Património, é necessária uma análise de projetos e intervenções contemporâneas.

________________________________________________________
42

Estes objetivos da Carta de Veneza foram retirados no site oficial da Direção Geral do Património Cultural.
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Fig. 47 e 48 - Viagem de estudo aos Castelos. Castelo de Monsanto, 2019.

2.3.1 Casos de estudo
Importam referir projetos práticos, arquitetos que nos influenciaram, contributos
que o D’Arq nos ofereceu e as viagens que a escola sempre nos incutiu como ferramenta de
trabalho enquanto estudantes e futuros profissionais. A experiência da viagem mostra-nos
como o conhecimento da arquitetura sentida fisicamente nos faz estabelecer relações sensoriais através dos diferentes espaços que existem numa obra ou num local. Revela-se como
espaço de aprendizagem e como ferramenta de investigação. Deste modo, a viagem e o desenho estão associados ao desejo de perceber uma obra ou um espaço e impulsiona-nos para
a procura de ideias e formas:
“[…] o desenho não é para Siza uma linguagem autónoma; trata-se de tirar as medidas, de fixar as hierarquias internas do lugar que se observa, dos desejos que ele
suscita, das tensões que induz; trata-se de aprender a ver as interrogações, a torná-las
transparentes e penetráveis. […] desenhar é para ele também um modo de tomar
contato físico com a folha branca, de exercitar a memória e o prazer de uma antiga
sapiência de gestos e de olho.”43
O nosso grupo, The Beautiful Past, realizou a viagem aos casos de estudo escolhidos,
os Castelos da Ordem do Templo, sendo uma mais-valia para o conhecimento e perceção
das obras que iriamos trabalhar (Fig. 47 e 48). Como já referimos, a arquitetura dos Monumentos em planta ou em fotografias pode não ser igual à realidade que vemos fisicamente. Esta
viagem fez-nos perceber que muitos dos Castelos estavam em mau estado de conservação,
o que prova a realidade presencial muito distante dos desenhos. No Castelo de Longroiva,
o primeiro a ser visitado, destacou-se rapidamente o alçado Nascente e a Torre de Menagem de grandes dimensões. Á medida que nos fomos aproximando, ficamos a entender que
a qualidade arquitetónica das habitações e dos espaços estava muito deteriorada. As casas
estavam maioritariamente destruídas, as ruas danificadas e os espaços públicos não tinham
qualquer definição. Quando nos defrontamos com o objeto de estudo de uma forma mais
direta, alcançamos de imediato quais os espaços envolventes que poderiam ser repensados.
O destaque que o Castelo nos transmite é de absoluto abandono e esquecimento, está definitivamente perdido no meio da ruralidade, sendo visto como mais um elemento urbano.
Entendemos a paisagem, acompanhada pelos afloramentos rochosos, como um instrumento
de trabalho, no entanto a maior complexidade existia no interior do Monumento, o cemitério.
Rapidamente nos levou a questionar: Sendo um Monumento Histórico, como é que o destino

Fig. 49 e 50 - Desenhos do projeto executado pelo arquiteto Peter Zumthor, 1997.

_____________________________
43

Esta referência encontra-se no prefácio do livro Imaginar a Evidência de Álvaro Siza Vieira e foi escrito por Vittorio
Gregotti.
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Fig. 51 e 52 - Obra de Peter Zumthor 2017.

Fig. 53 - Incidência de luz no interior do museu.

‘final’ foi o cemitério? Deverá continuar assim? Sabendo que esta freguesia necessita de uma
revitalização, a apropriação do espaço com outra funcionalidade seria credível? Estas questões foram nos acompanhando ao longo do processo de trabalho.
Como já referimos, o D’Arq sempre fomentou o conhecimento com as viagens pelo
que são produzidas todos os anos, com os diversos alunos, a experiência de conhecer novos
lugares. O nosso grupo, The Beautiful Past, tivera organizado uma, a Colónia e a Bruxelas, mas
infelizmente a pandemia (SARS-CoV-2), não nos permitiu que acontecesse. As expectativas
eram altas, a qualidade dos lugares que iriamos visitar também e de certo modo, iria ser essencial para a elaboração da nossa proposta de trabalho. O itinerário havia sido realizado e obras
como, a Capela Bruder Klaus de Peter Zumthor, a Filármonica de Alvar Alto, Roosenberg
Waasmunster de Hans Van Der Laan, o Museum Folkang de David Chipperfield, o Kolumba
Art Museum também de Peter Zumthor, estavam presentes. No entanto, tomamos como
obra de referência este último.
Kolumba Art Museum - Peter Zumthor
Situado na Alemanha em Colônia, o Kolumba Art Museum (1997-2017) (Fig. 49 e
50), é uma obra que nasce a partir das ruínas de uma igreja tardo-gótica, destruída durante
a Segunda Guerra Mundial. Na época medieval, a Paróquia de Saint Kolumba era a maior
e mais importante igreja da cidade, sendo uma demonstração do poder, mas quando foi
bombardeada, o que saiu ileso foi uma imagem da Virgem colocada sobre um pilar e uma
pequena Capela construída no local. Essas ruínas permaneceram durante anos até que Peter
Zumthor construiu o seu projeto de intervenção, o Kolumba Art Museum. Toda a arte Cristã
presente na cidade, foi depositada neste em memória da história e da importância que a igreja
representava na época.
A obra revela todo o conhecimento histórico do edifício sendo que a materialidade
contemporânea se destaca, assumindo um papel preponderante no desenho e na sua organização. Transfere deste modo, a soma dos poucos fragmentos existentes para uma obra
‘atual’, ou seja, adota os planos originais construindo sobre as ruínas. O nível inferior do
museu é dedicado ao lugar arqueológico e possui um espaço de transição para o outro nível
onde estão as áreas de exposição. Essa passagem ‘sinuosa’ garante que a presença e o impacto
nas construções mais antigas, sejam mínimos. O último piso alberga mais salas de exposição
onde estão obras de artistas religiosos antigos e também contemporâneos.
O arquiteto desenha uma fachada minimalista (Fig. 51 e 52), parecendo ‘silenciosa’ pela
escolha do material, fácil de conciliar com o resto dos edifícios à sua volta, pela cor e pela simplicidade que transmite. Para amenizar o impacto da sua forma, Zumthor, projetou perfurações na
fachada que permitem a entrada de luz em alguns espaços (Fig. 53).
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Fig. 54 e 55 - Fotografias do museu James Simon Galerie com a sua envolvente urbana, 2018.
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Fig. 56 - Planta do subsolo do edíficio.
Fig. 57 - Planta nível 1 do edíficio.

Fig. 58 - Planta nível 2 do edíficio.
Fig. 59 - Corte transversal do edíficio.

Neste projeto, destaca-se a forma, a materialidade e a luz. Define-se como um lugar
de contemplação meditação e de serenidade, um sinal de reposição do passado que em momento de guerra foi destruído. A arquitetura de Peter Zumthor, trouxe de novo a presença
física da construção e a simbologia que confere um novo programa sem esquecer a sua história. Tanto o Kolumba Museum, como o Castelo de Longroiva, contém um cemitério no
interior. Neste caso, o arquiteto substitui-o por um pátio e reconstruiu as paredes existentes
com elementos modernos.44 No caso de Longroiva, será que se tornaria adequado visto que
as sepulturas, embora danificadas, se mantém? A muralha do Castelo, foi construída com o
resto dos materiais das antigas construções para acolher o cemitério, fará sentido demolir?
Este caso de estudo foi imprescindível na compreensão de critérios e estratégias de
intervenção a utilizar. Interessou-nos a metodologia das várias práticas de restauro e conservação, assim como a preservação dos elementos pré-existentes. Próximo das nossas intenções, o arquiteto procurou o equilíbrio entre o preenchimento das paredes existentes, sem
ocultar a história que lhes está presente e a afirmação de uma nova narrativa contemporânea.
James Simon Galerie – David Chipperfield
Outro caso de estudo, é o James Simon Galerie (1999-2018) (Fig. 54 e 55) construído
junto ao rio Spree em Berlim, pelo arquiteto David Chipperfield. Esta nova Galerie tem o
nome de James Simon, um membro da cidade de Berlim que legou todas as suas coleções de
arte e descobertas arqueológicas aos Museus do Estado de Berlim no início do século XX.
Esta construção funciona como continuação da arquitetura do Neues Museum de Friedrich
August Stüler45 (em 1997 reconstruído por David Chipperfield), servindo de apoio para a
entrada da Ilha dos Museus completando assim todo o conjunto de construções presentes no
local. “A Galerie celebra a acessibilidade dos museus e os tesouros que eles contêm”, explica
Alexander Schwarz. Com quatro entradas em três níveis (Fig. 56, 57, 58 e 59), permite que
o centro da Ilha seja penetrável e acessível. Fornece acesso direto ao Museu Pergamon, bem
como ao Museu Neues. O arquiteto afirma:
“The Galerie resolves logistical and infrastructural issues for the museum complex,
and also fulfils an architectural vision for the Museum Island. This highly symbolic
location encouraged us to find a reading of the building that transcends its practical
functions, becoming defined instead by its general formal characteristics and a looser
idea of purpose.”46
___________________________________________________
44

Referência adaptada da Revista Divisare.
Autor da obra Neues Museum, localizado na Ilha dos Museus de Berlim. Aluno de Shinkel.
46
Memória descritiva do projeto. Disponível no site oficial do arquiteto.
45
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Fig. 60 - Castelo de Trancoso.

Esta estrutura juntamente com o percurso formam a ‘espinha dorsal’ do plano diretor que foi
desenvolvido em 1999 e serve de base para todo o planeamento futuro na Ilha dos Museus.
Este edifício, alberga a nova entrada para a Ilha e desempenha um papel significativo para
receber grandes números de visitantes e turistas. É um projeto/espaço público que liga várias
zonas de exposição e distribui diversas ‘portas de entrada’ para outros locais. O programa
no seu interior é constituído por um foyer generoso com balcões de informação e cafetaria,
abrindo-se para um grande terraço, ao longo do canal Kupfergraben que percorre todo o
comprimento do edifício.
A materialidade e a forma escolhida pelo arquiteto podem ser uma reinterpretação da
linguagem da arquitetura historicista dos outros museus: “As colunas delgadas tornam-se um
leitmotiv, uma reminiscência do famoso esboço de Friedrich Wihelm IV para a sua ‘acrópole
cultural’.” 47 As colunas desenhadas por Chipperfield no novo edifício, formam uma continuidade contemporânea, o que traduz a forte oposição entre duas épocas completamente
distintas. Os outros museus reconstituídos com agregado de pedra natural, calcário e arenito,
e o novo edifício com fachada rebocada, geram uma paleta de materiais na Ilha dos Museus.
Esta construção como central de distribuição, permite uma maior articulação entre todos os
museus para dar resposta a um seguimento de um percurso a seguir.
Interessou-nos este projeto, pela materialidade diferenciada pelo tempo, e pela forma
como se conseguiu encontrar uma estabilidade entre vários edifícios com linguagens muito
diferentes. Para a nossa intervenção em Longroiva, pretendemos que haja uma aproximação
entre toda a envolvente urbana e o Castelo, atualmente inexistentes. Desejámos que o nosso
projeto evidencie novas formas de percorrer todos os espaços e, tal como em James Simon
Galerie, tirar o máximo partido deles.
Castelo de Trancoso – Gonçalo Byrne
São vários os exemplos em Portugal de antigos Castelos Medievais onde intervenções modernas e contemporâneas estão expostas. Deste modo, detêm um relevante destaque
a nível turístico, económico, social e cultural que não deixam de conter a sua memória e seu
estatuto. O Castelo de Trancoso (Fig. 60) localiza-se na Região da Beira Alta, na Guarda.
Como acontece em Longroiva, o século X aparece como referência num documento de doação do Castelo de Trancoso por parte de D. Flâmula. Até ao século XII, testemunha vários
processos de conquista e recuperação alternadamente por cristãos e muçulmanos terminando com a conquista final por D. Afonso Henriques. Esta conquista determinou a construção
de um perímetro fortificado para abrigar uma comunidade local, garantiu o domínio visual
sobre o território envolvente e o controlo da rede viária existente.

Fig. 61 - Planta da intervenção e do Castelo de Trancoso.

__________________________________________________
47

Memória descritiva do projeto. Disponível na revista digital Divisare.
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Fig. 62 - Instalação de apoio para a entrada do museu.
Fig. 63 - Estrutura com revestimento em madeira no cimo da Torre de Menagem.

Fig. 64 e 65 - Escada de acesso à Torre de Menagem do Castelo.

Durante o reinado de D. Dinis, o perímetro do Castelo foi reforçado e ampliado para a configuração que praticamente se manteve até aos dias de hoje (Noé, 2016).
Depois de muitas décadas de degradação, o Castelo foi classificado como Monumento
Nacional em 1921.48 Como consequência e uma das Invasões Francesas, no início do século
XIX, o Castelo acabou por ser abandonado e apresentar-se como ruína durante muitas décadas. No ano de 1939, foi conduzido pela campanha de intervenção e reabilitação levada a
cabo pela DGEMN: reconstrução e consolidação das paredes de alvenaria; construção das
ameias; cintagem de betão armado; refechamento de juntas e escavação e remoção de terras,
que contribuíram em grande parte para a linguagem que hoje em dia podemos contemplar.
Em 2005, o arquiteto Gonçalo Byrne, foi autor da mais recente intervenção49 (Fig.
61), que visava a requalificação e a dinamização do espaço do Castelo através da criação de
acessibilidades, de espaços multifuncionais e outras estruturas de apoio aos visitantes. Tal
como pretendemos com o nosso projeto, esta intervenção qualifica o espaço do Castelo
como um equipamento urbano flexível, adaptando-o a diversos programas e celebrações
que podem ocorrer. O programa é constituído por um conjunto de pequenas ‘instalações’,
como refere o autor, que albergam: a entrada do Castelo; a proteção da cisterna; um palco
para eventos; um espaço de receção ao público (Fig. 62); um volume que contém no interior
a escada de acesso ao piso da entrada da Torre de Menagem (Fig. 63) e a intervenção no seu
interior. Esta última, possui um passadiço que liga o volume da escada à entrada da Torre,
podendo ser recolhido mecanicamente (Fig. 64), permitindo desta forma que seja uma ‘instalação’ separada da Torre. Este mecanismo, faz com que se permita manter a individualidade
e autonomia dos elementos, reforçando a ideia do antigo e do novo.
O estudo deste projeto, foi um contributo mais do que positivo para a nossa proposta, não só pela diversidade de ‘instalações’ que contribuem para uma multiplicidade de sensações, como também pela construção dos elementos novos que se dissolvem na paisagem sem
colocar a história do Monumento e a sua memória em causa. Todavia, aquilo que consideramos
mais pertinente nesta obra é a materialidade escolhida, especialmente na escada de acesso à
Torre de Menagem. O arquiteto usa uma estrutura metálica com revestimento em madeira
(Fig. 65). Na Torre de Menagem do Castelo de Longroiva, pretendemos obter estas características descritas. A madeira será a nossa escolha para a estrutura e revestimento da escada
porque acreditamos que seja uma boa conjugação com a pedra antiga do Castelo. A madeira,
em Trancoso, aparece pontualmente numa estrutura com o maior destaque em termos de
dimensões e o resultado parece ser positivo. Na nossa intervenção, gostaríamos de alcançar
o mesmo equilíbrio.
Fg. 66 - Castelo de Longroiva, alçado Nascente.

_________________________________________________
48

49

Categoria: MN - Monumento Nacional, Decreto nº 7 586, DG, 1ª série, nº 138 de 08 julho 1921.
Um dos fatores foi o enquadramento da intervenção no âmbito das Aldeias Históricas.
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Fig. 67 - Planta de Longroiva, existente, 2021.

N

2.4 O Processo e o Projeto
Nos subcapítulos, Pertinência e Programa, foi referido que a nossa proposta de intervenção nesta freguesia, tem em consideração dois conceitos distintos que tentámos interligar:
a preservação do Património Arquitetónico atualmente construído, promovendo-se a sua reabilitação e a conjugação com o desenho de um novo corpo unido por um percurso que abraça
o conjunto urbano existente em Longroiva. Como posição inicial foi necessário perceber a
complexidade do espaço a ser intervencionado, bem como a conceção dos objetos urbanos
junto ao Castelo. A imagem arquitetónica que presenciamos hoje foi ponderadamente estudada para que a nossa proposta respeite os elementos existentes. Como Álvaro Siza refere:
“A relação entre natureza e construção é decisiva na arquitetura. Esta relação, fonte permanente de qualquer projeto, representa para mim como que uma obsessão;
sempre foi determinada no curso da história e apesar disso tento hoje a uma extinção
progressiva” (Siza, 2008, p. 17).
Quando pensamos no desenho a propor para este lugar, surgem de imediato algumas
questões e inquietações, nomeadamente na volumetria do Castelo e na topografia bastante
acentuada que o acolhe (Fig. 60). Antes de ler ou de partir para uma investigação mais profunda sobre o conhecimento histórico do Monumento e do seu posicionamento, emerge, à
partida, o pensamento de potenciar novamente a vivência do Castelo. Atualmente a Estrutura Militar abriga no seu interior um cemitério do século XIX. Pensamos em retirar tal funcionalidade. Seria esta proposta aceite pela população? Faria sentido retirar esse simbolismo
acolhido pelas muralhas? A integração de um novo programa dentro do recinto do Castelo,
seria suficientemente fundamentado? Foram questões que nos acompanharam ao longo do
processo de trabalho, sempre deixadas em aberto. No entanto, no decurso da primeira fase
do processo e da perceção do espaço de intervenção, acreditamos que a estratégia para integrar o Monumento na vida quotidiana, passaria por valorizar a sua envolvente e não apenas na
sua conservação. Decidiu-se então trabalhar o lugar como um todo. Foi necessário ter um
levantamento rigoroso da topografia, incluindo dos afloramentos rochosos que predominam
esta área, assim como de todo o edificado (Fig. 67).
Propor um projeto para esta zona, mostrou-nos que a sequência de passos a dar
partiriam do princípio geral de uma requalificação urbana, ou seja: melhorar a circulação
pedonal e automóvel; entender os espaços públicos como tal; implantar percursos capazes
de valorizar os principais elementos; dar vida a espaços esquecidos com potencial arquitetónico, entre outros. A nossa proposta configura um investimento em espaços degradados
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Fg. 68 - Começo da Rua do Adro, 2020.
Fig. 69 - Zona mais larga da Rua do Adro, em frente ao Castelo, 2020.
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Fig. 70 - Passagem pedonal no começo da Rua do Adro para a Igreja Paroquial, 2021.
Fig. 71 - Alçado Poente do Castelo. Relação de alturas entre os elementos: Rua do Adro e Castelo, 2021.

Fig. 72 - Afloramentos rochosos a Sul do Castelo, 2020.
Fig. 73 - Espaço a Norte do Castelo, 2020.

e ‘abandonados’ pelo tempo e pela consequente falta de empreendedorismo, designadamente
por parte da autarquia.
O terreno de grande parte da zona desta freguesia é caracterizado por declives bastante acentuados e uma topografia pouco uniforme. O começo da rua que dá acesso ao Monumento, a Rua do Adro, começa numa cota bastante baixa (Fig. 68) possuindo uma diferença
de 10 metros em relação ao ponto mais alto (Fig. 69). A rua começa por ter 4 a 5 metros de
largura onde se ladeiam habitações e casas abandonadas. Dela, também parte uma ligação pedonal à Igreja Paroquial (Fig. 70). Na cota mais alta abre-se para um grande espaço nivelado
que se confronta com o Castelo, com mais de 15 metros de largura. A perceção deste espaço
perde-se. Não há uma hierarquia clara, seja de estrada, de rua ou de passeio. Possui uma
dimensão que nos parece fora de escala para aquele local, o que faz com que o Monumento,
perca parte da sua grandiosidade enquanto elemento gerador e também urbano.
A parte mais larga e ampla da Rua do Adro está nivelada, pertencendo à cota 435,
sendo que o Castelo, mesmo em frente a esse espaço, está implantado na cota 439, ou seja,
existem apenas 4 metros de altura de diferença entre eles (Fig. 71). Esta realidade faz-nos
querer intervencionar nesta zona junto ao Castelo para a transformar numa passagem viável
e coerente levando a uma aproximação de escala mais coesa em relação às outras ruas. Sendo
o principal espaço que dá acesso ao percurso para o Castelo é reconhecido como um dos
primordiais pontos da intervenção.
Perante tais impressões, definiram-se áreas distintas de projeto: o Castelo, envolvido
pelo lado Nascente, onde se encontra a encosta acentuada; a zona envolvente Sul onde se
destacam os afloramentos rochosos (Fig. 72); a Rua do Adro, na sua cota mais alta, de exageradas dimensões; e toda a área a Norte onde se encontra uma vasta vegetação e um espaço
vazio (Fig. 73). O trabalho iniciou-se procurando dar resposta a estes problemas.
Quando visitamos o local, confrontámo-nos com os acessos para o Castelo, percorrendo o percurso indicado pelos elementos arquitetónicos existentes. Temos a perceção
que não estamos a visitar um Monumento, mas sim uma ruína abandonada. Se não existisse a
imponente Torre de Menagem, que ainda resta junto das muralhas, não nos apercebíamos
que se tratava de uma Estrutura Militar. O percurso para entrarmos no recinto do Castelo
é constituído por umas escadas e por uma rampa, junto à Rua do Adro, que articula a diferença de cotas. Este acesso não só permite a ligação direta para a entrada do cemitério como
também para a zona Sul dos afloramentos rochosos que ali se encontram. Nesse ponto, o
mais alto da freguesia de Longroiva, temos uma visão global do território assim como uma
paisagem surpreendente para as montanhas do Alto Douro.
O Regresso à Rua do Adro faz-se mediante três opções: ou voltamos pelo percurso
atrás narrado; ou acompanhamos os afloramentos rochosos, o que traz algumas dificuldades
para quem os percorre; ou circundámos as muralhas do Castelo percorrendo o longo espaço
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Fg. 74 - Percurso por entre as ruínas com saída para a Rua dos Belos Ares, 2020.

*

Fg. 75 - Espaço a Norte do Castelo, 2020.
Fig. 76 - Casa em ruína virada a Nascente, 2020.

Fg. 77 - Casas em ruína junto ao espaço a Nascente do Castelo, 2020.
Fig. 78 - Alçado Poente de uma casa em ruína, virada para a Rua dos Belos Ares, 2020.

a Norte onde surgirá um percurso bastante acentuado topograficamente, junto às habitações
que lá se encontram, com saída para a Rua dos Belos Ares (adjacente da Rua do Adro) (Fig.
74). Estas alternativas, no geral, pareceram-nos bem.
No seguimento destas circunstâncias delineamos a nossa estratégia, valorizando estes
percursos através de elementos urbanos contemporâneos que nos ajudem a aceder ao Monumento de uma melhor forma, sem obstáculos. Debatemos e desenhamos. Entendemos os
espaços e discutimos as suas hierarquias, de modo a assegurar um percurso público contínuo.
Perante esta estratégia, reconhecemos um dos problemas: a má qualidade arquitetónica do edificado existente ao longo da cota mais alta, ou seja, a Norte do Castelo (Fig. 75,
76, 77 e 78). Depois de algumas visitas ao local, percebemos que grande parte das habitações
estão abandonadas e em estado de deterioração. Demolir ou requalificar? Optámos pela requalificação. O Castelo, a Rua do Adro, os muros de contenção, as rochas, as habitações e a
topografia constituíram as nossas referências. Para a nossa proposta, foi prioritária a preservação da história e da identidade local, valorizando-se para o efeito o existente, evitando-se
demolições e alterações profundas no contexto.
A dimensão e a escala da Rua do Adro, agarrou-nos num primeiro momento. Relocalizámos o muro de contenção, que acompanha a rua desde a cota mais baixa, colocando-o
cinco metros mais à frente da sua implantação. Esta mudança permitia que a largura da Rua
do Adro fosse mais reduzida. Tomada esta decisão, teríamos que repensar as casas que se
encontravam inseridas no muro de contenção. Sendo a maior parte delas ruínas, entendemos
que o nosso programa poderia se lhes ajustar. No entanto, depois de vários desenhos, percebemos que nenhuma solução se ajustava ao objetivo pretendido. O processo levou-nos ao
princípio ‘menos é mais’ e recuamos com a ideia de movimentação do muro de contenção.
Considerámos que a redução da escala da Rua do Adro teria que ser resolvida a partir
da topografia junto à muralha do Castelo, onde se encontram as escadas e rampa de acesso
ao seu interior. Portanto, atentámos alterar o atual acesso ao Cemitério. As escadas e a rampa
seriam demolidas, passariam a ser um muro de contenção alto, que acentuasse a diferença
entre a Rua do Adro e o Castelo. No entanto, tínhamos que enfrentar a diferença de 4 metros
de altura e fazer um desenho viável que nos permitisse, em simultâneo o acesso automóvel
e pedonal. A escala do lugar dependia deste desenho. Pensámos em cortar a via rodoviária
passando a ser apenas pedonal, mas compreendemos que não seria praticável. Uma freguesia
tão pequena com poucos acessos não nos permite modificar os sentidos de transito. Por isso,
ao longo do tempo fomos tentando várias alternativas e vários desenhos que nos facilitassem
esse acesso e contribuíssem para uma intervenção completa e integrada.
Em simultâneo, analisamos as características do terreno e percebemos melhor a diferença de cotas a Nascente do Castelo. A decisão de intervirmos nesta zona sempre fez parte
da estratégia urbana.
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Fg. 79 e 80 - Desenhos em planta dos esquissos iniciais, 2020.
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Fg. 81 e 82 - Desenhos da junção das épocas quinhentista e atual, 2020.

Fg. 83 e 84 - Desenhos em planta de ligações e alinhamentos da época quinhentista, 2020.

A topografia acentuada junto ao Alçado Nascente, não nos permitia o seu acesso, no entanto
durante as visitas, procurámos aceder-lhe por entre a vegetação e as rochas. Percebemos que
algumas das estruturas do Castelo, pedras, telhas entre outros, se encontravam ali. A população foi-se apoderando, retirando as pedras para a construção de casas que hoje se encontram abandonadas. A maior parte desse casario, como já referimos, foram as que decidimos
requalificar. Umas têm as paredes pouco consolidadas, outras não têm cobertura, nem portas
e janelas e noutras a cobertura encontra-se deteriorada. Algumas delas estão à venda na esperança de alguém lhe dar uma nova vida. Portanto, a intervenção partiria por conceber-lhes
um novo programa, ao mesmo tempo que reformulávamos os espaços as envolvem.
À medida que fomos repensando os espaços junto às habitações também procurávamos definir o espaço a Nascente do Castelo. Partimos para a sua investigação histórica e
percebemos com os desenhos de José Daniel Santa Rita50 a par com a Descrição do Tombo
de Longroiva51 relatam a possível reconstituição do Castelo em 1507. Estas duas ‘memórias’
dão-nos o conhecimento dito ‘original’ da configuração do recinto muralhado. Constata-se
que é diferente do que hoje vislumbramos e a história indicou-nos o caminho a seguir (Fig.
79 e 80). Tínhamos a intenção de desenvolver um novo volume associado ao desenho da
‘pré-existência’, portanto importou-nos devolver o perfil arquitetónico ao Castelo e ao mesmo
tempo redesenhar a sua memória através da nova construção. Importou-nos conceder ao
Monumento uma dimensão, uma escala e um significado consentâneo com a sua presença no
território, na paisagem e no quotidiano da freguesia, dos seus habitantes e dos seus visitantes.
A muralha do Castelo foi redesenhada no século XIX para albergar o cemitério no
interior. De acordo com os desenhos de José Daniel Santa Rita, os alçados Poente e Sul
já existiam no século XVI. Os restantes, o Nascente e Norte, foram adaptados para ‘fechar’ o recinto, no entanto, decidimos preservar todos os elementos, adaptando a nossa
intervenção à imagem que hoje assistimos. Ao sobrepor os desenhos atuais com os quinhentistas, fez sentido projetar o nosso programa, o centro cultural e museológico, usando os alinhamentos dessa época (Fig. 81 e 82). Não quisemos recorrer ao restauro integro do que o passado nos deixou escrito, mas aproveitamos esses conhecimentos para
resolver as várias plataformas e acessos para interligar a intervenção com os elementos
existentes (Fig. 83 e 84). Desejámos que este se pautasse pela integração, harmonizando-se com os declives do terreno. Os esquissos iniciais apontavam para um desenho esquemático dos volumes. Traçamos algumas linhas que definiam os espaços, procurando
articulá-los com os elementos existentes. A necessidade de ter lugares abertos à comunidade, designadamente espaços públicos, foi-nos acompanhando ao longo do processo
_________________________________________________
50
Desenhos de José Daniel Santa Rita, publicados em Castelos da Raia, vol. II, de Rita Gomes (2001) dedicado à Beira Interior.
51
O Tombo de Longroiva foi realizado em outubro e novembro 1507 – Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T),
Ordem de Cristo/Convento de Tomar, (O.C/C.T), Lº 307, fls. 40-163.
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Fg. 85 - Desenhos dos possíveis acessos para o novo corpo a Nascente e relação com o espaço a Norte do Castelo, 2020.
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Fig. 86 e 87 - Desenhos dos acessos entre a Rua do Adro e Rua dos Belos Ares, 2020.

Fg. 88 e 89 - Desenhos dos acessos, 2020.

de trabalho por isso, a construção do novo volume abriga o programa do museu e os espaços
públicos ao ar livre.
Naturalmente entre avanços e recuos, o projeto passou por várias fases. Embora
tivéssemos a certeza de que a forma não iria sofrer mudanças substanciais, as transformações praticadas foram consequências dos acessos desejados, tanto para o interior do espaço
museológico, como para as restantes áreas a consolidar. Tivemos em consideração os casos
de estudo mencionados no subcapítulo anterior, mas de forma desfasada. Num primeiro momento, destacamos alguns projetos e obras de Giorgio Grassi, as suas leituras históricas dos
Monumentos a intervencionar e baseados em princípios de continuidade, foram para nós uma
referência. O que nos chamou particularmente à atenção é a forma como o arquiteto estabelece, em desenho, uma harmonia satisfatória entre todos os materiais, como por exemplo na
Restituzione del Bellveret di Xátiva (1983) e Museo Archeologico Nel Castello Di Sagunto
E Restauro Del Foro Romano (1985) em Espanha. Posto isto, depois de termos definido
os novos volumes e os percursos pretendidos, trabalhamos a zona envolvente do Castelo a
partir dessa ideia de continuidade transmitida pelas obras de Grassi.
Com a criação do novo volume a Nascente do Castelo, percebemos que os acessos a
resolver teriam de certo modo que ter uma ligação com ele. A continuidade tinha que estar
presente. O Castelo seria o objeto ‘central’ e gerador dos espaços adjacentes, portanto, tínhamos que desenhar todos os elementos como se tratasse de apenas de um (Fig. 85). Desenhámos o posicionamento dos acessos e também várias hipóteses sobre o lugar das estruturas.
Pensámos em ter acessos em escadaria entre as ruas principais junto ao Castelo (Rua do Adro
e a Rua dos Belos Ares), mas abandonamos essa ideia pelas questões de trânsito referidas
anteriormente (Fig. 86 e 87). No entanto, depois de tentarmos posicionar o automóvel de
várias formas, percebemos que o mais indicado seria optar por uma rampa, esse elemento
seria desenhado de uma forma continua desde o casario que define o começo da Rua dos
Belos Ares até ao alinhamento dos alçados Poente-Sul. Esta permitia resolver a diferença de
alturas entre as ruas e diminuía as dimensões da Rua do Adro. Depois, usamos essa continuidade para dividir o que seria o espaço natural do terreno e a mesma rua. Criámos um muro
de contenção vindo desde essa rampa até aos afloramentos rochosos a Sul do Castelo. Os
outros acessos para foram divididos em vários momentos, o primeiro, integrado no novo
muro de contenção, na parte localizado junto às rochas a Sul. Em segundo, outro acesso em
escadaria junto à casa que define a diferença entre a Rua do Adro e a Rua dos Belos Ares. As
escadas surgem integradas no muro de contenção que contém a rampa de acesso automóvel.
O terceiro acesso surge junto à muralha do Castelo (alçado Poente), em rampa que permite
estabelecer ligação com a porta de entrada para o recinto do Castelo (Fig. 88 e 89).
Antes de procedermos ao desenvolvimento de um programa no interior do volume
a Nascente do Castelo, colocámos em questão a permanência do cemitério no interior da
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Fg. 90 e 91- Ruínas dos restos da muralha do Castelo, a Norte. 2020.
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Fig. 92 e 93 - Desenhos do novo corpo a Nascente juntamente com o interior da Torre de Menagem, 2020.

Fig. 94 e 95 - Desenhos do alçado Nascente do Castelo e do novo corpo, 2020.

muralha, visto que iria estar ligado com o espaço museológico. Assumimos que programas
díspares podem conciliar-se. O Castelo de Longroiva é um local de culto com distintos simbolismos: histórias e memórias. Não nos pareceu descabido que o museu aí se localizasse.
As duas funções podem, efetivamente, harmonizar-se, formando um lugar de permanência
e de passagem.
Com o desenho dos percursos e do novo corpo a Nascente estabilizado, colocámos
em questão as pequenas ruínas (restos da antiga muralha do Castelo) que se encontravam
junto à Torre de Menagem e da escadaria em ferro que lhe dá acesso (Fig. 90 e 91). As ruínas
estavam pouco consolidadas, rapidamente entendemos que não faria sentido permanecerem,
procurámos então perceber se faria sentido ou não, estabelecer novamente o acesso ao interior da Torre de Menagem, visto que foi objeto de um plano de intervenção que previa a
instalação de uma biblioteca. Plano que nunca se concretizou. Questionamos se faria sentido
prosseguir com tal propósito, mas não nos pareceu coerente proceder para a eliminação de
um programa na Torre de Menagem e do seu acesso. Decidimos, juntamente com o desenho
do novo volume junto ao Castelo, que a Torre não seria ‘esquecida’. Previmos a sua reabilitação. Mantivemos o acesso ao segundo piso da Torre, acompanhado pela sua porta de arco
de volta perfeita, assim como a janela Manuelina na fachada Poente. Ajustamos o desenho da
escada até ao segundo piso, desenhando várias possibilidades (Fig. 92 e 93).
Os desenhos da intervenção foram sempre confrontados com a topografia e a materialidade das construções existentes. Estudámos a requalificação do acesso à Torre de Menagem em conjunto com a estruturação do espaço que lhe fica justaposto, onde se situa a
presente escadaria, a Norte.
Durante a nossa primeira viagem ao local, ainda da estrada nacional, percebemos que
a fachada Nascente do Castelo é a mais imponente. O Castelo de Longroiva é a única estrutura visível durante alguns quilómetros, por isso, faz com que essa frente seja naturalmente a
‘principal’ (Fig. 94 e 95). O movimento de subida da escada sublinha esta perspetiva. Tomámos, portanto, a decisão de conservá-la. O programa da Torre de Menagem abraçou assim a
contemplação da paisagem.
Sendo que o território é um lugar de vivência de espaços e dos objetos, consideramos
que o nosso programa, o espaço museológico e cultural centrado no novo volume, poderia
ser desenvolvido também noutros locais. Repensámos os acessos e entendemos que o espaço
amplo a Norte do Castelo, onde se encontra a escada de acesso à Torre, tinha forma de se interligar com esse volume a Nascente. A luta pela caracterização de uma intervenção integrada
e sem ruturas, foi persistindo. Por isso, as habitações em ruína, já mencionadas, formaram
uma preocupação. Os edifícios em mau estado de conservação concentravam-se quase todos
junto ao Castelo, mas não poderíamos reabilitar todos. Tivemos de decidir quais os edifícios
a ser utilizados para o efeito, quais teriam capacidades estruturais e quais fariam sentido
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Fig. 96 - Desenho dos traçados iniciais da reabilitação das casas em ruína, 2020.
Fig. 97 - Casas a reabilitar, 2020. 1 e 2 - espaços expositivos; 3 - loja de lembranças; 4 cafetaria.
Fig. 98 - Corte transversal pela casa número 3 e 4, 2020.
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Fig. 99 e 100 - Desenhos da fisionomia das pequenas ruínas, 2020.

Fig. 100 e 101 - Desenhos dos espaços expositivos, 2020.

reabilitar considerando a unidade do espaço urbano. Então, decidimos ajustar a nossa intervenção às habitações que se encontravam dispostas ao longo do espaço a Norte do Castelo.
Com a distribuição do programa nesse casario em ruína, potenciava-se aquele espaço e sobretudo dava-se um uso público a um percurso acessível à Rua dos Belos Ares, ao Castelo, à
Torre de Menagem e ao espaço museológico (Fig. 96).
Para facilitar a compreensão do posicionamento das casas a reabilitar decidimos numerá-las (Fig. 97): A casa número 1 que se encontra mesmo de frente da Torre de Menagem,
está bem conservada. Embora não tivéssemos acesso ao seu interior, deu para entender as
condições do edifício. As paredes de pedra, apesar do desgaste, mantêm-se maioritariamente
intactas. O outro edifício que escolhemos, o número 2, está totalmente virado a Nascente e
é quase impercetível porque se encontra no meio dos afloramentos rochosos. Não lhe conseguimos aceder, mas da informação construtiva que conseguimos apurar, percebemos que
a cobertura estaria destelhada. A observação das paredes de pedra, embora em mau estado,
ofereceu-nos a possibilidade de perceber a sua planimetria. A casa número 3 tem a sua fachada principal virada a Nascente. A casa número 4, tem a sua fachada principal virada para
a Rua dos Belos Ares. Estas últimas, são um conjunto e acredita-se que em tempos tenham
feito parte da mesma propriedade (Fig. 98). Encontram-se em pior estado de conservação e
por isso não conseguimos perceber a sua organização interior. As estruturas das fachadas exteriores são as que se encontram menos degradadas, embora pudéssemos aproveitar os dois
alçados principais, achamos que seria mais pertinente demolir todas as paredes danificadas
e projetar um novo edifício para aquele lugar. Tínhamos a certeza que a estrutura a propor
não modificaria o ambiente urbano ali conservado. Pretendíamos consolidar a escala urbana,
trazendo uma vivência esperada por muitos para aquele lugar tão abandonado.
Depois de analisarmos construtivamente cada habitação, projetamos os percursos
tanto pedonais como rodoviários. Associado a estes está o desenvolvimento individual de
cada um dos edifícios (Fig. 99 e 100). De forma a potenciar todos os espaços, quisemos aproveitar ao máximo as características do lugar. Cada edifício seria autónomo, mas, em simultâneo, funcionaria como parte integrante de um conjunto. Decidiu-se dividir em duas partes o
programa: o de caracter mais social/comunitário e o espaço de contemplação da memória do
lugar. O primeiro estaria distribuído ao longo dos pequenos edifícios em ruína e o segundo
estaria concentrado no novo volume junto à muralha do Castelo. Procedemos à distribuição
do programa nos edifícios a reabilitar. Decidimos colocar dois espaços expositivos no edifício
número 1 e no edifício número 2. A escolha destes espaços de exposição prendia-se com a sua
dimensão e também por serem os mais conservados. A nossa proposta passaria apenas por
remodelar a cobertura em telha, colocar uns vãos novos e efetuar uma limpeza geral no seu interior. Queríamos manter a essência das construções porque acreditamos que tenham sido levantadas com as pedras do Castelo, o que lhes outorgara um significado distinto (Fig. 101 e 102).
91

Fig. 103 e 104 - Desenhos da volumetria das casas número 3 e 4, 2020.
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Fig. 105, 106 e 107 - Desenhos do interior do novo corpo museológico, 2020.

Fig. 108 e 109 - Desenhos dos alçados dos pátios do novo corpo junto ao Castelo, 2020.

Os outros edifícios (números 3 e 4) a reconstruir, seriam dedicados à comunidade de Longroiva. Um seria a cafetaria e o outro uma pequena loja de lembranças. No entanto, existe
uma diferença de três metros de altura em relação à fachada virada para a Rua dos Belos Ares
e a fachada virada a Nascente pelo que foi necessário desenhar uma plataforma intermédia
que permite a permanência entre uma casa e outra. Trabalhámos as duas construções como
se fossem uma única, criando uma ligação no seu interior, em escadas, para resolver a diferença de alturas. A cafetaria abre-se para a Rua dos Belos Ares, permitindo uma ligação com
a comunidade. Por sua vez, a loja de lembranças e as instalações sanitárias, orientam-se para o
pátio intermédio, este limitado por um muro que serve de banco de apoio. Esse muro separa
o pátio do espaço amplo a Norte do Castelo (Fig. 103 e 104).
No volume junto à fachada Nascente do Castelo, decidimos colocar o principal programa museológico, ou seja, dedicando-o à memória do local: dois espaços expositivos, um da
história do Castelo e outro da Freguesia de Longroiva; um espaço de projeção de vídeo pensado
para o futuro; e salas de secretariado e de serviços (Fig. 105, 106 e 107). Como já referimos, o
traçado do novo volume está vinculado ao desenho ‘primário’ do Castelo de Longroiva, ajustámos a sua forma e pensámos na nova adição como um espaço público, à imagem do James
Simon Galerie, projetado por David Chipperfield em Berlim. Como já referimos, trata-se de
um edifício que acolhe a receção de diferentes museus, que estando fechado, pode ser utilizado como espaço público. Desejámos por isso, transmitir o mesmo conceito para a nossa intervenção, tendo espaços ao ar livre dedicados às festividades e eventos culturais, entre outros.
Tendo em conta os desenhos quinhentistas, onde nos focamos para a nossa intervenção, o Castelo em 1507 era constituído por: dois espaços ‘abertos’ descritos como recebimento
e recinto; e vários espaços ‘cobertos’ como a cozinha, casa do comendador, câmara, estrebaria,
hospedaria, celeiro e outra sala. Então, decidimos estruturar o desenho do novo volume da
mesma forma: os espaços ‘abertos’ seriam pátios, funcionando como espaços públicos; e os
restantes, seriam o interior do museu. Os pátios estariam à mesma cota da entrada do museu,
de forma a existir uma maior fluidez de todos os espaços por isso, a cobertura do espaço museológico seria acessível e nela integrada estaria a escada de acesso a um dos pátios (Fig. 108 e
109). O outro espaço aberto funcionaria como ‘semipúblico’ e só quem visitasse o museu lhe
poderia aceder. A entrada do museu, à cota 436, ficaria no alçado Sul do volume. Colocamos
o espaço da receção à direita (da entrada) e criamos uma ‘caixa’ com as zonas privadas: o
secretariado e sala de reuniões. Assim, essa zona não era acessível aos visitantes e permitia-se
se ‘camuflar’ das restantes partes mais amplas ou seja, as salas de exposição. Propomos que
seja usado o mobiliário para definir os espaços expositivos. As instalações sanitárias também
formam um volume dentro do espaço museológico, seguindo os mesmos princípios estabelecidos para as zonas privadas. Estariam dispostas junto ao muro de contenção, à esquerda
da entrada do museu. Definimos a sala de projeção de vídeo, junto à muralha do Castelo na
93

Fig. 110 e 111 - Desenhos do interior da Torre de Menagem, 2020.
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Fig. 112 e 113 - Desenhos dos pormenores construtivos do projeto, 2020.

Fig. 114 e 115 - Desenhos dos pormenores construtivos do espaço museológico, 2020.

fachada Nascente. Procurámos criar ambientes interiores que proporcionassem novas atmosferas e novas vivências. À semelhança do posicionamento dos pátios, queríamos criar
espaços intimistas virados para si próprios. Por isso, desenhámos os alçados Norte e Poente
(do volume que alberga o museu) com grandes vãos orientados para o interior do pátio ‘semipúblico’.
Enquanto trabalhávamos estas questões, fomos em simultâneo ajustando o desenho
do espaço a Norte do Castelo, onde está inserida a escada de acesso à Torre, com um desenho
de um muro de contenção que une a intervenção no Castelo à reabilitação das habitações. A
nossa estratégia previa este gesto, unindo o que estava desfragmentado. Por isso, articulamos o
desenho da escada de acesso à Torre com esse espaço amplo a Norte do Castelo. Como já referimos, o programa no seu interior passava apenas por contemplar a paisagem. Para isso, desenhámos pisos intermédios permitindo a ligação até ao cimo da Torre de Menagem. O acesso
ao seu piso térreo é garantido por uma ‘escada de bombeiro’ de serviço apenas (Fig. 110 e 111).
Tentámos, porém, que existissem várias possibilidades de percorrer toda a encosta
da nossa intervenção aproveitando todas as qualidades deste lugar. O nosso discurso desenvolveu-se em concordância com o método de trabalho. A proposta apresentada foi desde
sempre pensada à escala urbana e nunca à escala dos edifícios, daí termos vários elementos.
Assim, durante o desenvolvimento da proposta, foi natural que o nível de detalhe fosse aumentando associado às necessidades que cada escala transmite.
O projeto de execução remeteu-nos para duas soluções: uma para os edifícios a reabilitar e outra para os edifícios construídos de raiz. Conquanto a nossa vontade de nos aproximarmos da realidade de todos os edifícios, decidimos escolher a concretização construtiva
do novo volume situado junto ao Castelo e do acesso à Torre de Menagem com a estrutura
no seu interior (Fig. 112 e 113).
A linguagem material do ‘novo’ teria que estar em sintonia com o ‘velho’, por isso,
houve um cuidado especial no tratamento dos materiais de construção a utilizar. As opções
de materiais surgiram de uma forma bastante natural, recaindo sobre a reintrodução daquelas
que tinham sido usadas primitivamente para o Castelo: a pedra e a madeira. As estruturais
foram readaptadas a técnicas mais atuais e implementadas soluções térmicas e de impermeabilização que garantissem as necessidades básicas de conforto (Fig. 114 e 115).
Aquando da escolha do revestimento do novo corpo (espaço museológico), decidimos introduzir a pedra natural (granito). Acreditámos ser o material que mais corresponde à
linguagem ‘primitiva’ que o Castelo deteve e também por ser o tipo de revestimento exterior
que salvaguarda uma coerência visual com o contexto. Escolhemos o betão como material
estrutural no museu. Quando ao revestimento dos pavimentos no exterior, optamos por assinalar a separação da plataforma/cobertura acessível, em lajetas de pedra e os pátios, assim
como toda a zona a Norte do Castelo, prevista em saibro.
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Fig. 116 - Desenhos dos caixilhos do espaço museológico, 2021.
Fig. 117 - Desenhos dos pormenores construtivos da cobertura do espaço museológico, 2021.
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Fig. 118 - Desenho pormenorizado da escada de acesso à Torre de Menagem, com estrutura em betão, 2021.
Fig. 119 - Desenho pormenorizado da escada de acesso à Torre de Menagem, com estrutura em madeira, 2021.

Fig. 120 e 121 - Desenhos dos pormenores construtivos da estrutura de madeira da escada de acesso à Torre de Menagem, 2021.

Assumimos a fachada ventilada como método construtivo mais adequado. Além de se evitar
a condensação de águas, garante-se maior comodidade térmica, possibilitando-se a sua utilização para a passagem de instalações técnicas. Quanto ao plano interior do museu, deixámos
a materialidade do betão ‘revestir’ todas as paredes. Assumimos a madeira em toda a caixilharia de modo a existir um contraste sobre a pedra. Tentámos desenhar o caixilho à face da
pedra exterior, mas optámos por uma solução mais comum, de forma a evitar condensação
e pontes térmicas, ou seja, no seguimento da ‘caixa de ar’ da parede (Fig. 116). Os espaços
expositivos são definidos através do mobiliário em madeira e uma claraboia. A pedra natural
reveste quase todos os alçados, no entanto, no alçado Sul do museu possui um vão que nos
remete para a entrada do espaço interior. No alçado Poente e Norte desenhámos dois vãos
de dimensões maiores para permitir o acesso ao pátio ‘semipúblico’. A cobertura do espaço
museológico é acessível, com o revestimento em lajetas de pedra (Fig. 117). Desenhou-se
uma camada de regularização com a devida impermeabilização. O contorno do edifício, na
cobertura, é sublinhado com uma ‘guarda’ em todo o seu perímetro, através de blocos de
pedra maciça que garantem a segurança necessária. Decidimos elevar o edifício, permitindo
assim a existência de uma caixa de ar entre a laje e o terreno.
Quanto à estrutura do acesso à Torre de Menagem, passou por várias fases. Começamos por desenhá-la numa estrutura de betão com revestimento em madeira no seu exterior.
Um arco permitia que as pessoas pudessem passar por baixo para aceder à cobertura do museu, o que percebemos que não iria funcionar devido às suas dimensões (Fig. 118). Então, decidimos cortar a relação dessa passagem e assumir uma peça maciça e ‘fechada’. Mais tarde,
desenhámos a escada como uma estrutura móvel com revestimento e estrutura em madeira
(Fig. 119). O projeto de Gonçalo Byrne no Castelo de Trancoso foi uma referência, assim
como o estudo das estruturas de madeira da época medieval. Acreditámos que a escolha da
madeira crie um contraste visual com a antiga construção, não interferindo, porém, com a
imagem global da obra (Fig. 120 e 121).
O nosso objetivo inspirou-se na ideia de projetar uma geometria que fosse ao encontro das necessidades do território. Como refere Álvaro Siza (2008, p. 25-27): “[...] O objetivo
consistia em delinear, naquela imagem organiza, uma geometria: descobrir aquilo que estava
disponível e pronto para receber a geometricidade. Arquitetura é geometrizar.”
Desejámos a coerência entre os elementos arquitetónicos, urbanos e paisagísticos
existentes. O ‘novo’ assegurou-lhes continuidade e hierarquia. A referência do perfil arquitetónico quinhentista do Castelo, aproximou-nos de uma reedificação histórica e de memórias
vividas. Importou-nos quem vive em Longroiva, mas também por quem lá passa, como
nós.
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Considerações Finais
“[…] porém, projetar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma
justa, a forma correta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai constituir
uma circunstância” (Távora, 2015, p. 74).
Esta reflexão de Fernando Távora, revela o que procurámos ao longo da dissertação:
a relação entre a arquitetura do passado, do presente e do futuro. A freguesia de Longroiva
destaca-se pela sua história e pelas memórias que hoje se encontram ‘em espera’. O nosso
objetivo em elaborar um projeto para este local teve desde sempre a consideração pelo Monumento e pela reminiscência deste território que se distingue pelos seus valores e tradições.
Esta dissertação permitiu, através de uma componente teórica e sobretudo prática,
trabalhar, desenhar, propor, definir espaços e zonas urbanas. Ao longo do trabalho, elegemos
etapas para um desenvolvimento estruturado, por isso, primeiramente tivemos que conhecer
o lugar e experienciá-lo de todas as formas. Seguidamente procurámos interpretar e projetar
uma intervenção integrada. Reabilitar, apropriar, ‘reciclar’, ocupar, reestruturar, entre outros, são conceitos que estiveram sempre presentes. O papel do desenho teve uma crescente
influência no caminho percorrido, desde a leitura de projetos de referência à produção de
pensamento em desenho, como processo disciplinar. Acima de tudo, desenha-se para que o
espaço se torne lugar, para que quem o representa, o conheça e o possa habitar.
Estabelecemos a produção de uma síntese, que tivesse o Castelo e a freguesia no
centro. Compreendemos que o Castelo de Longroiva é uma estrutura marcada por diversas
modificações cumpridas ao longo de vários séculos, a sua planimetria sofreu várias alterações
e atualmente podemos ver o resultado a que foi votado. Desta realidade, encontrámos o mote
para o desenvolvimento da nossa proposta. Desenhámos então uma estrutura que evidenciasse um perfil outrora existente. Apoiamo-nos também em alguns projetos da autarquia e
de identidades privadas para esta zona, embora nenhum tivesse sido concretizado. Estabelecemos um programa que se adequasse às características existentes e que pudesse valorizar o
Monumento e a freguesia.
Tivemos a oportunidade de reabilitar edifícios e desenhar novas estruturas. Desde a
escala urbana até à materialidade, recorrendo a projetos de referência. A história e a memória
do passado, bem como as difíceis dinâmicas urbanas existentes, assumiram-se como pontos primordiais de desenvolvimento deste trabalho. Foram escolhidos alguns edifícios para
reabilitar e outros para reintegrar. Adotamos as dificuldades impostas pela topografia e pela
natureza das construções. Deixamos as inseguranças para dar dar lugar às certezas.
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A materialidade das construções, tanto nas existentes como nas novas, foram elaboradas de
forma a criar um ambiente integrado no território. Usámos o espaço urbano, com os seus
percursos e como gerador da vida coletiva. Estando conscientes de que na vida real seriam
necessárias diversas especialidades associadas ao trabalho em conjunto, procedeu-se à proposta possível dentro dos limites que nos estão inerentes, como estudantes de arquitetura.
Embora se trate de um projeto académico, procurámos nos aproximar da realidade profissional.
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, propomo-nos a desenhar um projeto
que tivesse uma base critica e, particularmente de síntese de um conjunto de fatores que
coloquem em harmonia o existente a nova condição que desejamos impor. Interpretámos
o espaço em Longroiva, compreendendo o território, a paisagem e o construído em todas
as escalas. Pretende-se com este projeto, uma futura base crítica para uma urgente requalificação em âmbito real deste Património e de tantos outros que são parte integrante da nossa
identidade e que permanecem ao abandono. O Castelo de Longroiva possui valores que a
arquitetura pode desenvolver como forma de inverter os processos de degradação e esquecimento, podendo este ser lugar de divulgação histórica. Por coincidência, descobrimos no
ano corrente, um concurso público com vista à intervenção no Castelo e requalificação das
ruas de acesso à cota mais alta do terreno. Acreditámos que seja primordial na afirmação
deste lugar no território.
Foram muitos os desenhos, as maquetas, as conversas e discussões que tivemos para
conhecer os problemas e o lugar que aí podemos desempenhar. Mais do que a apresentação
final desta dissertação, valorizamos o que aprendemos e construímos até aqui. Estimamos a
tentativa e o erro como motor de crescimento. Entendemos a arquitetura como o desenho da
vida e projeto do sonho.
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Fig. 110 e 111 - Desenhos do interior da Torre de Menagem, 2020. Desenhos da autora.
Fig. 112 e 113 - Desenhos dos pormenores construtivos do projeto, 2020. Desenhos da autora.
Fig. 114 e 115 - Desenhos dos pormenores construtivos do espaço museológico, 2020. Desenhos da
autora.

Fig. 116 - Desenhos dos caixilhos do espaço museológico, 2021. Desenho da autora.
Fig. 117 - Desenhos dos pormenores construtivos da cobertura do espaço museológico, 2021. Dese-

nho da autora.

Fig. 118 - Desenho pormenorizado da escada de acesso à Torre de Menagem, com estrutura em betão, 2021. Desenho da autora.
Fig. 119 - Desenho pormenorizado da escada de acesso à Torre de Menagem, com estrutura em madeira, 2021. Desenho da autora.
Fig. 120 e 121 - Desenhos dos pormenores construtivos da estrutura de madeira da escada de acesso
à Torre de Menagem, 2021. Desenhos da autora.
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the beautiful past
seminário de investigação
2019-2020

repensar a ordem dos
Castelos dos Templários
Luís Miguel Correia
tema e objectivos
O tema do presente Seminário de Investigação – The Beautiful
Past – enquadra-se na actividade académica e profissional que
temos desenvolvido, seja como docente e investigador, seja como
arquitecto. Ele é ainda resultado das permanentes interrogações
que se nos colocam durante a prática do projecto, compreendida
esta, sucintamente, como modus faciendi que nasce no primeiro
olhar sobre o lugar e termina com a desejada vivência do espaço
entretanto construído. Tal quadro ganha especial relevo quando
nos defrontamos com a necessidade ou a vontade de intervir em
lugares que, em razão da sua natureza patrimonial, detêm papel e
significado insofismáveis na identidade e memória colectivas de
uma determinada comunidade. Ainda que certos argumentos e,
invariavelmente, algumas imposições de ordem política, social ou
cultural à partida não o fomentem, o projecto, nestas condições,
representa uma reflexão continuadamente espácio-temporal. De
facto, ao deparar-se com um leque de distintos valores de sentido
colectivo, tangíveis ou intangíveis, que podem ser produto de um
ou de vários períodos, mais ou menos distantes e quase sempre
sobrepostos, o acto do projecto levanta acrescidas inquietações e
responsabilidades, sobretudo por via de algumas circunstâncias
que lhe são inerentes. Pensando que o passado vale por aquilo
que representa e por aquilo que quer ser, necessariamente nos
prendemos no momento inicial com a eleição de um determinado
caminho, isto é: com uma certa ideia de projecto. Quaisquer que
venham a ser as suas representações futuras, cremos que todas
elas prevêem uma decisão baseada nalgum conjunto de factores
que determinam a organização do espaço. Em suma, será diante
uma aparente liberdade de escolha, decerto condicionada pela
conjuntura do espaço pré-existente, que encontramos de forma
consciente, algumas vezes involuntária, as raízes e a justificação
das nossas opções. O projecto constitui, por isso, um processo de
selecção, crítica e, particularmente, de síntese de um conjunto de
factores que distinguem certa circunstância material e imaterial,
desenhando o equilíbrio e a harmonia entre o existente e a nova
condição que se deseja impor, esta, por sua vez, condicionante de
intervenções futuras. Tal como, não raras vezes, o tradutor tem
de rescrever a obra literária, interpretando-a num tempo mais ou
menos distante da data do documento original, também nós, os
arquitectos, tomamos a liberdade de escolher no presente o que
queremos do construído e das suas histórias e memórias. Logo,
defrontamo-nos, por um lado, com o património, identificado e
classificado segundo um conjunto de valores a ele associados, e,
por outro, com o projecto, que implica a sua transformação. À luz
deste tema, tem-se como objectivo neste seminário compreender
o território, a paisagem e o construído, nas suas mais diversas
dimensões, escalas e terminologias, presumivelmente através do
exercício do projecto. Interpretar, reutilizar, redesenhar e, em
última instância, reparar e curar The Beautiful Past constituirá o
leitmotiv dos trabalhos práticos a realizar.

Castelo de Almourol

Castelo de Longroiva

Castelo de Ródão

castelos templários, destacam-se os de Almourol, Castelo Novo,
Idanha-a-Nova, Longroiva, Mogadouro, Monsanto, Montalvão,
Penamacor, Penas Róias, Penha Garcia, Ródão, Soure, Tomar e
Vila do Touro. A priori, serão estes os casos de estudo que ir-seão desenvolver, ainda que alguma outra estrutura possa vir a ser
igualmente repensada. Os Castelos de Castelo Novo e de Pombal
já se encontram repensados...
processo

Castelo de Soure

Castelo de Vila do Touro

casos de estudo
De acordo com o tema deste seminário, elegeram-se como casos
de estudo para o ano lectivo de 2019-2020 alguns dos Castelos da
Ordem do Templo, localizados, na sua maioria, no centro do País.
O papel da Ordem dos Templários, como o das restantes Ordens
Militares (Hospital, Santiago e Avis) não pode ser dissociado do
processo de Reconquista em Portugal. Estas não só promoveram
alterações relevantes nas estruturas arquitectónicas, como foram
capitais na formação e consolidação do território. A importância
desta Ordem fez-se notar ao longo da segunda metade do século
XII, quando D. Gualdim Pais era seu mestre, e foi diminuindo à
medida que se aproximava o fim da centúria, ao invés das outras
que alcançaram influência crescente em tempos posteriores. Às
Ordens Militares se deve grande parte da conquista do território,
sendo que a própria geografia traduz o momento da Reconquista
e esclarece ainda os contributos significativos que cada uma teve
no processo. Se aos Castelos da Ordem do Templo se reconhecem
significativas transformações durante o período, dito, românico,
por sua vez às ordens do Sul de Portugal, Santiago e Avis, devemse as inovações góticas, que se traduzem na mudança do conceito
de defesa passiva para o de defesa activa. Mas, como sabemos, a
imagem dos Castelos em Portugal não se circunscreve somente a
uma data. Ao contrário, no perfil arquitectónico destas estruturas
históricas identificam-se distintos tempos, inclusive quando hoje
presenciamos, em alguns casos, a sua ruína. Deste modo, sucede
com os Castelos dos Templários, cujas ordem territorial, urbana,
construtiva e identitária desejamos agora repensar. Entre outros

A unidade curricular de Seminário de Investigação compreende
uma componente lectiva, cujo principal objectivo é a elaboração
de um projecto, que conduzirá, já no 2.º semestre, à realização da
dissertação, a defender em provas públicas. Assim, nesta unidade
estabelecem-se, ab initio e com detalhe, os objectivos, conteúdos
programáticos e as metodologias de investigação a seguir. Tendo
em consideração tais factores, procurar-se-á avaliar a pertinência
e problemática de cada plano de trabalhos e, consequentemente,
a proposta apresentada para os respectivos casos de estudo. Com
base nestes pressupostos, pretende-se antecipar os resultados de
cada prova. Naturalmente, ter-se-á em conta a motivação de cada
aluno. O plano de trabalhos inicia-se com a selecção do caso de
estudo que será desenvolvido, tanto no Seminário, como depois
no Laboratório de Teoria. Posteriormente, cada aluno debruçarse-á, com base nos arquivos disponíveis, sobre a(s) história(s) e
memória(s) dos imóveis e seus lugares, ao mesmo tempo que se
recolhem e organizam os levantamentos desenhados, fotográficos
e escritos imprescindíveis à realização do trabalho. As visitas de
estudo a efectuar aos espaços de intervenção cumprirão um papel
fundamental, seja aquando dos primeiros passos da investigação
e de levantamento, seja no momento do projecto. Mas nem só do
objecto eleito se ocupará a dissertação. Será útil analisar outros
casos que tenham, ou tiveram, semelhante desígnio. Este é, com
certeza, um quadro variado e extenso que implicará capacidade
crítica e de síntese quanto ao estado da arte em Portugal e alémfronteiras. Reunida e sistematizada toda esta informação, caberá
ao aluno redigir o projecto de dissertação que servirá de guia ao
futuro projecto de arquitectura. Presumivelmente, espera-se que
as conclusões alcançadas nesta fase possam instruir no espaço e
no tempo os imóveis designados e, em segundo plano, constituir
o programa no qual assentará a proposta de intervenção. Tendo
como suporte normas de representação idênticas, os trabalhos
finais serão apresentados em painéis-síntese, acompanhados da
entrega de um dossier individual onde constem, aprofundados,
os tópicos atrás indicados. Conquanto não seja um fim, espera-se
que nesta altura os alunos consigam expor algumas das intenções
do seu projecto na forma de um estudo prévio, simplificado. As
aulas serão organizadas em conformidade com estes objectivos e
programa. Neste sentido, apresentar-se-ão primeiramente alguns
exemplos próximos da metodologia que se deseja adoptar, sendo
que se observarão, com equitativa atenção, questões de natureza
teórica ou prática. Daí em diante, acompanhar-se-ão individual e
colectivamente os projectos de dissertação, em particular através
de sessões de apresentação e crítica conjunta, por vezes contando
com a presença de convidados externos. Em suma, procurar-se-á
que na sala de aula se descubra o espaço privilegiado de debate e
construção de uma consciência crítica: princípio que é comum a
qualquer investigação, de índole teórica ou prática. A avaliação
nesta unidade curricular considerará o projecto de dissertação
apresentado, incluindo a defesa oral. Mas, terá ainda em conta a
assiduidade e o interesse do aluno pelas diversas actividades que
decorrerão durante o período lectivo, que não se circunscreverão
apenas à sala de aula.
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Cafetaria

1

Entrada 4
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2

Espaço expositivo e loja 5

Arrumos

3

Sanitários

6

7

Acesso à Torre de Menagem 10

Espaço expositivo 8

Entrada da Cerca 11
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Tout-Venant

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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Pedra natural (pré-existente)

Solo compactado

Betão armado

Caixa de brita

Camada de regularização

Terreno Natural Saibro

Terreno

Isolamento térmico
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Proposta de Intervenção no Castelo de Longroiva e na sua envolvente

LEGENDA:
01 - Brickslot em aço | 02 - Sistema de Fixação - Barrote | 03 - Pedra ataíja tipo natural 3 cm | 04 - Tela de Impermeabilização 8 mm | 05 - Isolamento térmico tipo
Roofmate 7 cm | 06 - Isolamento térmico 10 cm | 07 - Camada de Regularização | 08 - Pedra Granito 15 cm | 09 - Caixa de ar 5 cm | 10 - Laje de Betão armado 28 cm | 11 - Betão de
limpesa e remate 10 cm | 12 - Pedra Granito 10 cm | 13 - Caixa de Brita 10 cm | 14 - Camada de Tout-venant 15 cm | 15 - Solo Compactado 20 cm | 16 - Terreno Natural | 17 - Terreno
Vegetal 13 cm | 18 - Membrana Alveolar | 19 - Caixa de Brita | 20 - Tubo de drenagem | 21 - Estrutura de Betão 30 cm | 22 - Geotextil 8mm | 23- Peça de remate metálica 7mm
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Proposta de Intervenção no Castelo de Longroiva e na sua envolvente

LEGENDA:
01 - Barrote de Madeira 60mm | 02- Caixilho de Madeira fixo | 03- Peça Metálica 10 mm | 04- Pedra Ataíja tipo natural 30 mm | 05- Camada de Regularização ext 10 cm | 06- Isolamento Térmico tipo Roofmate 7 cm | 07Laje de Betão Armado 28 cm | 08- Betão de Limpeza 10 cm | 09- Pedra Granito 15 cm | 10- Caixilho de Madeira fixo | 11- Revestimento Madeira 5cm | 12- Caixilho de Madeira Móvel (Porta de Correr) | 13- Tela de Impermeabilização 8mm |
14- Pedra Ataíja tipo Natural 5cm | 15- Camada de Regularização 10 cm | 16- Sistema de Fixação barrote | 17- Isolamento Térmico 10 cm | 18- Caixa de ar 5cm | 19- Pedra Granito 15cm | 20- Caixa de Brita 10cm | 21- Camada de
Tout-Venant 15 cm | 22- Solo Compactado 20 cm | 23- Geotextil 8mm | 24- Terreno Natural | 25- Terreno Vegetal 13 cm | 26- Brickslot em aço | 27- Caixa de Brita | 28- Tubo de Drenagem | 29- Estrutura de Betão 30 cm
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LEGENDA:
01 - Porta de Madeira 7cm | 02- Sistema Metálico de suporte para a Porta | 03- Sistema de
Fixação: Barrote de Madeira 5cm x 5cm | 04- Revestimento de Madeira 5cm | 05- Tábua de Madeira:
Suporte de degrau | 06 - Estrutura de Madeira 30 cm | 07 - Sistema de Fixação: Barrote de Madeira 17 cm
x 5 cm | 08 - Viga de Madeira 18 cm x 18 cm | 09 - Roda de Madeira 12 cm x 66 cm

Corte Construtivo: Escada - Proposta Escala 1:20
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Longroiva, Meda

LEGENDA:
01 - Pavimento de Madeira 20mm | 02- Viga de Madeira 15x15 cm | 03- Vigotas de Madeira 0,5x15cm | 04- Pilares de Madeira 15cm | 05- Estrutura de Madeira (contra força)
0,5x15cm | 06- Pedra Existente | 07- Estrutura de Madeira 0,5x0,5cm | 08- Revestimento de Madeira 5cm | 09- Pavimento de Madeira 20mm | 10- Sistema de Fixação barrote de Madeira | 11Estrutura de Madeira 20cm | 12 - Vigota contra força de suporte da escada 5cm x 5 cm | 13 - Viga de Madeira 18 cm x 18 cm | 14- Escada em Aço tipo Bombeiro | 15- Peça de Remate Metálica
7mm | 16 - Brickslot em aço | 17 - Tubo de Drenagem | 18 - Pedra Ataíja tipo Natural 5cm | 19 - Caixa de Brita | 20 - Betão 40 cm | 21 - Tela de Impermeabilização 8mm | 22 - Camada de
Regularização 10cm | 23 - Geotextil 8mm | 24 - Caixa de Brita 20cm | 25 - Camada de Tout-Venant 30 cm | 26 - Sistema de Fixação barrote | 27- Pedra Granito 15cm | 28- Terreno Natural
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