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Nota Introdutória

O presente estudo constitui a proposta da 3a Fase do

Geral do Património Cultural.

Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes

Esta fase é a conclusão do Estudo de Valorização e

aos Monumentos da Rota do Românico, no qual se

Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da
Rota do Românico. Seguir-se-ão os contactos com as

nas envolventes aos monumentos, áreas de actuação e

entidades envolvidas para no território levar por diante

propostas de intervenção a levar a cabo nas trinta e sete
envolventes aos imóveis, inseridos nas Comunidades
Urbanas do Vale do Sousa e do Baixo Tâmega. Os
concelhos abrangidos são Celorico de Basto, inserido
no Distrito de Braga, Amarante, Baião, Lousada, Marco
de Canavezes e Paredes, no Distrito do Porto, e Cinfães
e Resende no Distrito de Viseu.
Estes imóveis encontram-se sob a tutela da Direção-

Porto, 5 de Junho de 2015
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Introdução

O presente trabalho é a conclusão da
análise efectuada junto de trinta e sete
envolventes aos imóveis que integram
a Rota do Românico, expressamente
e de enquadramento, para a elaboração
subsequente dos projectos técnicos de
execução para a valorização e salvaguarda
das envolventes aos monumentos.
que

se

consideraram

de

relevada

importância a ter em conta nas envolventes
aos imóveis, por forma a preservar o
contexto em que os imóveis se encontram
inseridos. Estas condicionantes deverão
ser objecto de integração nos dispositivos
legais que os municípios têm ao seu dispor,
devendo ser criada uma comissão que
municipal e/ou nacional, por forma a
restringir operações urbanísticas ou outras
que ponham em causa a integridade das

áreas de actuação a ter em conta nestas
envolventes, que os municípios e entidades
de âmbito nacional envolvidos deveriam
implementar no sentido de alargar o
ordenamento do território a uma zona mais
vasta, procurando dar resposta à circulação
de turistas num território que se pretende
atractivo, ou seja, com o seu ordenamento
assente em unidades de paisagem legíveis
e coerentemente estabilizadas.
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intervenções a levar a cabo nas envolventes
próximas aos imóveis, no sentido de
estabilizar esses territórios, corrigindo e/
ou criando estruturas e infra-estruturas
de apoio, bem como implementando
acções de salvaguarda e valorização do
a conformar os lugares onde se encontram
localizados os monumentos, permitindo
assim a correcta legibilidade do contexto
onde o imóvel se insere, garantindo a
atractividade turística e o ordenamento
territorial que o itinerário de visita requer.
Neste sentido, são estimados os custos de
obras e obtidos os custos dos projectos e
estudos a elas associadas, relativamente
às especialidades necessárias para a
sua execução, possibilitando-se assim
um ordenado faseamento das obras
e dos estudos necessários para a sua
concretização material.
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Conclui-se
assim
este
trabalho,
desenvolvido com o intuito de (re)
valorizar e potenciar as envolventes a estes
monumentos religiosos e civis, com uma
carga histórica intimamente ligada à génese
resistência à uniformização do urbanismo
contemporâneo e à desruralização, para
uma permanência e manutenção dos
contextos ancestrais, de modo a que
seja possível executar operações de
valorização, salvaguarda e fruição que
possam transformá-los no testemunho
vivo das tradições seculares do nosso
povo, a visitar por turistas e forasteiros,
mas também para que as populações que
com eles convivem diariamente, os sinta
como parte integrante e fundamental da
memória de outros tempos, e paralelamente
estimule a reorientação do crescimento
urbano da região.

Cálculo dos custos

Custo de Obra
custo por metro quadrado, dos correntemente usados

Os honorários foram determinados em percentagem

no mercado actual, tendo em conta a maior ou menor

de custo estimado de obra, com base na estimativa
dos recursos (humanos, materiais e técnicos) que as

e grau de complexidade da sua execução. O valor obtido

equipas projetistas terão de disponibilizar para poderem

inclui todas as estimativas do custo de obra descrito

produzir os trabalhos e estudos aqui propostos. Neste

para cada especialidade adiante descrita (Arquitectura,

cálculo incluiram-se as verbas correspondentes às

Especialidades, Arquitectura Paisagista e Arqueologia).

assistências técnicas em fase de obra. No entanto,
chama-se a atenção para a possível e muito provável
variabilidade das mesmas, tendo em conta factores não

e respectivos projectos e estudos foram obtidas da

determináveis com rigor nesta fase, como por exemplo

seguinte forma:

os custos associados às deslocações, frequência de
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visitas, que dependem de múltiplos factores que vão das
competências e experiência das organizações a que se

A estimativa dos custos de obra foram calculados
com base numa estimativa do tempo necessário à

procedimento indicativo da Ordem dos Arquitectos. A

das equipas de projeto.

execução dos trabalhos arqueológicos, envolvendo o

subdivisão em quatro prestações foi também realizado

Os valores das obras correspondentes a cada área

acompanhamento, sondagem e relatório, a executar,

segundo essa norma. Na primeira prestação incluem-se

regra geral, por um arqueólogo, um antropólogo, um

sempre os valores respeitantes às áreas dos levantamentos

uma terá na execução da obra.

assistente-arqueólogo e um técnico auxiliar.

Consoante o tipo de trabalhos considerados são

Os honorários de elaboração do caderno de encargos da

à necessidade crucial dessas duas informações prévias

especialidade da Arqueologia no âmbito do projecto de

para a execução do estudos subsequentes.

responderem às solicitações dos projectos.
Relativamente à área do paisagismo, considerou-se

junto da tutela admnistrativa, foram estabelecidos em

sempre a presença de um arquitecto paisagista, podendo

percentagem do custo estimado da obra.

caso a caso, consoante os objectivos dos respectivos

A estimativa dos custos para a execução destes

projectos.

trabalhos foram obtidos através do cálculo de um valor
sobre a área a executar o trabalho, e consoante o grau
de complexidade do trabalho. Para o cálculo destes
valores foram realizados orçamentos junto de empresas
do sector.
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

das especialidades, um técnico responsável pela

A metodologia de intervenção na envolvente ao

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

se a precedência da intervenção arqueológica, a

prevista

paisagem e um técnico responsável pelo conjunto da

para

esta

envolvente,

comporta

duas

modalidades:

arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

assim satisfação à necessidade de informação prévia

- Execução de sondagens preliminares, quando a

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

sobre o monumento por parte das diversas artes

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenientes, em especial da engenharia e da

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

informações necessárias e elementos dispensáveis para
a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e
sensibilidade evitando, através da proposta de actuações

antes da elaboração do projecto de execução, pois este
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já deve incorporar as informações proporcionadas pela
arqueologia;
-

Acompanhamento

da

execução

da

obra,

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de
solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida
de eventuais vestígios que possam aparecer, o que
obrigará à realização de escavações e respectivos
apresentado um relatório.
As restantes especialidades e áreas de projecto deverão
igualmente acompanhar presencialmente a execução da
obra, com o objectivo desta ser executada conforme os
projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos
necessários para o correcto desenrolar da mesma.
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Fichas de Propostas

DELIMITAÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE PROTECÇÃO E ZONA CONDICIONADA NAS FOTOGRAFIAS AÉREAS
diagnósticos realizados junto das envolventes aos
imóveis, através da apresentação de propostas de

zona especial de protecção

atuação que consideram os aspectos mais relevantes a

escavações arquelógicas preliminares
acompanhamento arqueológico

ter em conta em cada uma delas.
Ao lado, legenda-se a simbologia utilizada para assinalar

DELIMITAÇÃO DAS ZONAS DE ATUAÇÃO NAS FOTOGRAFIAS AÉREAS
1

1ª área de atuação

2

2ª área de atuação

3

3ª área de atuação

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NAS PLANTAS - esc. 1/2 000
imóvel em análise
linha de água
1ª fase
2ª fase
3ª fase
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22 - Ponte da Veiga, Torno, Lousada
2. Porto, Lousada, Torno, a cerca de 70 m da EN 207-2, na rua da Ponte da Veiga, entre os lugares de Rio e da Cachada.
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Condicionantes

1
A ponte e a envolvente estão consolidadas e não se

2

1

3.
em 2008).

18

2

4.

19

Áreas de atuação

1

2

20

2

1

em 2008).
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Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

1
Conservação e valorização dos acessos e visibilidade
do imóvel

22

6.

23

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Conservação e valorização dos acessos e visibilidade
do imóvel
1.1

1.2

1.3

1.4

total do custo das obras - 463 454,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação e valorização dos acessos e visibilidade
do imóvel
463 454,00 ¤

Arquitectura
= 31 045,66 ¤
Especialidades
= 37 712,52 ¤
Arquitectura paisagista
= 6 415,89 ¤
Levantamento arquitetónico
= 3 000,00 ¤
Estudo estereotómico dos silhares do arco e tabuleiro da ponte
= 17 000,00 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 150,00 ¤

95 324,07 ¤
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Constituição da equipa técnica

Coordenador Geral
Arquitectura
Engenharias

Arquitectura paisagista
Arqueologia/ História
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23 - Torre dos Alcoforados, Lordelo, Paredes
7. Porto, Paredes, Lordelo, a cerca de 200 m da EN 209, na rua da Torre ou na rua da Torre Alta.
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Condicionantes

1
Do ponto de vista estritamente arqueológico, deve
assegurar-se a realização de sondagens prévias e
acompanhamento arqueológico, nas imediações da
torre, na perspetiva de minimização de impactes de
quaisquer trabalhos com incidência no subsolo.
2
A Torre dos Alcoforados preserva ainda um bom
enquadramento paisagístico a Norte, pouco perturbado.
Deve por isso ser estabelecida uma Z.E.P/Zona Especial

1

de Proteção, que garanta a manutenção da perspetiva
panorâmica sobre o vale e o enquadramento urbano
consolidado da envolvente imediata.

8.

28

2

9.

29

Áreas de atuação

1
Intervenção de integração paisagística da Torre dos
Alcoforados, já parcialmente prevista pela RR.
2a
Intervenção de manutenção da integridade paisagística
do vale e linha de água e,
2b
relativamente à zona urbana, deve ser incentivada a
realização de uma intervenção de valorização das
construções que constituem o casario do lugar da Torre,
acautelando a limpeza de logradouros e recuperação dos
edifícios em ruína, tal como os arruamentos.

30

2a

1

2b
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Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

2a

2b

manutenção da envolvente agrícola que se desenvolve

Valorização das linhas de água do vale

Reabilitação dos arruamentos

ao longo do vale existente no quadrante oeste-norte,

Embora esteja prevista uma intervenção parcial neste

Valorização e uniformização dos acessos e iluminação

dada a potencialidade ainda existente de criação de uma

vale agrícola localizado a norte-oeste da Torre dos

pública na proximidade da Torre dos Alcoforados. Esta

unidade de paisagem que contribua para a valorização

Alcoforados, pensamos que a efetiva inversão do

intervenção deve prever a passagem a subterrâneas

e integração do imóvel e sua envolvente próxima,

território fragmentado que caracteriza a envolvente ao

das redes aéreas de distribuição de serviços de

dando continuidade à intervenção prevista pela Rota

imóvel pode ocorrer com a criação de uma unidade de

telecomunicações de energia eléctrica em BT e de

do Românico. Do lado oposto a este vale, é necessário

iluminação pública. Esta iluminação pública dos

valorizar o casario existente, numa operação de

corresponda à superfície de território observável a partir

arruamentos deve ser compatível com os arranjos

reabilitação urbana, dado o mau estado de conservação

do imóvel.

propostos para a envolvente agrícola.

da maioria das construções presentes, nomeadamente

Assim, é contabilizado neste estudo a valorização das

Em paralelo, embora não considerado neste estudo, deve

ao nível do espaço público.

linhas de água próximas do imóvel. Esta intervenção deve

ser ponderada a criação de uma área de reabilitação

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

ser alargada aos terrenos limítrofes, privados, através de

urbana (ARU) na zona delimitada na planta ao lado,

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

ação a implementar pelo município, para valorização

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

coerente dos elementos naturais e ancestrais existentes,

imóvel, devendo compreender os edifícios e logradouros

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

como a ribeira e o ribeiro, os atravessamentos destas

que comunicam diretamente com o recinto afeto ao

linhas de água, o caminho de ligação ao vale, a vinha

imóvel e observáveis a partir deste, por forma a reduzir

1

de enforcado e latadas existentes, por forma a devolver

a fragmentação e disparidade de soluções visíveis nas

Valorização dos acessos ao imóvel

a integridade do sítio e a articulação ancestral existente

A valorização e criação de acessos ao imóvel, a partir

entre a estrutura natural e humana. Nesta operação

das cotas baixa e alta do outeiro, estão previstas no

deve ser prevista a plantação de elementos arbóreos que

projeto da Fase 2 da Rota do Românico. A análise da

atenuem as construções dissonantes existentes no lado

intervenção prevista neste projeto não permitiu observar

oposto à torre, relativamente ao vale.

a criação de estacionamento para fruição do espaço
público e de visita ao imóvel, pelo que deve ser previsto
um custo adicional para estes trabalhos a ser incluído
no projeto desenvolvido, não contabilizado neste estudo.

32

construções degradadas, adulteradas ou abandonadas

33

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

5000 m2 x 10,00¤/m2 = 50 000,00 ¤

Custo das obras - 50 000,00 ¤

2 600 m2 x 141,43¤/m2 = 367 710,00 ¤

Custo das obras - 367 710,00 ¤

2 a. Valorização das linhas de água do vale
Área afecta
2 b. Reabilitação dos arruamentos
Área afecta

Total do custo das obras - 417 710,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

2
Valorização das linhas de água do vale e
reabilitação dos arruamentos
Custo da obra - 417 710,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
417 710,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,96% (percentagem aplicável)

=29 072,62 ¤

Especialidades
292 397,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,88% (percentagem aplicável)

= 25 964,85 ¤

Arquitectura paisagista
62 656,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,16% (percentagem aplicável)

= 5 112,77 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
7 710,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 771,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 60 921,24 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

actuações de minimização, a destruição desnecessária

Coordenador Geral

de vestígios.

Arquitecto

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

Arquitectura

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

. Projecto geral: Arquitecto

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Engenharias

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

Coordenador das especialidades relacionadas com a

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

Arquitectura paisagista

informações necessárias e elementos dispensáveis para

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

a execução do projecto.

Arqueologia/ História

A metodologia de intervenção na envolvente ao

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores
internacionalmente estabelecidos, devendo salientarse a precedência da intervenção arqueológica, a par
satisfação à necessidade de informação prévia sobre
a envolvente ao monumento por parte das diversas
artes intervenientes, em especial da engenharia e da
arquitectura, considerando-se esta fase basilar no
contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção
em contexto aos monumentos. O trabalho prévio de
especial sensibilidade evitando, através da proposta de

36

24 - Capela da Senhora da Piedade da Quintã, Baltar, Paredes
12. Porto, Paredes, Baltar, a cerca de 300 m da EN 15, na rua de Nossa Senhora da Piedade.

37

Condicionantes

1
Relativamente a condicionantes arqueológicas, deve
admitir-se para o adro a realização de sondagens prévias
e acompanhamento arqueológico para qualquer obra
que tenha impacte no subsolo, considerando a elevada
necrópole medieval.
2
A Capela de Nossa Senhora da Quintã preserva
um enquadramento paisagístico pouco perturbado,
aglomerado de cariz rural também pouco alterado, com
1

ruas estreitas e algumas habitações em cantaria. Deve
por isso ser estabelecida uma Z.E.P/Zona Especial
de Proteção, que garanta a manutenção da perspetiva
panorâmica e o enquadramento urbano consolidado da
sua envolvente.

13.

38

2

39

Áreas de atuação

1
Intervenção de valorização do espaço envolvente à
Capela da Quintã (intervencionado recentemente).
2a
Valorização do pequeno aglomerado existente junto da
capela e uso agrícola adjacente.
2b
Valorização da Escola Devoluta.

40

3

1

2

15.

41

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade da

1

2a

demolição dos muros de vedação da escola, ao longo

Salvaguarda e Valorização da Capela da Quintã e

Valorização das vias de acesso à Capela da Quintã

da via de acesso à capela, já realizado no projeto que a

espaços públicos envolventes

Deve-se dar continuidade ao projecto desenvolvido pela

Rota do Românico levou a cabo. A expansão do espaço

A demolição dos muros de vedação do estacionamento

Rota do Românico, descrito acima, com a continuação

público deverá recriar uma envolvente próxima positiva

da escola básica, alargamento do espaço de adro à volta

do tratamento paisagístico envolvente ao longo da via

e consentânea com o imóvel, para além de valorizar e

da capela, valorização de pavimentos e integração

pública de acesso até à EN 15, com a valorização de

tratar os espaços incultos da escola devoluta. Do lado

paisagística são uma prioridade para a valorização

pavimentos da via, devendo ser considerada a passagem

oposto, será necessário aconselhar os proprietários dos

desta envolvente próxima à capela. Estes trabalhos

a subterrâneas das redes aéreas de distribuição de

terrenos agrícolas a serem zelosos nas construções que

estão realizados no projeto de arranjos exteriores à

serviços de telecomunicações, de energia eléctrica e de

fazem nesses terrenos, de apoio agrícola, normalmente

capela, previstos pela Rota do Românico. Dado que

iluminação pública existentes.

muito precárias e com os materiais disponíveis, assim

ainda não existe uma intenção clara de intervenção

como aconselhar na escolha das redes de vedação dos

nas restantes construções da escola básica, poder-se-

2b

terrenos, sempre muito coloridas, de forte impacto na

ia prever um tratamento paisagístico que atenuasse o

Valorização da antiga Escola Básica de Baltar

envolvente. O mesmo aconselhamento deve ser prestado

impacto negativo destas construções. Esta intervenção

A valorização deste equipamento escolar deve passar

aos proprietários das construções que formam o casario,

não será contabilizada porque deverá ser implementada

ao nível dos materiais, sistemas construtivos e palete de

de acordo com o projeto já realizado.

devendo haver lugar a demolição de construções e

cores utilizados nas valorizações que fazem nas suas
construções. Quanto à escola básica, deve ser ponderada

participar dos espaços públicos criados pelo projeto

a demolição de construções precárias, atribuição de

recentemente realizado. Deve também ser promovida a

função e valorização paisagística, aproveitando para

integração paisagística do equipamento, em consonância

tornar público os espaços entre edifícios, devendo

com a envolvente em que se insere, eminentemente rural,

salvaguardar-se a construção mais antiga voltada para

tal como previsto no projeto referido. Devido à incerteza

a EN 15.
Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas
de atuação que se consideram necessárias levar a cabo
para a valorização e integração do imóvel na paisagem,
que se transcrevem a seguir de forma sintética.

42

não serão contabilizados os custos da intervenção.

16.

43

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1900 m2 x 102,63¤/m2 = 195 000,00 ¤

Custo das obras - 195 000,00 ¤

2 a. Valorização das vias de acesso à Capela da
Quintã
Área afecta

total do custo das obras - 195 000,00 ¤

44

Estimativa do custo dos projetos

2a
Valorização das vias de acesso à Capela da Quintã
Custo da obra - 195 000,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
195 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,80% (percentagem aplicável)

= 15 212,98 ¤

Especialidades
136 500,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,24% (percentagem aplicável)

= 12 615,74 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 27 828,72¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

acompanhar presencialmente a execução da obra, com

Coordenador Geral

o objectivo desta ser executada conforme os projectos

Arquitecto

pelo conjunto das especialidades. Toda a equipa técnica

desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos necessários

Arquitectura

deverá ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão

para o correcto desenrolar da mesma.

. Projecto geral: Arquitecto

ser prestadas as informações e elementos dispensáveis

Engenharias

ao início, desenvolvimento e conclusão do projecto

. Fundações e Estruturas

geral. Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Coordenador das especialidades relacionadas com a

a execução do projecto.

área das engenharias: Engenheiro Civil.

A metodologia de intervenção na envolvente ao
monumento deve reger-se pelos princípios reguladores
internacionalmente estabelecidos, devendo salientarse a precedência da intervenção arqueológica, a par
satisfação à necessidade de informação prévia sobre
a envolvente ao monumento por parte das diversas
artes intervenientes, em especial da engenharia e da
arquitectura, considerando-se esta fase basilar no
contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção
em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia
sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.
As restantes especialidades e áreas de projecto deverão
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25 - Igreja de N. S. da Natividade de Escamarão, Escamarão, Cinfães
17. Viseu, Cinfães, Souselo, a cerca de 130 m da EN 222, na rua de S. Miguel.
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Condicionantes

1
No caso da igreja, na qual está a decorrer uma intervenção
promovida pela Rota do Românico, recomenda-se a
abertura de sondagens prévias e acompanhamento
arqueológico caso se venham a realizar obras na sua
envolvente imediata.
2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona de Proteção alargada,
de modo a incluir toda a ínsua e ilha do Outeiro,
pois é uma área rica em vestígios arqueológicos.
Consequentemente, quaisquer obras com incidência no
subsolo devem ser objeto de trabalhos arqueológicos de
1

acompanhamento.

18.

48

2

19.

49

Áreas de atuação

1
Intervenção de valorização paisagística envolvente
ao imóvel e largo de Escamarão, com valorização de
espaços e construções neles inseridos (adro, cemitério,
lavadouro, coreto, casario, largo e arruamentos).
2
Área de actuação de índole cautelar e reforço da
identidade que a área apresenta, através da valorização
paisagística e sua manutenção, tendo em conta a riqueza
dos vestígios arqueológicos existentes na ínsua e ilha do
Outeiro.

50

2
1

20.

51

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade da

era importante diminuir o impacto do muros de suporte

construções precárias existentes a N do largo.

valorização do adro, cemitério e largo adjacente à

da plataforma inferior, no seu lado N, assim como a

Nesta operação deve ser considerada a passagem a

igreja de Escamarão. Neste sentido, devem também

uniformização urbanística dos talhões que o compõem.

subterrâneas das redes aéreas de distribuição de serviços

ser acauteladas as operações urbanísticas que se fazem

Nesta operação deve ser ponderada a necessidade de

de telecomunicações, de energia eléctrica em BT e da

uma intervenção paisagística, ao nível de plantação de

iluminação pública existentes, salvaguardando-se a

como na eventual proliferação de novas construções,

elementos arbóreos que atenuem o impacto do cemitério.

iluminação pública em consonância com a iluminação

que podem alterar a estabilidade do local.

Deve também ser alvo de intervenção a proliferação dos

do imóvel e dimensão do espaço e sua integração no

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

contentores do lixo do cemitério na entrada lateral, a

contexto rural em que se insere.

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

W, assim como a reorganização das caixas de correio.

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

Ao nível das construções existentes no quadrante

2

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

ocidental da igreja, deve ser ponderada a necessidade

Criação de área de reabilitação urbana

de as valorizar ao nível dos revestimentos exteriores,

Criação de uma área de reabilitação urbana (ARU) que

1

uniformizando

acrescentos

envolva pelo menos o casario que comunica directamente

Valorização do adro, cemitério e largo de

realizados, normalmente insalubres. Também deve ser

com o imóvel, ou interfere na sua visualização. Esta

Escamarão

ponderada a demolição da garagem existente no limite

área poderá ser alargada a toda a ínsua. As operações

Deve ser refeito o pavimento em lajeado de granito,

N do cemitério, dada a banalidade da construção.

a realizar no âmbito desta reabilitação devem

tendo em conta os pontos de contacto com arruamento,

Como espaço de referência do lugar de Escamarão,

prosseguir com o enunciado anteriormente para a zona

muros da igreja e do cemitério, bem como na drenagem

devem ser valorizados todo o largo e elementos que

mais próxima do imóvel, devendo ser respeitados os

periférica e recolha de águas que escorrem do largo para

com ele comunicam. Assim, deve ser repensado todo o

materiais, texturas e cores tradicionais deste local. Os

a igreja, precavendo-se a iluminação de valorização

pavimento, espaço que agora serve de estacionamento

custos destes trabalhos não serão contabilizados neste

do imóvel. Este elemento deve ser redesenhado tendo

e arruamento, como um todo único, reorganizando

estudo porque extravasam o seu âmbito.

em conta a uniformização do espaço do arruamento,

os elementos arbóreos, a eventual multiplicação dos

passeios e largo anexo. Para além disso, deve ser

mesmos, o espaço dedicado ao sarcófago e alminhas,

repensada a relação que este adro estabelece com o

e eliminação dos espaços apropriados por privados.

cemitério, favorecendo-se o eventual desafogar do

O coreto também deve ser alvo de manutenção e

espaço exíguo agora existente entre o alçado N do

valorização, nomeadamente os sanitários públicos e

imóvel e cemitério, assim como a abertura visual para

seus acessos. As habitações que comunicam com este

N, em direção ao rio Douro. Relativamente ao cemitério,

largo, devem ser alvo de valorização, em especial as

52

e/ou

demolindo

os

21.

53

Estimativa do custo da obra

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

4279 m2 x 135,05¤/m2 = 363 950,00 ¤

Custo das obras - 577 900,00 ¤

1
Valorização do adro, cemitério e largo de
Escamarão
Área afecta

total do custo das obras - 577 900,00 ¤
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Estimativa do custo do projeto e estudos

1
Valorização do adro, cemitério e largo de
Escamarão
Custo da obra - 577 900,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
577 900,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,43% (percentagem aplicável)

= 35 175,09 ¤

Especialidades
346 740,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,94% (percentagem aplicável)

= 27 534,26 ¤

Arquitectura paisagista
86 685,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,91% (percentagem aplicável)

= 7 726,06 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
11 170,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 117,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 73 552,41 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral: Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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26 - Igreja de S. Maria Maior de Tarouquela, Tarouquela, Cinfães
22. Viseu, Cinfães, Tarouquela, lugar do Mosteiro, a cerca de 750 m da EN 222, no CM 1011.
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Condicionantes

1
Para a envolvente imediata da igreja do antigo mosteiro,
principalmente na zona a sul, recomenda-se a realização
de sondagens prévias e acompanhamento arqueológico
para obras com impacte no subsolo, como decorre do
seu estatuto de Monumento Nacional. Para além das
sondagens, um estudo no âmbito da Arqueologia da
Arquitetura torna-se indispensável para documentar as

2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção
que mantenha o enquadramento urbano já consolidado.
1

23.

58

2

24.

59

Áreas de atuação

1

2
Área de actuação de índole cautelar e reforço da
identidade que a área apresenta.

60

2
1

25.

61

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade da

único que contenha ambos os programas, mas que se
integre na realidade territorial e assuma descrição

do alçado N da igreja, dada a dissonância que ambas

formal e volumétrica necessária à preservação do valor
patrimonial.

disto, parece-nos que seria importante diminuir o
impacto causado pelo muro do cemitério, assim como

2
Valorização do estacionamento, largo e adro da
igreja

do imóvel, dada o enquadramento rural em que estes
elementos se inserem.

elemento contém, devido ao seu revestimento a cubo de

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas
de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

deve ser ponderada a sua passagem a saibro. Deve

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

também ser avaliada a arborização do estacionamento,

que se transcrevem a seguir de forma sintética.
1

necessidade de revisão desta plantação.

Valorização do largo, sanitários e bar
Valorização do espaço de chegada à igreja, com

3

uniformização da iluminação pública e do imóvel,

Valorização do cemitério

incluindo a passagem para o subsolo das redes aéreas de
distribuição de serviços de telecomunicações, de energia

do CM 1011, deve ser realizada uma intervenção que
pode passar pela simples plantação de trepadeiras que

defronte do alçado norte da igreja, contemplando a sua
reconstrução e/ou demolição e construção de edifício

62

amenizem o peso visual do elemento.

26.

63

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Valorização do largo, sanitários e bar
Área afecta
2
Valorização do estacionamento, largo e adro da
igreja
Área afecta
3
Valorização do cemitério
Área afecta

total do custo das obras - 423 460,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do largo, sanitários e bar
Custo da obra - 224 250,00 ¤

Arquitectura
= 17 082,39 ¤
Especialidades
= 18 053,04 ¤
Arquitectura paisagística
= 5 945,57 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 400,00 ¤
Honorários de Projectos e Estudos 41 481,00 ¤

2
Valorização do estacionamento, largo e adro da
igreja

Arquitectura

Custo da obra - 181 360,00 ¤

= 14 323,53 ¤
Especialidades
= 10 412,99 ¤
Arquitectura paisagística
= 2 898,12 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 2 557,00 ¤
Honorários de Projectos e Estudos 30 191,64 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

3
Valorização do cemitério
Custo da obra - 17 850,00 ¤

Arquitectura
= 2 025,02 ¤
Especialidades
= 928,78 ¤
Arquitectura paisagista
= 928,78 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 160,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 4 042,59 ¤
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

qualquer projeto de intervenção no imóvel, como para

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

produzir conhecimento acrescentado sobre a história

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

construtiva do mesmo, potenciando a sua valorização

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

pela transferência de conhecimento.

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

Coordenador Geral

informações necessárias e elementos dispensáveis para

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente ao

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

arqueologia;

Arquitecto
Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientarse a precedência da intervenção arqueológica, a

Engenharias
. Fundações e Estruturas

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

assim satisfação à necessidade de informação prévia

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Estudos acústicos e térmicos

sobre o monumento por parte das diversas artes

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

intervenientes, em especial da engenharia e da
arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

Relativamente à obra 2, recomenda-se a realização de
em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

um estudo no âmbito da arqueologia da Arquitetura,

Arqueologia/ História

indispensável para documentar as alterações ocorridas
sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.
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27 - Igreja de São Cristovão de Nogueira, S. Cristovão, Cinfães
27. Viseu, Cinfães, São Cristovão de Nogueira, a cerca de 350 m da EN 222, na avenida Dr. Reinaldo Flórido Calheiros.

69

Condicionantes

1
Atualmente com obras a decorrer, promovidas pela Rota
do Românico, recomenda-se para o adro a execução de
sondagens arqueológicas prévias e acompanhamento
arqueológico

como

condicionante

a

qualquer

intervenção que tenha impacte no subsolo.
2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção,
que garanta a preservação da sua envolvente e minimize
as alterações descaracterizadoras.

1

28.

70

2

29.

71

Áreas de atuação

1
Intervenção

de

integração

paisagística

na

rede

rodoviária.
2
Área de actuação de índole cautelar e reforço da
identidade que a área apresenta.

72

1
2

30.

73

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade da

com eventual atribuição de nova função de alojamento.

reposicionamento da escultura do padroeiro.

pelas entidades municipais em conjunto com as locais,

3

adro e as que formam o casario. Ao nível do acesso à

devendo ser consequente para a valorização deste

Valorização do casario, vias, muros e logradouros

igreja, deve ser valorizado todo o arruamento de acesso,

espaço envolvente ao imóvel.

(contexto do imóvel)

valorização do adro da igreja e envolvente próxima,

desde o cemitério até à EN 222, passando pela igreja,

Valorização

e

reposicionamento

da

dignidade

incluindo-se a capela mortuária, fontanário, sanitários

2

das construções adulteradas com as intervenções

públicos e espaço de jogos.

Valorização dos acessos ao imóvel

contemporâneas

Estas conclusões permitem retirar as seguintes

Valorização dos acessos à igreja, por sudoeste e

tradicionais devolutas. Desta forma, pensamos que

propostas de intervenção que se consideram necessárias

norte, ou seja, pelas rua da Igreja e rua Dr. Reinaldo

a consolidação deste território, na perspectiva de o

levar a cabo para a valorização e integração do imóvel

Calheiros, incluindo os arruamentos que partem do

retirar da condição expectante em que se encontra,

na paisagem, que se transcrevem a seguir de forma

largo em direção à encosta. Esta valorização deve

pode ocorrer através de uma intervenção abrangente

sintética.

contemplar os pavimentos, drenagem e a passagem para

e

manutenção

das

construções

o subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços

inversão do território fragmentado com a criação de

1

de telecomunicações, de energia eléctrica em BT e de

uma unidade de território de dimensão equivalente ao

Conservação, salvaguarda e valorização do adro e

iluminação pública existentes.

contexto em que se insere o imóvel. Esta intervenção

construções anexas

Devem também ser contempladas as operações de

deverá passar por aconselhamento e sensibilização por

Valorização do pavimento do adro, com eventual

valorização do espaço de estacionamento e parque de

parte do município, dado que se trata de propriedade

substituição por saibro e eventual (re)plantação de

jogos existente a nordeste da igreja, juntamente com as

privada, pelo que a importação dos custos de obras e

árvore, contribuindo também para o enquadramento

instalações sanitárias e linha de água, salvaguardando

projetos não são aqui contabilizados.

paisagístico do espaço. Deve também ser contemplada

a transição para o espaço agrícola envolvente. Do lado

a iluminação pública deste espaço e imóvel, assim como

oposto ao arruamento, deve também ser valorizado

a drenagem de todo o espaço. Esta intervenção deve ser

o fontanário ali existente. Junto ao cemitério, deve

acompanhada pela devolução de carácter à construção

ser previsto o arranjo paisagístico da envolvente aos

do centro paroquial e manutenção da casa paroquial,

muros e capela mortuária, assim como o eventual
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Conservação, salvaguarda e valorização do adro e
construções anexas
1.1. Área afecta ao adro

1693 m2 x 81,98¤/m2 = 138 790,00 ¤

1.2. Área afecta a construções

508 m2 x 550,00¤/m2 = 279 400,00 ¤

Custo das obras - 418 190,00 ¤

3 700 m2 x 72,97¤/m2 = 270 000,00 ¤

Custo das obras - 270 000,00 ¤

2
Valorização dos acessos ao imóvel
Área afecta

total do custo das obras - 688 190,00 ¤

76

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1.1
Conservação, salvaguarda e valorização do adro

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 138 790,00¤

Arquitectura
138 790,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 8,16% (percentagem aplicável)

= 11 461,74 ¤

Especialidades
69 395,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10,16% (percentagem aplicável)

= 7 047,90 ¤

Arquitectura paisagista
13 879,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 11,78% (percentagem aplicável)

= 1 634,53 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
19 140,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 914,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 22 058,17 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

1.2
Conservação, salvaguarda e valorização das

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

construções anexas

Arquitectura

Custo da obra - 279 400,00¤

279 400,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,33% (percentagem aplicável)

= 20 487,38 ¤

Especialidades
167 640 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,94% (percentagem aplicável)

= 14 991,15 ¤

Arquitectura paisagista
13 970,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 11,77% (percentagem aplicável)

= 1 643,65 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 37 122,18 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Estimativa do custo dos projetos

2
Valorização dos acessos ao imóvel
Custo da obra - 270 000,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
270 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,38% (percentagem aplicável)

= 19 916,86 ¤

Especialidades
135 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,16% (percentagem aplicável)

= 12 370,25 ¤

Arquitectura paisagista
27 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10,67% (percentagem aplicável)

= 2 879,64 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 35 166,74 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

actuações de minimização, a destruição desnecessária

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

prevista

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

modalidades:

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

- Execução de sondagens preliminares, quando a

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

informações necessárias e elementos dispensáveis para

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

Coordenador Geral

a execução do projecto.

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

Arquitecto

A metodologia de intervenção na envolvente ao

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Arquitectura

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

. Projecto geral: Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Engenharias

se a precedência da intervenção arqueológica (no

arqueologia;

. Fundações e Estruturas

projecto referido em 1.1), a par da pesquisa documental

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

de informação prévia sobre o monumento por parte

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Estudos acústicos e térmicos

das diversas artes intervenientes, em especial da

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

Coordenador das especialidades relacionadas com a

engenharia e da arquitectura, considerando-se esta fase

obrigará à realização de escavações e respectivos

área das engenharias: Engenheiro Civil.

basilar no contexto multidisciplinar da metodologia
de intervenção em monumentos. O trabalho prévio de
especial sensibilidade evitando, através da proposta de

Arquitectura paisagista
apresentado um relatório.

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

Arqueologia/ História

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.
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28 - Ponte da Panchorra, Panchorra, Resende
32. Viseu, Resende, Panchorra, a cerca de 1000 m da EM 553-1, na rua da Panchorra, sobre o rio Cabrum.

81

Condicionantes

1
Do ponto de vista da arqueologia, o acompanhamento
qualquer intervenção com impacte na estrutura ou no
caminho pétreo que se encontra nas suas proximidades.
2
mantenha o enquadramento paisagístico e valorize a
aproximação ao monumento, nomeadamente a partir da
aldeia contígua. Do ponto de vista do enquadramento no

nos assertiva.
1

33.

82

83

Áreas de atuação

1
Intervenção de manutenção do contexto paisagístico da

2

84

1

35.

85

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado aponta para a necessidade da

de tempo no ano, ao parque de merendas cosntruído.

pontualmente na aldeia. Não havendo a pretensão de

2
Salvaguarda do moinho e manutenção paisagística

que dão corpo ao aglomerado, serem supervisionadas

das margens do rio

pelo Município, tendo objectivamente em mente a

inevitavelmente para aceder ao imóvel, deve ser lançada

Salvaguarda do moinho e manutenção paisagística

uma campanha de valorização do aglomerado e vias

das margens do rio, a montante e jusante da ponte,
juntamente com a levada e açude, incluindo uma

ainda existentes.

intervenção deve ser implementada pelo município
espaço do moinho eventos culturais e a instalação de

para a manutenção da integração do imóvel na paisagem,
que se transcrevem a seguir de forma sintética.

3
Aldeia de Panchorra

1

Deve haver a preocupação de inverter o curso

Manutenção da envolvente à ponte
Manutenção, limpeza e valorização dos elementos de
a implementação de medidas que tentem amenizar as
de acesso, com a substituição dos elementos degradados
os cabos de alimentação eléctrica ao local e melhorar as

todo o espaço público ao nível dos pavimentos, do
estabelecimento de redes subterrâneas de abastecimento

retire a sua primordial característica) permitiria um

iluminação pública, contentores de resíduos e remover
o depósito de detritos de obras que se amontoam
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36.
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Manutenção da envolvente à ponte
Área afecta
2
Salvaguarda do moinho e manutenção paisagística
das margens do rio
Área afecta

total do custo das obras - 54 307,50 ¤
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Estimativa do custo dos projetos

1
Manutenção da envolvente à ponte
18 520,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
= 2 089,55 ¤
Especialidades
= 1 274,72 ¤
Arquitectura paisagista
= 299,37 ¤

3 663,64¤
2
Salvaguarda do moinho e manutenção paisagística

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

das margens do rio

Arquitectura

35 787,50 ¤

= 3 658,26 ¤
Especialidades
= 1 854,31 ¤
Arquitectura paisagista
= 1 313,67 ¤

6 826,24 ¤

89

Constituição da equipa técnica

para o correcto desenrolar da mesma.
pelo conjunto das especialidades e um técnico
ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser
início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

a execução do projecto.
A metodologia de intervenção na envolvente ao

Coordenador Geral
Arquitecto
prévia sobre o monumento por parte das diversas

Arquitectura

artes intervenientes, em especial da engenharia e da
Engenharias
contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção
em monumentos.
Coordenador das especialidades relacionadas com a
acompanhar presencialmente a execução da obra, com
o objectivo desta ser executada conforme os projectos

90

Arquitectura paisagista

29 - Mosteiro de Santa Maria de Cárquere, Cárquere, Resende
37. Viseu, Resende, Cárquere, lugar do Mosteiro, a cerca de 120 m do CM 1053.

91

Condicionantes

1
Na envolvente imediata, na qual se inclui o cemitério,
o adro e o acesso à igreja, bem como o interior do
arqueológicas prévias a qualquer obra que implique
de Monumento Nacional. Considerando o potencial
se igualmente um estudo detalhado no âmbito da
Arqueologia da Arquitetura, que permita documentar

2
Dado a grande sensibilidade arqueológica da sua
1

que abranja todo o monte no qual se implanta,

subsolo.

38.

92

2

39.

93

Áreas de atuação

1
acesso ao imóvel.
2

94

1

2

95

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

1

3

Valorização e consolidação formal dos acessos

Envolvente paisagística
imóvel, ao longo das vias de acesso ao mesmo, com a

arruamentos, dado que se encontram em mau estado de

neste estudo.

2
incluindo a passagem para o subsolo das redes aéreas de

Valorização do parque de acesso ao nicho da Sr.ª da
Piedade (Carvalhal)

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

96
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Valorização e consolidação formal dos acessos
Área afecta
2
Valorização do parque de acesso ao nicho da Sr.ª da
Piedade (Carvalhal)
Área afecta

total do custo das obras - 954 290,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização e consolidação formal dos acessos
787 455,00 ¤

Arquitectura
= 47 816,82 ¤
Especialidades
= 30 667,19 ¤
Arquitectura paisagista
= 20 257,76 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 4 111,00 ¤
102 852,77 ¤

2
Valorização do parque de acesso ao nicho da Sr.ª da
Piedade (Carvalhal)

Arquitectura

166 835,00 ¤

= 13 362,59 ¤
Especialidades
= 7 449,52 ¤
Arquitectura paisagista
= 8 718,68 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 399,00 ¤
29 929,79 ¤

99

Constituição da equipa técnica

Considerando o potencial arquitetónico do conjunto
âmbito da Arqueologia da Arquitetura permitindo desta
apresentado um relatório.

a história construtiva do mesmo, potenciando a sua

prevista

para

esta

envolvente,

comporta

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

duas
Coordenador Geral
Arquitecto
Arquitectura

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

Engenharias

sobre o monumento por parte das diversas artes
intervenientes, em especial da engenharia e da
Coordenador das especialidades relacionadas com a
em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

arqueologia;

Arquitectura paisagista
Arqueologia/ História
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30 - Igreja de S. Martinho de Mouros, S. Martinho de Mouros, Resende
42. Viseu, Resende, S. Martinho de Mouros, lugar de Sub-Adro, a cerca de 1,1 km da EN 222.
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Condicionantes

1
Do ponto de vista da condicionante arqueológica, para
o adro, tal com o seu estatuto jurídico o preconiza,
qualquer intervenção no subsolo deverá ser alvo de
sondagens arqueológicas prévias e acompanhamento
arqueológico. Um estudo no âmbito da Arqueologia
as diversas fases de construção e remodelações que
caracterizam este edifício, considerando o seu arranjo
arquitetónico incomum no seio do românico português.
2

1

do mesmo.

43.

102

2

44.

103

Áreas de atuação

1
Intervenção de valorização da envolvente próxima
à igreja, para consolidação do adro e espaços anexos,
valorização de terrenos anexos para inversão do contexto
urbano e conservação de elementos patrimoniais que
consolidem o contexto.
2
Área de actuação para inversão do contexto urbano e
alteração da identidade que a área apresenta.

104

2

1

105

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

reposição do pavimento ancestral do adro, que existia
de amenizar a proliferação da “urbanidade” nesta

na década de 40, seria uma mais valia para o imóvel,
dado que se estabeleceriam relações com as entidades
físicas presentes, mas também com o mundo imaterial

com a conservação dos troços de calçada de granito

de memórias colectivas, essenciais nas atuais formas de

e reposição dos entretanto adulterados, revisão da

olhar o património.

iluminação pública, valorização do casario existente

esta intervenção, ou em consonância com ela, deveria

defronte do adro e tratamento da ruína da casa abastada

que foi alvo de uma intervenção recente, potenciando

iluminação do imóvel com modernização e melhoria

proximidade ao imóvel.

o tratamento paisagista desta envolvente próxima ao

das fontes de luz, assim como o tratamento paisagístico

Foram

imóvel, estabelecendo diálogos com o quadrante oposto,

deste reduto imediato ao imóvel.

referentes à mancha assinalada na planta ao lado,

no vale por onde corre a Ribeira de São Martinho.

2

devendo estes trabalhos proliferar no futuro pelas vias.

Valorização das vias de acesso

3

rural que ainda está na génese deste território, deverá

contabilizados

os

trabalhos

mencionados

Terreno Municipal

igualmente promover a mudança de pavimento do adro,

A intervenção a levar a cabo neste terreno deve ser

em consonância com o espaço ancestralmente rural que

seu tratamento paisagístico mais evidente, por forma a

articulada ou mesmo coincidente com as intervenções

o envolvia.

conferir escala, proporção e adequação destes espaços

na via de acesso e contribuir para conferir escala e
proporção na envolvente, que contribua para a efectiva

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

a diminuição urgente do espaço pavimentado no

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

entroncamento existente defronte do alçado N da igreja.

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

deve enaltecer o carácter rural deste território e, acima
de tudo, contribuir para atenuar a dimensão exagerada

1

uniformização, dado que estamos na presença de

Conservação, salvaguarda e valorização do adro da

dois sistemas de iluminação na envolvente próxima

Igreja

ao imóvel, incluindo a passagem para o subsolo das

e não um “vazio” nas lógicas da urbanidade envolvente,

O estabelecimento de diálogos com o contexto em que o

redes aéreas de cabos de distribuição de serviços de

e ser implementada pelo município, pelo que não foi

imóvel se insere é essencial na valorização da envolvente
imediata ao imóvel. Neste sentido, pensamos que a
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contabilizada neste estudo.
existentes, nas imediações do adro, em especial ao longo

46.

107

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Conservação, salvaguarda e valorização do adro da
Igreja
Área afecta
2
Valorização das vias de acesso
Área afecta

total do custo das obras - 361 315,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação, salvaguarda e valorização do adro da
Igreja

Arquitectura
148 240,00 ¤

= 12 109,45 ¤
Especialidades
= 10 022,50 ¤
Arquitectura paisagista
= 1 728,82 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 2 819,00 ¤
26 679,77 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização das vias de acesso
-213 075,00 ¤

Arquitectura
= 16 373,94 ¤
Especialidades
= 15 233,73 ¤
Arquitectura paisagista
= 1 305,07 ¤

32 912,75 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

actuações de minimização, a destruição desnecessária

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

de vestígios. Um estudo no âmbito da Arqueologia da

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

obrigará à realização de escavações e respectivos

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

as diversas fases de construção e remodelações que

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

caracterizam este edifício, o que servirá não só para

apresentado um relatório.

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

informar qualquer projeto de intervenção no imóvel,

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

como para produzir conhecimento acrescentado sobre

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

a história construtiva do mesmo, potenciando a sua

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

valorização pela transferência de conhecimento.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

a execução do projecto.

prevista

para

esta

envolvente,

comporta

duas

A metodologia de intervenção na envolvente ao

Coordenador Geral
Arquitecto
Arquitectura

intervenção preconiza perturbação do subsolo em
se a precedência da intervenção arqueológica, a par

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Engenharias

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para
satisfação à necessidade de informação prévia sobre o

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

monumento por parte das diversas artes intervenientes,
em

especial

da

engenharia

e

da

arquitectura,

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos
. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e
antes da elaboração do projecto de execução, pois este

multidisciplinar da metodologia de intervenção em

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

monumentos. O trabalho prévio de arqueologia ( no

arqueologia;

Arquitectura paisagista
Arqueologia/ História

especial sensibilidade evitando, através da proposta de
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obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

31 - Igreja de Santa Maria de Barró, Barró, Resende
47. Viseu, Resende, Barró, rua de Santa Maria de Barró, a cerca de 100 m da EN 222.

111

Condicionantes

que não esteja já contemplada pelo seu estatuto de
Monumento Nacional. A sua envolvente próxima
encontra-se consolidada, devendo ter-se presente que o
adro foi profundamente intervencionado nos anos 90 do
século XX.

112

48.

113

Áreas de atuação

1
A

zona

envolvente

apresenta-se

aparentemente

consolidada. Deve-se proceder à integração paisagista
e consolidação dos elementos caracterizadores do
contexto rural em que se insere.
2
Área de actuação de manutenção da paisagem e reforço
da identidade que a área apresenta.

114

1

2

49.

115

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado aponta para a necessidade de

e sua integração no adro. A reposição dos pavimentos

Esta valorização deve contemplar a reformulação dos

integrar a envolvente próxima ao imóvel no meio rural

em saibro é uma hipótese que deve ser levada em linha

sistemas de iluminação pública (IP) e a passagem para

em que se insere, amenizando a aridez da sua envolvente.

de consideração, dada a sua ancestralidade neste local,

o subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços

Assim, deve-se prever uma intervenção que reconstitua

assim como a execução de plantações que amenizem a

de telecomunicações, de energia eléctrica em BT e de

a integração paisagística e reformulação da atual

presença dos diversos muros e plataformas existentes. A

IP existentes.

pavimentação árida que existe em volta da igreja,

substituição de alguma da vegetação exótica existente

cemitério e plataformas de acesso, assim como a

deve ser avaliada dentro de um contexto de redesenho

3

da área vagamente ajardinada a sul.

Casario existente na EN 222

entrada principal no adro.

Valorização das construções existentes junto da entrada

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

2

na via de acesso à igreja, habitações e comércio,

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

Valorização das vias de acesso e cemitério

incluindo a valorização do edifício da Junta de Freguesia

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

Valorização dos pavimentos, dimensão, iluminação

de Barró, dada a descaracterização generalizada a que

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

pública e integração paisagista da Rua de Santa Maria

foram votados, resultando em elementos extremamente

de Barró. Conjuntamente, e dando continuidade

dissonantes neste espaço de chegada ao imóvel. Esta

1

intervenção deve ser implementada pelo município

Valorização do adro da Igreja

promovida a integração paisagista do cemitério na

O estabelecimento de diálogos com o contexto em que o

paisagem envolvente, seguindo os mesmos princípios

imóvel se insere é essencial na valorização deste recinto

apontados anteriormente.

em que se encontra inserido a Igreja de Santa Maria de

Esta intervenção deve-se prolongar com a conservação

Barró. Neste sentido, deve ser realizada uma intervenção

dos dois caminhos existentes na frontaria do imóvel, a

que valorize os pavimentos, a iluminação do espaço e do

Calçada da Igreja e a Rua do Outeiro, dada a integração

imóvel e, que integre paisagisticamente este espaço na

que ambos têm no território e a sua relação com o

envolvente rural em que se insere, amenizando o impacto

imóvel, procurando que a sua escala, textura, material

das várias plataformas que o formam. Nesta intervenção

e cores venham a fazer parte do largo da via de acesso

deve-se proceder à valorização do edifício dos sanitários,

à igreja.
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responsável, não sendo contabilizada neste estudo.
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

2512 m2 x 63,93¤/m2 = 160 600,00 ¤

Custo das obras - 160 600,00 ¤

6 913 m2 x 48,02¤/m2 = 331 955,00 ¤

Custo das obras - 331 955,00 ¤

1
Valorização do adro da Igreja
Área afecta
2
Valorização das vias de acesso e cemitério
Área afecta

total do custo das obras - 492 555,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do adro da Igreja

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 160 600,00 ¤

Arquitectura
160 600,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 8,06% (percentagem aplicável)

= 12 945,40 ¤

Especialidades
112 420,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,54% (percentagem aplicável)

= 10 724,65 ¤

Arquitectura paisagista
16 060,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 11,52% (percentagem aplicável)

= 1 850,80 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
3 230,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 323,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 25 843,86 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização das vias de acesso e cemitério

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 331 955,00 ¤

Arquitectura
331 955,00¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,11% (percentagem aplicável)

= 23 612,70 ¤

Especialidades
265 564,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,32% (percentagem aplicável)

= 22 091,60¤

Arquitectura paisagista
16 597,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x11,47% (percentagem aplicável)

= 1 903,43 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 47 607,73 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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32 - Igreja de São Tiago de Valadares, Valadares, Baião
51. Porto, Baião, Valadares, no Lugar da Igreja, a cerca de 300 m da EM 579.

121

Condicionantes

1
O adro constitui uma zona de possíveis enterramentos,
pelo que se recomenda a realização de sondagens
prévias e o acompanhamento arqueológico de quaisquer
intervenções que venham a ocorrer com impacte no
subsolo.
2

2012.

1

52.

122

2

53.

123

Áreas de atuação

1
imóvel, com valorização de elementos descaracterizados.
2
Área de actuação de índole cautelar em relação ao
território rural envolvente, com acompanhamento da
mudança que possa ocorrer nas explorações agrícolas
e incultos, assim como na transformação urbana que
ocorre a nascente da igreja.

124

1

2

125

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade de

construção corrente, aliada à sua forma vulgar não

a cabo no arruamento principal de acesso.

valorizar a envolvente próxima ao imóvel e acautelar as

asseguram uma coerência de expressão, aspecto e

Dando continuidade a esta intervenção deve ser valorizado

operações urbanísticas que se desenvolvem na orla do

o coreto e construções adjacentes descaracterizadas,
envolventes. De igual forma, devem-se refazer os muros

como armazéns, espigueiro e habitação existentes na

de betão que delimitam a represa de água, valorizando o

proximidade visual do monumento.

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

que permita o estabelecimento de diálogo com o adro

3

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

da igreja.

Acompanhamento da expansão urbana ao longo do

1

2

Valorização do adro da Igreja

Valorização da via de acesso e espaço de chegada

expansão urbana que ocorrem ao longo da via principal

Valorização do adro da igreja de Valadares com a

Valorização do espaço de chegada ao imóvel, através da

de acesso ao imóvel, assim como ao longo da Avenida

substituição de pavimentos para uniformização de todo

uniformização de pavimentos, valorização dos muros

de São Tiago, por forma a serem compatíveis com a

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas
de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

CM 579

o espaço de adro e zona de sanitários, com iluminação do

manutenção do carácter do território para assegurar a
correção, proteção e manutenção do contexto do imóvel.

para o subsolo das redes aéreas de cabos de distribuição

deve-se igualmente proceder à passagem para o subsolo

de serviços de telecomunicações, de energia eléctrica

das redes aéreas de cabos de distribuição de serviços
de telecomunicações, de energia eléctrica em BT e da

da igreja, tal como a igreja, encontram-se com as juntas
da alvenaria de pedra tomadas com argamassas de

forma articulada e harmonizada com a iluminação do

cimento portland, devendo ser removidas e substituídas

imóvel. Esta intervenção deve permitir ainda valorizar

por argamassas tradicionais.

os caminhos adjacentes, que ligam aos terrenos agrícolas

Relativamente aos sanitários, julgamos ser necessário

existentes a SW da igreja e à habitação adossada ao adro

repensar a sua posição tão impositiva neste espaço,

da igreja, uniformizando revestimentos, iluminação e

bem como a sua condição construtiva, porque a sua

enquadramento paisagístico com a intervenção a levar
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55.

127

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Valorização do adro da Igreja
Área afecta
2
Valorização da via de acesso e espaço de chegada
Área afecta

total do custo das obras - 337 285,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do adro da Igreja

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 158 590,00 ¤

Arquitectura
= 12 810,29 ¤
Especialidades
= 10 611,09 ¤
Arquitectura paisagista
= 2 585,66 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 2 738,00 ¤
28 745,04 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização da via de acesso e espaço de chegada
Custo da obra - 178 695,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
= 14 148,32 ¤
Especialidades
= 12 436,42 ¤
Arquitectura paisagista
= 4 415,11 ¤
30 999,85 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

Um estudo no âmbito da Arqueologia da Arquitetura

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

obrigará à realização de escavações e respectivos

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

de construção e remodelações que caracterizam este

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

edifício, o que servirá não só para informar qualquer

apresentado um relatório.

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

projeto de intervenção no imóvel, como para produzir

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

conhecimento acrescentado sobre a história construtiva

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

do mesmo, potenciando a sua valorização pela

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

transferência de conhecimento.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

a execução do projecto.

prevista

A metodologia de intervenção na envolvente ao

modalidades:

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

- Execução de sondagens preliminares, quando a

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

se a precedência da intervenção arqueológica, a

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Engenharias

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

. Fundações e Estruturas

para

esta

envolvente,

comporta

duas

Coordenador Geral

assim satisfação à necessidade de informação prévia

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

sobre o monumento por parte das diversas artes

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

intervenientes, em especial da engenharia e da

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

arqueologia;
-

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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Acompanhamento

da

execução

da

obra,

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Arqueologia/ História

33 - Ponte de Esmoriz, Ancede, Baião
56. Porto, Baião, Ancede, a cerca de 250 m da EN 321, sobre o rio Ovil.
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Condicionantes

1
Uma vez que a ponte foi alvo de obras de consolidação
no decorrer deste ano, com a devida intervenção
arqueológica

como

condicionante,

recomenda-se

somente uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção que
mantenha o enquadramento paisagístico atual.

132

1

57.

133

Áreas de atuação

1
Manutenção dos espaços naturais e construídos.

134

1

58.

135

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade de realizar

em que o percurso se faz preferencialmente a pé. No

operações de manutenção da paisagem envolvente ao

âmbito da manutenção dos espaços e acessos deve ser

caminho de acesso ao imóvel, conservação de muros

contemplada a introdução de um sistema de iluminação

e pavimentos do caminho, juntamente com a limpeza

pública (IP) que tenha em conta a ruralidade do meio e a

de margens do rio junto à ponte. Deve também ser

passagem para o subsolo das redes aéreas de distribuição
de serviços de telecomunicações, de energia eléctrica

principal.

em BT e de IP existentes.

1

2

Manutenção de espaços

Criação de estacionamento

Quanto à limpeza dos espaços adjacentes ao acesso à

Criação de estacionamento automóvel paralelo à via

ponte e sua envolvente, deve-se remover os detritos

principal, com o alargamento da berma.

existentes na proximidade da margem direita do rio,
e proceder à limpeza das sua margens de espécies
infestantes, para lá da realizada com a recente
intervenção levada a cabo pela RR. Deve também
ser realizada a integração paisagística dos armazéns
existentes na margem direita do rio, a montante da ponte
e das habitações, existentes ao longo do caminho.
Relativamente

ao

caminho

de

acesso

deve-se

proceder à sua manutenção, conservando os seus
muros e pavimentos. É também necessário consolidar
formalmente a rampa de acesso da via principal ao
caminho. Relativamente à sinalética, julgamos que deve
ser revista a sua dimensão, em especial neste meio rural

136

59.

137

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

6 609,00 m2 x 30,30¤/m2 = 200 245,00 ¤

Custo das obras -200 245,00 ¤

300,00 m2 x 75,00¤/m2 = 22 500,00 ¤

Custo das obras - 22 500,00 ¤

1
Manutenção de espaços
Área afecta
2
Criação de estacionamento
Área afectaa

total do custo das obras - 222 745,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Manutenção de espaços

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 200 245,00 ¤

Arquitectura
200 245,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,77% (percentagem aplicável)

= 15 551,87 ¤

Especialidades
110 134,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,43% (percentagem aplicável)

= 10 381,77 ¤

Arquitectura paisagista
70 085,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,22% (percentagem aplicável)

= 6 460,04 ¤

Estudos históricos
25 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 2 500,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 34 893,68 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Criação de estacionamento
Custo da obra - 22 500,00 ¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
22 500,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 10,96% (percentagem aplicável)

= 2 466,03 ¤

Especialidades
11 250,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 12,15% (percentagem aplicável)

= 1 366,97 ¤

Arquitectura paisagista
5 625,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 13,49% (percentagem aplicável)

= 758,78 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 4 591,77 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

As especialidades e áreas de projecto deverão
igualmente acompanhar presencialmente a execução da

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

necessários para o correcto desenrolar da mesma. Na

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

obra de criação de estacionamento não foi considerada a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

especialidade de Engenharia Electrotécnica.

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.
Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o
contacto com o adjudicador, a quem também prestará as
informações necessárias e elementos dispensáveis para
a execução do projecto.
A metodologia de intervenção na envolvente ao

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, a par da pesquisa

Arquitectura
. Projecto geral Arquitecto

necessidade de informação prévia sobre o monumento

Engenharias

por parte das diversas artes intervenientes, em especial

. Fundações e Estruturas

da engenharia e da arquitectura, considerando-se esta

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

fase basilar no contexto multidisciplinar da metodologia

Coordenador das especialidades relacionadas com a

de intervenção em monumentos. No âmbito deste

área das engenharias: Engenheiro Civil.

trabalho e para produção de conhecimento acrescentado

Arquitectura paisagista

é importante a realização de um estudo que explique a

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

razão da existência de uma pedreira nas imediações da

História

ponte, na margem direita do rio Ovil.

. Estudo histórico: Historiador.
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34 - Mosteiro de Santo André de Ancede, Ancede, Baião
60. Porto, Baião, Ancede, no Lugar do Mosteiro, junto da EN 321.

141

Condicionantes

1
Recomenda-se como medida de minimização de
impactes que se realizem trabalhos arqueológicos
de escavação e de acompanhamento previamente a
qualquer obra que implique a remoção de terras no
conjunto monástico, incluindo o adro, a capela do
Senhor do Bom Despacho e as dependências a Norte
e a Este. Preconiza-se um estudo de Arqueologia da

2

61.

142

62.

143

Áreas de atuação

1
Conservação, salvaguarda e valorização do imóvel e espaços exteriores de acompanhamento.
2

144

63.

145

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado aponta para a necessidade de

1
Valorização do Monumento de Interesse Público

dependências arquitectónicas e espaços rural e agrícola

– Igreja e Mosteiro de Santo André de Ancede,
Capela do Bom Despacho e terreiro fronteiro
Conservação,

salvaguarda

e

valorização

dos

elementos arquitectónicos e espaços exteriores de
sido sujeito, recentemente. É extremamente necessária

que envolva a globalidade do espaço da quinta e

como os restantes elementos construídos existentes

a visão do todo, que assente na complementaridade

dependências

neste espaço. No interior da cerca deveria ser ponderada

monásticas.

Recomenda-

se

como

a viabilidade de desvio e/ou passagem para o subsolo da
de interpretação, espaço de culto, visita, restauração,
arqueológico a qualquer obra que implica a remoção
outros que se lhe possam juntar, para inverter o atual

Na envolvente próxima deve ser reestruturada e

de terras no conjunto monástico, incluindo o adro, a
capela do Senhor do Bom Despacho e as dependências

aos limites da quinta. Esta operação deve incluir a

a Norte e a Este. Preconiza -se um estudo de

realização de iluminação pública adequada ao local,
assim como a iluminação do imóvel do lado do adro,

dos terrenos, a sequência espacial dos espaços exteriores,
assim como a recuperação de elementos importantes,
como o circuito da água. No presente momento, ainda
não se vislumbra a ideia global, persistindo a intervenção

qualquer projeto de intervenção no imóvel, como para

avulsa.

produzir conhecimento acrescentado sobre a história

Esta ideia global de intervenção neste espaço irá

construtiva do mesmo, potenciando a sua valorização

necessárias levar a cabo na envolvente próxima, para

presentemente a cargo da equipa coordenada pelo

Recomenda-se a realização de um estudo de ocupação

exploração dos espaços, em consonância com projeto
Arquitecto Álvaro Siza Vieira, pelo que os custos já se
tem sido sujeita.

encontram contabilizados.
2

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

Quinta do Mosteiro de Santo André de Ancede e

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

espaços envolventes
Conservação, salvaguarda e valorização dos espaços
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35 - Capela da Senhora da Livração de Fandinhães, Fandinhães, Marco
de Canaveses
65. Porto, Marco de Canaveses, Paços de Gaiolo, no lugar de Fandinhães junto da EM 1280.

149

Condicionantes

1
Recomendamos do ponto de vista da Arqueologia como
condicionante a qualquer obra com impacte no subsolo
que se venha a realizar no adro e no interior da capela,
à execução de trabalhos arqueológicos preliminares e
acompanhamento arqueológico da mesma.
Preconiza-se ainda a realização de prospeção geofísica

de possível projeto integrado de consolidação/restauro/
valorização.
2
1

2012 que salvaguarda o enquadramento paisagístico.

66.

150

2

67.

151

Áreas de atuação

1
Intervenção de integração paisagística da plataforma do
terreiro na envolvente natural que a rodeia.
2
Área de actuação de índole cautelar e reforço da
identidade que a área apresenta.

152

2

1

68.

153

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado aponta para a necessidade de

1

2

amenizar o impacto negativo causado pelo terreiro

Valorização do terreiro da Capela, via de acesso e

Manutenção do espaço envolvente

onde se encontra implantada a Capela de Fandinhães e

espaço de chegada

Acautelar a manutenção do espaço envolvente

valorizar os terrenos confrontantes, do lado oposto ao

Amenização do impacto negativo causado pelos

conforme existente.

CM 1280.
Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas
de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

natural que rodeia o imóvel, com a eventual remoção

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

dos muros limítrofes e acerto de cotas com a envolvente

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

e/ou integração paisagística da plataforma do terreiro
com os terrenos envolventes. Nesta operação deve ser
prevista a passagem dos cabos de alimentação eléctrica
para subterrâneos, refazendo a iluminação pública para
acesso ao imóvel e iluminação do mesmo.
Paralelamente deve ser valorizado o espaço de chegada
ao imóvel, com soluções de iluminação pública e do
monumento adequadas e através da passagem para o
subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços de
telecomunicações, de energia eléctrica em BT e da IP
na observação do enquadramento do imóvel na paisagem.
Valorização do terreno oposto ao terreiro, relativamente
ao CM 1280, com a limpeza de detritos, consolidação
da ruína e valorização do fontanário, devendo prever-se
a criação de estacionamento automóvel.

154

69.
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

40 658 m2 x 9,43¤/m2 = 383 465,00 ¤

Custo das obras - 383 465,00 ¤

1
Valorização do terreiro da Capela, via de acesso e
espaço de chegada
Área afecta

total do custo das obras - 383 465,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do terreiro da Capela, via de acesso e
espaço de chegada
Custo da obra - 383 465,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
383 465,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,93% (percentagem aplicável)

= 26 583,09 ¤

Especialidades
210 905,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,50% (percentagem aplicável)

= 17 926,71 ¤

Arquitectura paisagista
153 386,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,12% (percentagem aplicável)

= 12 458,98 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
26 910,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 2 691,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 56 659,79 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.
De acordo com esta perspectiva, a actuação da

restauro/consolidação.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral: Arquitecto

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

Preconiza-se ainda a realização de prospeção geofísica

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.
Arqueologia/ História

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações

158

ou de construções anexas, informando desta forma,

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

36 - Memorial de Alpendorada, Alpendorada, Marco de Canaveses
70. Porto, Marco de Canaveses, Alpendorada e Matos, rua do Memorial na EN 108.

159

Condicionantes

1

160

71.

161

Áreas de atuação

1

162

163

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

1
Edifícios, logradouros e via

164

73.

165

166

37 - Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, Vila Boa do Bispo,
Marco de Canaveses
74. Porto, Marco de Cavaveses, Vila Boa do Bispo, a cerca de 100 m da EN 320, na Avenida Padre António Cunha Machado

167

Condicionantes

1
Preconiza-se para todo o complexo monástico a
realização de sondagens prévias e acompanhamento
arqueológico para quaisquer obras que se venham
a efetuar com impacto no subsolo. Exclui-se desta
condicionante a zona perimetral da igreja, junto às
fachadas Este, Sul e Oeste, já intervencionada desde
2007.
Assinalamos a importância de um estudo no âmbito
da Arqueologia da Arquitetura para aprofundar o
conhecimento sobre a evolução construtiva do conjunto

1

2
uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção que salvaguarde
o enquadramento paisagístico já consolidado e que
abranja o monte sobranceiro ao complexo monástico,
no qual se encontra a capela de Santo António, no
lugar homónimo. Destacamos a importância desta
capela pela circunstância da documentação medieval
se referir a esta elevação e à ermida. Assim, a capela
deve ser considerada como zona condicionada a
acompanhamento arqueológico, caso haja alguma
intervenção intrusiva dentro ou nas suas proximidades.

75.
2014 (imagem capturada a 10-7-2010).

168

2

Capela de

76.

169

Áreas de atuação

1

2

3
Valorização do espaço envolvente à Capela de Santo
António.

170

2

1

3

77.

171

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado aponta para a necessidade de

que se encontram em mau estado de conservação

tentar atenuar a desmedida dimensão do espaço de

contíguas ao largo, bem como a iluminação pública e
cénica de todo o espaço e a organização dos espaços

os elementos que o pontuam, como os espaços criados

de localização dos caixotes do lixo existentes, de forma

na sua periferia, na tentativa de estabelecer um espaço

coerente e harmoniosa com a envolvente próxima. Deve

cénico de chegada que contenha uma identidade
tradicional, que a envolvente apresenta. Também é nosso

extinção de alguns elementos, em função da criação de

parecer que se deve zelar pela manutenção da paisagem
envolvente próxima a este acesso e intramuros da quinta

A operação de valorização deve contemplar, pelo menos
para a ZEP, a harmonização dos sistemas de iluminação
pública (IP) e a passagem para o subsolo das redes

que nesta zona são frequentes.
Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas
de atuação que se consideram necessárias levar a cabo
para a valorização e integração do imóvel na paisagem,
que se transcrevem a seguir de forma sintética.
1
Valorização do espaço de chegada ao Mosteiro
Conservação, salvaguarda e valorização dos elementos
arquitectónicos e espaços exteriores de acompanhamento

espaço de chegada, onde se devem incluir os espaços
do jardim infantil, lavadouro, coreto e as habitações

172

aéreas de distribuição de serviços de telecomunicações,

78.

173

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

4 474,00 m2 x 120,06¤/m2 = 537 153,00 ¤

Custo das obras - 537 153,00 ¤

1
Valorização do espaço de chegada ao Mosteiro
Área afecta

total do custo das obras - 537 153,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do espaço de chegada ao Mosteiro
Custo da obra - 537 153,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
537 153,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,52% (percentagem aplicável)

= 35 023,14 ¤

Especialidades
395 434,15 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,04% (percentagem aplicável)

= 23 752,82 ¤

Arquitectura paisagista
188 003,55 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,85% (percentagem aplicável)

= 14 758,25¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
3 078,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 307,80 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 73 842,01 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

mosteiro, que servirá não só para informar qualquer

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

projeto de intervenção no imóvel, como para produzir

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

prevista

conhecimento acrescentado sobre a história construtiva

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

modalidades:

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

- Execução de sondagens preliminares, quando a

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

Excluímos a zona perimetral da igreja, junto as fachadas

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Este, Sul e Oeste, já intervencionada desde 2007.

para

esta

envolvente,

comporta

duas

do mesmo, potenciando a sua valorização pela

a execução do projecto.

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

. Projecto geral: Arquitecto

arqueologia;

Engenharias

-

Acompanhamento

da

execução

da

obra,

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

obrigará à realização de escavações e respectivos

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção
em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

Arquitectura paisagista
apresentado um relatório.

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

Assinalamos a importância de um estudo no âmbito

Arqueologia/ História

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações

da Arqueologia da Arquitetura para aprofundar

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

o conhecimento sobre a evolução construtiva do
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38 - Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires, Vila Boa de Quires e
Maureles, Marco de Canaveses
79. Porto, Marco de Canaveses, Vila Boa de Quires e Maureles, Lugar da Igreja, junto do CM 1245.

177

Condicionantes

1
A área do adro deve ser considerada, na perspetiva
do impacte de qualquer obra no subsolo, como zona
condicionada à execução de trabalhos arqueológicos
preliminares e acompanhamento arqueológico. Apesar
de já ter sido intervencionado, pelo menos ao nível
da substituição do pavimento, poderão existir ainda
vestígios de construções anexas pertencentes ao antigo
mosteiro a Sul, e enterramentos na zona perimetral do
templo. É recomendável que se proceda a um estudo de
Arqueologia da Arquitetura que permita documentar
as diversas fases de construções ainda visíveis nos seus
paramentos, aumentando desta forma o conhecimento
1

2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção
para garantir a salvaguarda do enquadramento urbano,
já consolidado.

80.

178

2

81.

179

Áreas de atuação

1
Valorização, organização e manutenção dos espaços
contíguos ao imóvel.
2
Valorização do espaço urbano de aproximação ao
imóvel.
3
Valorização do espaço da paróquia.
4
Manutenção do espaço agrícola do vale envolvente ao
imóvel e construções com valor patrimonial devolutas.

180

3

2

1

4

82.

181

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado indica a necessidade de

encontra associada, atenuando a força impositiva que o

valorização e tentativa de inversão da imagem dada

granito utilizado no pavimento e na construção do muro

de estar relacionados com os elementos presentes,

pelos pavimentos betuminosos que constituem o espaço

do cemitério antigo, têm sobre este local. Deve igualmente

com remoção dos desnecessários ou reconstrução

adjacente ao CM 1245, devendo esta operação incluir,

ser ponderada a necessidade de condicionamento de

dos avulsos ou descontextualizados. Consequente

igualmente, a valorização dos vários elementos nele

acesso a este espaço, assim como a resolução do acesso

valorização, manutenção e limpeza dos remanescentes,

inseridos, assim como a limpeza e manutenção dos

automóvel ao cemitério novo, que atualmente se faz

assim como dos espaços incultos adjacentes. O

sobre a entrada da Igreja. A pavimentação que desse

tratamento paisagístico deste espaço deve contribuir

a necessidade de valorizar a envolvente mais próxima

facto decorre, contribui para a atual imagem mineral

para a legibilidade do mesmo, integração no meio

do imóvel, nomeadamente a existente intramuros do

dada pelos pavimentos em granito que se desenvolvem

complexo formado pelos dois cemitérios, residência

até junto do novo cemitério. A reorganização destes
percursos, escalas, revestimentos e materiais utilizados,

sobre a necessidade de vedação deste espaço público.

aliado a uma criteriosa seleção e pontuação dos espaços

Estas intervenções de valorização devem ser realizadas

com elementos verdes, nomeadamente arbóreos, deve

ao nível dos pavimentos, elementos arbóreos, novo

ser realizada no sentido de suprimir o forte impacto que

sistema de iluminação pública, integração de um sistema

estes acessos e novas construções têm na legibilidade

de iluminação cénica de valorização do monumento

do imóvel, onde se perdeu o enquadramento tradicional

aéreas de distribuição de serviços de telecomunicações,

e reajuste das construções e vedações existentes, na

fortemente rural que outrora teve, para passar a ser

de energia eléctrica em MT, BT e de IP existentes.

tentativa de devolução do adro à igreja.

fortemente “construído”, pondo em causa o valor de

Estas conclusões permitem retirar as seguintes

autenticidade do monumento. Neste sentido deve-se

propostas de intervenção que se consideram necessárias
intimamente relacionado com a igreja, impedindo o

na paisagem, que se transcrevem a seguir de forma

trânsito automóvel. Para isso, será necessário criar uma

sintética.

ligação ao novo cemitério independente do acesso à

a hierarquização de espaços e acessos, para criação de
uma imagem mais próxima da envolvente rural a que se

182

3
É intenção da paróquia construir um parque a poente da

igreja. Esta construção pode ser realizada em paralelo

a nível “funcional”. A formalização física e de desenho

com a ampliação prevista para o cemitério.

desta ligação, apenas irá contribuir para acentuar o

Valorização do acesso à igreja
Valorização/reestruturação do acesso à igreja e ao novo

proposta, a reformulação dos sistemas de iluminação

Parque paroquial

levar a cabo para a valorização e integração do imóvel

1

do pavimento, sem critério, transporta consigo.

processo de devassa dos espaços adjacentes ao imóvel,
2

situação que se defende ser urgente inverter. Desta

Valorização do espaço público de chegada ao imóvel

forma, este trabalho não será contabilizado.

83.

183

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

8 809,00 m2 x 63,56¤/m2 = 559 905,00 ¤

Custo das obras - 559 905,00 ¤

6 320,00 m2 x 72,15¤/m2 = 456 000,00 ¤

Custo das obras - 456 000,00 ¤

1
Valorização do acesso à igreja
Área afecta
2
Valorização do espaço público de chegada ao imóvel
Área afecta

total do custo das obras - 1 015 905,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do acesso à igreja

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 559 905,00 ¤

Arquitectura
= 36 228,57 ¤
Especialidades
= 24 587,45 ¤
Arquitectura paisagista
= 15 275,57 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 3 227,00 ¤
Honorários de Projectos e Estudos 79 318,59 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização do espaço público de chegada ao imóvel
Custo da obra - 456 000,00¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
= 30 636,65 ¤
Especialidades
= 20 720,55 ¤
Arquitectura paisagista
= 12 878,22 ¤
Honorários de Projectos e Estudos 64 235,42 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

seus paramentos, que servirá não só para informar

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

qualquer projeto de intervenção no imóvel, como para

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

produzir conhecimento acrescentado sobre a história

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

construtiva do mesmo, potenciando a sua valorização

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

pela transferência de conhecimento.

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral: Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

É recomendável que se proceda a um estudo de

. Projecto paisagístico: Arquitecto paisagista.

Arqueologia da Arquitetura que permita documentar

Arqueologia/ História

as diversas fases de construções ainda visíveis nos

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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39 - Igreja de Santo Isidoro de Canaveses, Livração, Marco de
Canaveses
84. Porto, Marco de Canaveses, Livração, Santo Isidoro, Lugar da Igreja, junto do CM 1250-1.
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Condicionantes

1
A área do adro deve ser considerada, na perspetiva do
impacte de qualquer obra, como zona condicionada
à execução de sondagens arqueológicas preliminares
e acompanhamento arqueológico, acautelando desta
forma o aparecimento de enterramentos junto ao templo.
2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção
para garantir o ordenamento do enquadramento urbano.

1

85.

188

2

86.

189

Áreas de atuação

1
Valorização do adro e construções anexas.
2
Valorização das vias, espaços e construções contíguas.
3
Valorização da zona alvo de terraplanagens.

190

3

2
1

87.

191

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado permitiu observar três ordens

reformuladas as infra-estruturas existentes, ao nível da

reformulação de infraestruturas, com a passagem para

de problemas que devem ser alvo de intervenção futura.

iluminação cénica do edifício, do sistema de iluminação

o subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços

Por ordem de prioridade relativamente à proximidade

do adro e drenagem de pavimentos. O jardim existente

de telecomunicações, de energia eléctrica em BT e da

ao imóvel, deve ser realizada uma intervenção de

a E da igreja deve ser alvo de reformulação, através da

IP existentes, criação de sistema de iluminação pública

conservação e valorização do adro e construções

diminuição da diversidade de espécies, procurando a

coerente e uniforme, valorização paisagística das

limítrofes, que invertam o mau estado de conservação

homogeneidade do espaço ao nível da cor e textura.

geral evidente nesta área próxima ao imóvel. Na

A residência paroquial deve igualmente ser alvo de

em especial na proximidade do imóvel. Consolidação

envolvente mais alargada, devem ser valorizadas as

intervenção na tentativa de devolução do carácter

dos edifícios de apoio agrícola e eira existentes a NE

vias de acesso ao imóvel, de acordo com o contexto em

tradicional que conteve, com a reformulação de

da Avenida 25 de Abril, como elementos de apoio às

que se inserem, seguidas de medidas que acautelem os

revestimentos, caixilharias, pavimentos constituintes

festividades e eventos que se realizam na envolvente.

movimentos de terra na envolvente próxima, tentando na

dos acessos, infraestruturas e cobertura, minimizando o

medida do possível repor o coberto vegetal necessário

impacto atual, pouco enobrecedor, que esta construção

3

para atenuar o impacto paisagístico atual.

tem sobre o monumento contíguo. Esta intervenção

Zona de terraplanagens

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

deve ser realizada em conjunto com o restauro das

Acautelar intervenções futuras no espaço desbravado

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

construções anexas, de apoio agrícola, dado o seu mau

a NW do imóvel, adjacente à Avenida 25 de Abril,

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

estado de conservação.

procurando inverter a imagem atual que estes movimentos

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

Estas operações podem ser repartidas, desde que

de terra aportam ao local, de grande aridez, através da
introdução de um coberto vegetal compatível com os

1

elementos, como um todo, com o imóvel.

eventos ali realizados, em conjunto com arborização

Consolidação formal e estrutural do adro

que atenue o impacto, em especial na proximidade das

Restauro e manutenção dos pavimentos que constituem

2

vias e habitações limítrofes. Esta intervenção deve ser

o adro, em terra compactada, assim como dos muros

Vias de acesso

levada a cabo pelos proprietários dos terrenos mediante

de granito, com eventual consolidação estrutural, com

aconselhamento e acomapnhamento por parte da

especial atenção ao muro de suporte da plataforma

nomeadamente a Avenida 25 de Abril, Rua Ponte

autarquia responsável, pelo que não é contabilizado

superior, devido ao movimento de alavanca exercido

do Bairro e Calçada do Corgo, através do seu

neste estudo.

pelas

redimensionamento,

192

duas

araucárias.

Devem

igualmente

ser

integração

dos

edifícios,

88.

193

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

3 595 m2 x 83,82¤/m2 = 301 325,00 ¤

Custo das obras - 301 325,00 ¤

11 803 m2 x 41,22¤/m2 =486 525,00 ¤

Custo das obras - 486 525,00 ¤

1
Consolidação formal e estrutural do adro
Área afecta
2
Vias de acesso
Área afecta

total do custo das obras - 787 850,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do Caminho público e adro da Igreja

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 301 325,00 ¤

Arquitectura
301 325,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,24% (percentagem aplicável)

= 21 803,97 ¤

Especialidades
195 861,25 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,71% (percentagem aplicável)

= 17 051,99 ¤

Arquitectura paisagista
105 463,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,64% (percentagem aplicável)

= 9 108,82 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
20 650,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 2 065,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 50 029,78 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização do Caminho público e adro da Igreja
Custo da obra - 486 525,00 ¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
486 525,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 4,12% (percentagem aplicável)

= 32 303,44 ¤

Especialidades
316 241,25 ¤ (estimativa do custo da obra) x 4,44% (percentagem aplicável)

= 25 452,39 ¤

Arquitectura paisagista
170 283,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 4,99% (percentagem aplicável)

= 13 592,10 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 71 347,93 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente próxima

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Coordenador Geral

ao imóvel deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Projecto geral Arquitecto

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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40 - Igreja de Santa Maria de Sobretâmega, Sobretâmega, Marco de
Canaveses
89. Porto, Marco de Canaveses, Sobretâmega, a cerca de 150 m da EN 211, junto da Ponte de Canaveses.
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Condicionantes

1
O adro da igreja deve ser considerado, na perspetiva do
impacte de qualquer obra, como uma zona condicionada
à execução de sondagens arqueológicas prévias e
acompanhamento arqueológico, prevenindo o eventual
achado de enterramentos.
2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção
para garantir o enquadramento paisagístico e a ligação
espacial e visual com a igreja de São Nicolau, localizada

1

na margem Sul do rio Tâmega.

90.

198

2

91.

199

Áreas de atuação

1
Manutenção e consolidação do coberto vegetal
2
Valorização dos terreiros

200

1

2

92.

201

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado consolida a ideia de que a

1

2

albufeira criada pela barragem do Torrão alterou

Consolidação formal e estrutural dos terreiros

Consolidação do coberto vegetal

morfologicamente a envolvente ao imóvel, sucedendo-

Deve ser amenizado o carácter e dimensão mineral

Melhoria do coberto vegetal em toda a envolvente

se-lhe várias intervenções com critérios distintos e

dos acessos ao imóvel e parque de lazer, através

ao imóvel, na zona intervencionada para criação do

por vezes incoerentes, como a construção dos acessos

do seu redimensionamento e eventual alteração de

Parque Fluvial do Tâmega, nó de acesso e terreiros/

que resultou da nova ponte, com ruas e estradas

revestimento, que se enquadrem na nova narrativa

estacionamentos de acesso ao imóvel. Em paralelo,

largas e asfaltadas que se prolongam em forma de

proposta, Parque Fluvial. Deve ser ponderada a

devem ser plantadas mais árvores às cotas baixas do

estacionamentos pavimentados em direção à igreja,

utilização de saibro compactado no novo revestimento

parque, ao longo do circuito de manutenção, para reforço

em oposição à área ajardinada em redor da mesma,

a utilizar, nomeadamente na plataforma que serve

da imagem arbórea do mesmo.

que o novo parque promoveu, não se garantindo a

de adro à igreja, assim como devem ser valorizados

Deve ainda ser ponderado a expansão deste circuito de

os sanitários públicos e revisto o posicionamento do

manutenção até às Caldas de Canaveses, dada a relação

várias intervenções de forma a ser consequente a

parque infantil, para local mais protegido do trânsito

histórica com o imóvel e de lazer/terapêutico com o

recente criação do Parque Fluvial do Tâmega, já que

automóvel.

a sua consolidação permitirá criar condições para a

uniformização e coerência dos sistemas de iluminação

salvaguarda, conservação e enquadramento do imóvel

publica existentes, substituindo luminárias por outras

Neste âmbito recomenda-se ainda a

nesta nova envolvente em que se insere.
Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

simultaneamente melhorem a qualidade da restituição

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

de cores, contribuindo desta forma para o conforto e a

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

segurança dos transeuntes.

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

202
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

3 240 m2 x 78,52¤/m2 = 254 410,00 ¤

Custo das obras - 254 410,00 ¤

25 941 m2 x 10,00¤/m2 = 259 410,00 ¤

Custo das obras - 259 410,00 ¤

1
Consolidação formal e estrutural dos terreiros
Área afecta
2
Consolidação do coberto vegetal
Área afecta

total do custo das obras - 513 820,00 ¤

204

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do Caminho público e adro da Igreja

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 254 410,00 ¤

Arquitectura
254 410,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,45% (percentagem aplicável)

= 18 962,12 ¤

Especialidades
165 366,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,95% (percentagem aplicável)

= 14 792,21 ¤

Arquitectura paisagista
89 043,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,87% (percentagem aplicável)

= 7 902,39 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
2 410,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 241,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 41 897,72 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização do Caminho público e adro da Igreja
Custo da obra - 259 410,00 ¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
259 410,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,43% (percentagem aplicável)

= 19 269,52 ¤

Especialidades
168 616,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,92% (percentagem aplicável)

= 15 036,29 ¤

Arquitectura paisagista
90 793,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,85% (percentagem aplicável)

= 8 032,70 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 42 338,50 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Projecto geral Arquitecto

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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41 - Igreja de São Nicolau de Canaveses, Marco, Marco de Canaveses
94. Porto, Marco de Canaveses, Marco, lugar da Ordem, junto da rua de São Nicolau, a cerca de 350 m da ponte de Canaveses, EN 211.
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Condicionantes

1
O adro e o interior da igreja devem ser consideradas,
na perspetiva do impacte de qualquer obra, como zonas
condicionadas à execução de sondagens arqueológicas
prévias e acompanhamento arqueológico, prevenindo o
achado de enterramentos.
2
Recomenda-se uma Z.E.P/Zona Especial de Proteção
para garantir o enquadramento paisagístico e a
ligação espacial e visual com a igreja de Santa Maria
de Sobretâmega, localizada na margem Norte do rio
Tâmega.

1

95.

208

2

96.

209

Áreas de atuação

1
Valorização

do

espaço

envolvente

ao

conjunto

2
Manutenção dos espaços do Parque Fluvial do Tâmega.
3
Área de índole cautelar e salvaguarda do ambiente em
relação à ETAR.

210

2
1
3

97.

211

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado permitiu observar, à semelhança

uniformização da iluminação do imóvel e pública do

2

da igreja vizinha, que também são necessárias obras de

espaço envolvente, substituindo luminárias por outras

Manutenção dos espaços que constituem o Parque
Fluvial do Tâmega

criem uma identidade que promova a sua conservação

simultaneamente melhorem a qualidade da restituição

Manutenção dos pavimentos que constituem os espaços

e manutenção. Esta operação deve ter em linha de conta

de cores, contribuindo desta forma para o conforto e

envolventes ao imóvel através da estabilização dos solos,

a necessidade óbvia de conservação e salvaguarda física

a segurança dos transeuntes. O pavimento de granito

colocação de coberto vegetal nos taludes descobertos e

do património construído existente, dado que também

junto da capela deve ser redimensionado, realizando-se

limpeza de margens do rio.

este se encontra em avançado estado de degradação, e

a manutenção da terra batida usada no adro da igreja.

que sem eles estas medidas serão em vão, dado que eles

Deve ainda ser resolvida a transição para o espaço

3

constituem o leit motiv do lugar.

adjacente do Parque Fluvial do Tâmega, junto da capela-

ETAR de São Nicolau

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

mor, por forma a quebrar a axialidade existente entre o

Providenciar medidas que acautelem a libertação

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

de odores que emanam ocasionalmente da ETAR,

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

betão deve ser alvo de minimização de impacto, através

provocando a degradação da qualidade do ar e do

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

da criação de mancha arbórea junto do rio.

ambiente circundante. Deve também ser assegurada a

Na entrada para o imóvel, o estacionamento deve ter

manutenção da sebe existente ao longo do arruamento

os seus limites redesenhados, por forma a reduzir o

principal. Estas medidas devem ser transmitidas pelo

1

impacto que as atuais grades metálicas de segurança da

município aos responsáveis da ETAR e por estes

Valorização, consolidação e correção pontual dos

via têm no local, devendo considerar-se a sua remoção

assumidos os custos de minimização ambiental, pelo

pavimentos que compõem o adro da igreja de São

depois de salvaguardada a segurança do espaço e da via.

que os custos não são aqui enunciados.

Nicolau, a plataforma onde se encontra implantada

Dada a inexistência de sanitários públicos de apoio, deve

a Capela de São Lázaro e o coberto vegetal onde está

ser ponderada a sua inserção na envolvente próxima ao

implantado o Cruzeiro do Senhor da Boa Passagem.

imóvel, salvaguardando uma localização e construção

Esta intervenção deve contemplar a passagem dos

que não crie mais um elemento perturbador na paisagem

ramais aéreos que ainda se observam a subterrâneos,

envolvente.

criação de infraestruturas de drenagem, conservação e
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

5 121 m2 x 76,36¤/m2 = 391 015,00 ¤

Custo das obras - 391 015,00 ¤

3 267 m2 x 15 ¤/m2 = 49 005,00 ¤

Custo das obras - 49 005,00 ¤

1
Área afecta
2
Manutenção dos espaços que constituem o Parque
Fluvial do Tâmega
Área afecta
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Custo da obra -

Arquitectura
391 015,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,91% (percentagem aplicável)
Especialidades
175 956,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,82% (percentagem aplicável)
Arquitectura paisagista
156 406,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,10% (percentagem aplicável)
Planos arqueológicos e estudos históricos
19 360,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)
Honorários de Projectos e Estudos
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Manutenção dos espaços que constituem o Parque
Fluvial do Tâmega
Custo da obra -

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
49 005,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 9,74% (percentagem aplicável)
Especialidades
9 801,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 13,56% (percentagem aplicável)
Arquitectura paisagista
29 403,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10,53% (percentagem aplicável)
Honorários de Projectos e Estudos
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Projecto geral Arquitecto

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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42 - Igreja de São Martinho de Soalhães, Soalhães, Marco de
Canaveses
99. Porto, Marco de Canaveses, Soalhães, na EN 321-1 cortar para rua do Eiró e depois Avenida da Igreja.
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Condicionantes

1
Tratando-se de um Monumento Nacional reiteram-se as
medidas previstas pelo seu estatuto jurídico, estipuladas
na lei de bases da política e do regime de proteção e
valorização do Património Cultural, (Lei 107/2001, de
8 de setembro).

100.
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101.

219

Áreas de atuação

1
Manutenção do adro.
2
Valorização e integração paisagística de zona de
estacionamento e cemitério.
3
Valorização de largo de acesso.
4
Manutenção e integração paisagística da envolvente
próxima ao imóvel.
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2

4
1

3

3

102.
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Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado permitiu observar o forte

prolongamento do volume arbóreo até junto do cruzeiro,

Devido ao impacto dos muros na paisagem envolvente ao

impacto que as construções recentes impõem na

tentando amenizar o impacto demasiadamente mineral

imóvel, esta intervenção deve ser considerada prioritária

paisagem envolvente ao imóvel, nomeadamente os

que os muros e escada monumental de delimitação do

na envolvente ao imóvel.

muros de suporte do parque de estacionamento e das

adro contêm.
Os acessos ao cemitério a partir do adro, no seu lado

3

a existência de construções e respetivos logradouros,

oeste, também devem eventualmente ser objecto de

Valorização do largo de acesso

diretamente relacionadas com o adro da igreja e a sua

redesenho que uniformize estas construções e amenize

Deve-se

fachada poente, que se encontram em mau estado de

o seu impacto.

descaracterizadas existentes ao longo da Avenida da

conservação e ocupados por vários detritos. Neste

Esta intervenção também deve contemplar a conservação

Igreja, procurando corrigi-las. O jardim existente na

sentido, deve-se procurar amenizar o impacto destes

das construções existentes defronte do alçado ocidental

elementos e conservar os elementos tradicionais que

da igreja, assim como a limpeza e valorização dos seus

sentido de tomar preponderância a função de jardim em

ajudam a enquadrar o imóvel nesta paisagem urbana de

logradouros.

detrimento de parque infantil. O sistema de iluminação

génese rural.

especial

atenção

às

construções

pública deste espaço, incluindo o arranque das ruas que

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

2

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

Valorização do parque de estacionamento e

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

cemitério

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

Intervenção nos parques de estacionamento com o
objectivo de diminuir o impacto paisagístico dos muros

1

de suporte, com arborização dos mesmos.

Conservação, salvaguarda e valorização do adro da

Reformulação e consolidação de eixos de acesso ao

Igreja

interior do cemitério, procurando que esta intervenção

Conservação e valorização do adro da igreja,

em conjunto com eventual arborização, atenue o impacto

com manutenção dos pavimentos em terra batida,

da escala do cemitério. O sistema de iluminação pública

reformulação da iluminação exterior e drenagem

destes espaços devem ser reformulado e harmonizado

de águas pluviais. Deve-se considerar o eventual

com a intervenção proposta.
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dar

com as intervenções propostas anteriormente.

103.
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

2 016 m2 x 130,83¤/m2 = 263 745,00 ¤

Custo das obras - 263 745,00 ¤

6 904 m2 x 34,76¤/m2 = 239 950,00 ¤

Custo das obras - 239 950,00 ¤

3 043 m2 x87,79¤/m2 = 267 150,00 ¤

Custo das obras - 267 150,00 ¤

1
Conservação, salvaguarda e valorização do adro da
Igreja
Área afecta
2
Valorização do parque de estacionamento e
cemitério
Área afecta
3
Valorização do largo de acesso
Área afecta

total do custo das obras - 770 845,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação, salvaguarda e valorização do adro da

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Igreja

Arquitectura

Custo da obra - 263 745,00 ¤

263 745,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,41% (percentagem aplicável)

= 19 535,11 ¤

Especialidades
171 434,25 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,89% (percentagem aplicável)

= 15 247,24 ¤

Arquitectura paisagista
92 310,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,82% (percentagem aplicável)

= 8 145,33 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
18 470,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 847,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 44 774,68 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização do parque de estacionamento e
cemitério
Custo da obra - 239 950,00¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
239 950,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,53% (percentagem aplicável)

= 18 066,52 ¤

Especialidades
155 967,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,03% (percentagem aplicável)

= 14 081,63 ¤

Arquitectura paisagista
83 982,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,96% (percentagem aplicável)

= 7 522,99¤

Honorários de Projectos e Estudos 39 671,15 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Estimativa do custo dos projetos e levantamentos

3
Valorização do largo de acesso
Custo da obra - 267 150,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
267 150,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,39% (percentagem aplicável)

= 19 743,13 ¤

Especialidades
173 647,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,88% (percentagem aplicável)

= 15 412,52 ¤

Arquitectura paisagista
93 502,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,81% (percentagem aplicável)

= 8 233,57 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 43 389,23 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Projecto geral Arquitecto

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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43 - Igreja do Salvador de Tabuado, Tabuado, Marco de Canaveses
104. Porto, Marco de Canaveses, Tabuado, na rua da Igreja, EN 101-5.
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Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área do adro deve ser
considerada, na perspetiva do impacte de qualquer obra,
como zonas condicionada à execução de sondagens
arqueológicas prévias, antecipando o achado de
enterramentos.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma Z.E.P / Zona
Especial de Proteção, que preserve o enquadramento
paisagístico e urbano já consolidado.
1

105.

230

2

106.

231

Áreas de atuação

1
Valorização e manutenção do adro da igreja.
2
Valorização e integração paisagísitca da zona do
cemitério e zona envolvente, incluindo alminhas.
3
Manutenção e salvaguarda das construções existentes e
espaços agrícolas envolventes.

232

3
1
2

107.

233

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado permitiu observar a aparente

se realizar a manutenção dos pavimentos de lajeado

a função a atribuir ao edifício devoluto e eira adjacente,

estabilidade do contexto em que se insere o imóvel,

e calçada existentes, ponderando a colocação de

bem como a construção de novas volumetrias. Entretanto,

devendo salvaguardar-se a manutenção do mesmo e

elementos arbóreos junto do muro do cemitério,

será necessário cuidar das ruínas e da proliferação de

corrigir alguns elementos que se encontram em aparente

simétricos aos existentes do lado oposto do acesso,

vegetação infestante que prolifera por toda a construção

possibilidade de transformação futura, como a habitação

para enquadramento da fachada ocidental da igreja

e espaços envolventes.

devoluta existente a norte do cemitério, e a alteração

e ocultamento do cemitério. Nesta operação de

recente registada na substituição dos pavimentos do

manutenção dos pavimentos, deve ser realizada a

2

adro, assim como a necessidade de valorizar a insalubre

correta transição do pavimento do acesso à igreja para

Valorização da envolvente ao cemitério novo

construção que alberga os sanitários públicos. Na

o arruamento e bermas laterais, junto do cemitério e

Assegurar a integração paisagística do novo cemitério e

envolvente próxima, a construção do cemitério sem a

habitações, promovendo a criação de estacionamento

via de acesso que amenize o atual impacto, assim como

realização de uma integração paisagística resultou num

automóvel. Deve também ser valorizada a construção

acautelar futuras expansões.

impacto negativo para o território, pelo que se deve

que acolhe os sanitários, junto da cabeceira da igreja,

proceder à sua execução.

dada a insalubridade dos existentes.

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

Deve ser instalada uma iluminação do imóvel de pouca

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

intensidade, articulada com a iluminação dos acessos

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

ao imóvel, cemitério e residência paroquial, de forma

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

a uma uniformização do espaço, tanto ao nível da cor
como da intensidade da iluminação.

1

A operação de valorização da envolvente deve contemplar

Conservação e valorização do adro da Igreja e

pelo menos para a ZEP proposta a harmonização dos

envolvente próxima

sistemas de iluminação pública (IP) e a passagem para o

Conservação e valorização do adro da igreja, com

subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços de

substituição dos pavimentos de ladrilho de pedra

telecomunicações, de energia eléctrica em MT, BT e de

recentemente colocados pela pavimento em terra

IP existentes.

anteriormente existente. No acesso à igreja, deve-

Deve ainda ser acautelado, pelas entidades responsáveis,
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108.
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Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1 402 m2 x 141,47¤/m2 = 198 345,00 ¤

Custo das obras -198 345,00 ¤

5 000 m2 x 15,00¤/m2 = 75 000,00 ¤

Custo das obras - 75 000,00 ¤

1
Conservação e valorização do adro da Igreja e
envolvente próxima
Área afecta
2
Valorização da envolvente ao cemitério novo
Área afecta

total do custo das obras - 273 345,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação e valorização do adro da Igreja e

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

envolvente próxima

Arquitectura

Custo da obra - 198 345,00 ¤

198 345,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,78% (percentagem aplicável)

= 15 429,30 ¤

Especialidades
128 924,25 ¤ (estimativa do custo da obra) x9,30% (percentagem aplicável)

= 11 994,17 ¤

Arquitectura paisagista
69 420,75 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,23% (percentagem aplicável)

= 6 408,32 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
19 400,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 940,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 35 771,79 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização da envolvente ao cemitério novo
Custo da obra - 75 000,00¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
75 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 9,12% (percentagem aplicável)

= 6 839,70 ¤

Especialidades
18 750,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x11,26% (percentagem aplicável)

= 2 111,61 ¤

Arquitectura paisagista
56 250,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,54% (percentagem aplicável)

= 5 365,55 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 14 316,87 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Estabilidade

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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44 - Ponte do Arco, Folhada, Marco de Canaveses
109. Porto, Marco de Canaveses, Várzea, Aliviada e Folhada, a cerca de 1,2 Km da EN 101-5, próximo do lugar do Arco, sobre o rio Ovelha.
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Condicionantes

1
O tabuleiro e a área perimetral da ponte devem ser
consideradas, na perspetiva do impacte de qualquer
obra, como zonas condicionadas à execução de
sondagens arqueológicas prévias, acompanhamento
arqueológico e levantamento arquitetónico detalhado
da ponte, permitindo desta forma informar as diversas
especialidades incluídas em futuros projetos integrados

2
1

paisagístico e patrimonial, nomeadamente no que

110.

240

2

111.

241

Áreas de atuação

1

2

3

242

2
1
3

112.

243

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado permitiu observar que a

manter o seu carácter bucólico e campestre, não devendo

que importa preservar, contribuindo positivamente

entanto, dada a atratividade do local, nomeadamente na

1.2

época estival, é possível antever a vontade de promover

Acessos e envolvente paisagística

que necessitam de ser conservados em harmonia

a existência de infraestruturas de apoio a um uso lúdico

elementos encontram-se deteriorados devido à falta

de estacionamento e eventuais construções de apoio

e tabuleiro da ponte, ou por acidente, como o que foi

devem ser realizadas em espaço autónomo, visualmente

estruturas de redes de distribuição de energia eléctrica,

distante da ponte, por forma a não estabelecerem

iluminação pública e de telecomunicações, devendo

provocado na paisagem pelo incêndio, ou por falta de

ser reposicionados ou preferencialmente removidos

sensibilidade, como a colocação aleatória das redes

os postes que suportam as redes aéreas existentes na

aéreas de transporte de energia, telecomunicações

proximidade do imóvel, com a passagem para o subsolo
Os moinhos existentes a jusante da ponte devem ser

das redes aéreas existentes (as redes subterrâneas

cuidados periódicos, como a manutenção das margens

alvo de conservação e salvaguarda, como elemento

apresentam neste caso vantagens evidentes para a

e leito do rio, ou de intervenções que devolvam a sua

pedagógico deste território, não devendo ser realizada

garantia da continuidade dos serviços que suportam caso

funcionalidade ou importância patrimonial e cultural,

qualquer construção para o efeito, dado que porá em
via com calçada de granito à portuguesa, com eventual
elementos deve continuar a ser realizada pelo casario

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

existente na proximidade, incluindo uma instalação

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

subterrânea eléctrica básica que permita condições para

1.3

acolher no espaço dos moinhos eventos culturais e a

Envolvente paisagística

instalação de sistemas de proteção para aviso remoto de

Delimitação e aquisição de área de proteção ao imóvel

1
Conservação, salvaguarda e valorização da

Devem também ser realizadas limpezas periódicas do

envolvente ao imóvel

curso de água do rio e das suas margens da vegetação

1.1

invasora, das árvores caídas, dos resíduos e das

Envolvente ao imóvel
O acesso às margens do rio, a montante da ponte, deve

244

Os trabalhos de conservação, salvaguarda e valorização

245

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Conservação, salvaguarda e valorização da
envolvente ao imóvel
Área afecta

total do custo das obras - 560 000,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação, salvaguarda e valorização da
envolvente ao imóvel
Custo da obra - 560 000,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
= 25 076,00 ¤
Especialidades
= 34 961,00 ¤
Arquitectura paisagista
= 9 180,00 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 1 051,00 ¤
Levantamento arquitectónico e da envolvente
= 2 900,00 ¤

73 168,00 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos
De acordo com esta perspectiva, a actuação da
pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável
pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

para

esta

envolvente,

comporta

duas

modalidades:
ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser
prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em
áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo
os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as
informações necessárias e elementos dispensáveis para
realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

antes da elaboração do projecto de execução, pois este
monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

se a precedência da intervenção arqueológica, a

Arquitectura
Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de
assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no
contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

Arquitectura paisagista
igualmente acompanhar presencialmente a execução da

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Arqueologia/ História

45 - Igreja de Santa Maria de Jazente, Jazente, Amarante
114. Porto, Amarante, Jazente, no lugar da Igreja, acedendo-se pela rua da Igreja através da EN 101-5.
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Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área do adro e terreno
a Sul da igreja, deve ser considerada, na perspetiva do
impacte de qualquer obra, como zona condicionada
à execução de sondagens arqueológicas prévias e
acompanhamento arqueológico, antecipando o achado
de enterramentos.
2
Recomenda-se também a criação de uma zona nonque abranja todo o espaço do novo terreiro
e terrenos adjacentes devolutos, a oeste, até junto das
construções existentes no limite sul, e toda a propriedade
da residência paroquial e igreja.

2

3
Recomenda-se o estabelecimento de uma Z.E.P / Zona
Especial de Proteção, que preserve o enquadramento
Ela deve incluir o território envolvente de alcance
5, a sul, pela via secundária de acesso ao terreiro pela
cota superior através do lugar de Loureiro, a este, pelo

115.
e zona

250

3

116.

251

Áreas de atuação

1
Valorização e conservação de adro e espaços contíguos
a sul.
2
Acompanhamento de ampliação de cemitério e sua
valorização.
3
Valorização do terreiro criado, para integração
paisagística na envolvente.
4
Salvaguarda, conservação e valorização das construções

3
2

paroquiais.
4

5
Manutenção e salvaguarda da envolvente paisagística.

117.

252

5

118.

253

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado permitiu concluir que a abertura

paroquial, dado a relevância artística deste elemento.

contemplar pelo menos para a ZEP proposta a

do terreiro causou uma instabilidade substancial no

Esta ligação não deve interferir na dimensão atual do

harmonização dos sistemas de iluminação pública (IP)

local, devido à sua sobredimensionada dimensão que

adro e do espaço coberto pela ramada, mas sim com

na via de acesso, no terreiro e espaços envolventes,

evidencia as construções vizinhas que estão em mau

a manutenção das dimensões e limites dos mesmos e

bem como a passagem para o subsolo das redes aéreas

estado de conservação, sofreram alterações que se

dos pavimentos que os constituem, devendo estes serem

de distribuição de serviços de telecomunicações, de

revelam dissonantes ou são descontextualizadas, bem

valorizados, conservadas as espécies vegetais e os

energia eléctrica em BT e de IP existentes.
1.3

contexto, deverá ser prevista uma iluminação do imóvel

Alargamento do cemitério

de um projeto que devolva a integridade paisagística

de pouca intensidade, articulada com a iluminação

Acautelar a envolvente paisagística e arbórea nesta

que este espaço conteve. Também deve ser acautelada

pública, cemitério, acesso à fonte e residência paroquial,

operação,

a intervenção para alargamento do cemitério, para

de forma a contribuir para uniformização do espaço,

envolvente coerente, ao nível da forma e da articulação

manutenção dessa mesma integridade, resolvendo as

tanto ao nível da cor como da intensidade da iluminação.

de espaços e cotas. Esta operação pode contemplar a

questões de insalubridade das instalações sanitárias e

A valorização das instalações sanitárias também deve

criação de novas instalações sanitárias, em substituição

os espaços incultos e devolutos da residência paroquial.

ser levada a cabo, dada a insalubridade e dissonância

das existentes, desde que se assegure a sua integração.

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

construtiva que as atuais contêm. O sistema de

1.4

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

iluminação pública deste espaço deve ser reformulado,

Valorização dos edifícios paroquiais

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

harmonizado com a intervenção proposta.

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

1.2

especial a fachada voltada para o terreiro. Esta operação

integrando

este

novo

elemento

nesta

Terreiro e espaços envolventes

deve ponderar a necessidade de uma reformulação

1

Deve ser corrigida a dimensão do espaço agora

funcional que permita uma ocupação efetiva dos

Conservação, salvaguarda e valorização da

terraplanado, com uma integração paisagística que apele

espaços, dado o estado devoluto em que se encontram.

envolvente à Igreja

à memória do antigo desenvolvimento cadastral do sítio,

1.1

compatibilizando-o com o estacionamento. Devem

novas instalações eléctricas, de telecomunicações e de

Adro e espaços envolventes

também ser integradas as construções dependentes da

segurança contra riscos de incêndio e de intrusão.

Projeto para realização de ligação do adro à fonte

paróquia e a capela mortuária.

monumental existente no logradouro da residência

Esta operação de valorização da envolvente deve

254

119.

255

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Conservação, salvaguarda e valorização da
envolvente à Igreja
Área afecta

total do custo das obras - 640 720,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação, salvaguarda e valorização da
envolvente à Igreja
Custo da obra - 640 720,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
= 40 640,34 ¤
Especialidades
= 32 160,40 ¤
Arquitectura paisagista
= 17 170,79 ¤
Planos arqueológicos e estudos históricos
= 3 988,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 93 959,53¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

para

esta

envolvente,

comporta

duas

informações necessárias e elementos dispensáveis para
a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

Acompanhamento

da

execução

da

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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46 - Ponte de Fundo de Rua, Aboadela, Amarante
120. Porto, Amarante, Aboadela, na Rua de Ovelha e Honra de Marão, sobre o rio Ovelha, na proximidade da EM 574, a cerca de 200 m do IP 4.
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Condicionantes

1

260

121.

261

Áreas de atuação

1

262

1

122.

263

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

1
Conservação da envolvente próxima ao imóvel

264

265

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Conservação da envolvente próxima ao imóvel

total do custo das obras - 128 704,00 ¤

266

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação da envolvente próxima ao imóvel
128 704,00 ¤

Arquitectura
= 10 761,55 ¤
Especialidades
= 7 544,15 ¤
Arquitectura paisagista
=4 446,28¤

22 751,99 ¤
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Constituição da equipa técnica

Coordenador Geral
Arquitectura
Engenharias

Arquitectura paisagista

268

47 - Igreja de Santa Maria de Gondar, Gondar, Amarante
124. Porto, Amarante, Gondar, no lugar do Mosteiro, a cerca de 1500 m da EM 572.

269

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área do adro deve ser
considerada, na perspetiva do impacte de qualquer
obra, como zona condicionada à execução de sondagens
arqueológicas prévias e acompanhamento arqueológico,
prevenindo o achado de enterramentos ou de construções
pertencentes ao antigo mosteiro.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma Z.E.P / Zona
Especial de Proteção, que contemple a salvaguarda do

1

enquadramento paisagístico e o aglomerado rural a Este

125.

270

2

126.

271

Áreas de atuação

1
Valorização do adro e construções anexas.
2
Valorização do espaço da via, largo envolvente ao
cruzeiro e construções contíguas.

272

1
2

127.

273

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

A igreja de Gondar insere-se num lugar consolidado,

1

2

com valores de memória, autenticidade e singularidade

Valorização do adro e construções anexas

Valorização da envolvente próxima ao imóvel

que importa preservar e zelar pela sua manutenção. A

Manutenção dos pavimentos do adro e espaços

Na eventual necessidade de criação de estacionamento e

zona do adro, onde se insere o bem cultural, encontra-

adjacentes, com organização e eventual diminuição

instalações sanitárias, estas deverão ser inseridas a este

se estabilizado e oferece um correto enquadramento ao

de escala da sinalética informativa. Realização do

da igreja, em faixa a criar paralela ao arruamento e sob

imóvel, sendo necessário realizar pequenos ajustes para

reposicionamento da iluminação pública exterior e

o adro, respectivamente, de forma ponderada e inócua

se obter a coerência de todo o espaço. Na envolvente

passagem para o subsolo das redes aéreas de distribuição

para a atual estabilidade do local. Será necessário

próxima, nomeadamente no centro do lugar do Mosteiro,

de serviços de telecomunicações, de energia eléctrica

valorizar as infraestruturas de drenagem, em especial as

adjacente à igreja, é também necessário realizar alguns

em BT e de iluminação pública existentes, até junto do

existentes na proximidade do adro da igreja.

ajustes às recentes alterações introduzidas no casario

lugar do Mosteiro, bem como a iluminação exterior do

Relativamente às construções vizinhas ao largo do

e espaço público do largo do Cruzeiro, no sentido de

imóvel, de forma a realçar apenas a silhueta do mesmo.

Mosteiro, deve ser realizada uma operação de valorização

inverter as descaracterizações que se observaram.

Devem também ser substituídas as juntas de cimento

formal do casario degradado e/ou alterado, no sentido de

existentes nos muros e construções vizinhas existentes

lhe dar uma maior coerência construtiva, promovendo a

no lado norte do adro por argamassas tradicionais.

remoção dos vários acrescentos de que têm sido alvos,

de estacionamento e instalações sanitárias, pelo que
construções, para albergar as várias infraestruturas que
ponderada e avaliada pelas entidades competentes, dado

agora se amontoam junto das fachadas principais. Nesta

que podem pôr em causa a estabilidade do local.

operação, deve-se incluir igualmente a valorização do

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

largo envolvente ao Cruzeiro, ao nível dos pavimentos,

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

da remoção de construções desconexas, assim como da

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,
que se transcrevem a seguir de forma sintética.
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128.

275

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

340 m2 x 443,09¤/m2 = 150 650,00 ¤

Custo das obras -150 650,00 ¤

1 187 m2 x 287,24¤/m2 = 340 950,00 ¤

Custo das obras - 340 950,00 ¤

1
Valorização do adro e construções anexas
Área afecta
2
Valorização da envolvente próxima ao imóvel
Área afecta

total do custo das obras - 491 600,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do adro e construções anexas

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 150 650,00 ¤

Arquitectura
150 650,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 8,15% (percentagem aplicável)

= 12 273,42 ¤

Especialidades
128 052,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,23% (percentagem aplicável)

= 11 822,94 ¤

Arquitectura paisagista
15 065,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 11,63% (percentagem aplicável)

= 1 752,72 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
13 750,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 375,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 27 224,07 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização da envolvente próxima ao imóvel
Custo da obra - 340 950,00¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
340 950,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,08% (percentagem aplicável)

= 24 137,57 ¤

Especialidades
136 380,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,22% (percentagem aplicável)

= 12 568,03 ¤

Arquitectura paisagista
34 095,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10,30% (percentagem aplicável)

= 3 510,89¤

Honorários de Projectos e Estudos 40 216,48 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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48 - Igreja do Salvador de Lufrei, Lufrei, Amarante
129. Porto, Amarante, Lufrei, no lugar da Igreja, junto do CM 1213.

279

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área do adro e o terreno
a Norte do templo devem ser consideradas, na perspetiva
do impacte de qualquer obra, como zonas condicionadas
à execução de sondagens arqueológicas prévias e
acompanhamento arqueológico, prevenindo o achado de
enterramentos e/ou estruturas relacionadas com o antigo
mosteiro.
2
1

Recomenda-se o estabelecimento de uma Z.E.P / Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento

130.

280

2

131.

281

Áreas de atuação

1
Valorização do adro e espaços contíguos.
2
Valorização da via de acesso na travessia do vale.
3.
Valorização e manutenção do espaço verde envolvente.

282

1

2

3

132.

283

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

A igreja de Lufrei insere-se num lugar consolidado e

do vizinho. Na envolvente próxima, deve ser dado um

e que não alterem as características fundamentais de

estável, embora com mudanças visíveis, decorrentes

tratamento paisagístico ao campo anexo ao imóvel,

cor e textura dos objectos iluminados, recorrendo a

da desruralização e de alguma urbanidade incoerente

localizado a norte do adro, com a manutenção da ramada

luminárias com ópticas e acessórios que minimizem a

que o território tem sido alvo. Assim, é necessário

paralela à via, assim como a realização de limpeza de

poluição luminosa e a iluminação intrusiva.

zelar pela manutenção dos espaços verdes existentes

infestantes, mantendo a localização recatada do imóvel

Este operação de valorização da envolvente deve

na proximidade da igreja, assim como pela valorização

oferecida pela mancha arbórea. Depois de ponderada a

contemplar pelo menos para a ZEP proposta a

e demarcação de elementos de transição de espaços

necessidade de criação de estacionamento, este deve ser

harmonização dos sistemas de iluminação pública (IP)

de chegada ao imóvel, acautelando ao mesmo tempo

realizado entre a via e esta ramada, com pavimento em

nas vias de acesso e espaços envolventes, bem como a

calçada aberta que permita o crescimento de vegetação

passagem para o subsolo das redes aéreas de distribuição

ponham em causa a integridade e legibilidade do

e a manutenção da permeabilidade do pavimento. Para a

imóvel. Para além disso é importante a criação de uma

prossecução destes trabalhos será necessário proceder à
aquisição de terrenos por parte da autarquia.

obra no período noturno.

Os custos desta obra e respectivos projectos baseiam-se
nos custos estimados pela equipa projectista responsável

ponderada, dado que pode pôr em causa a estabilidade do

pelo projecto, já entregues à RR.

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

local de forma irreversível. Deve também ser avaliada a

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

necessidade de transformar o espaço triangular anterior

2

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

à entrada no adro, agora pavimentado em betuminoso,

Envolvente próxima

e transformá-lo num espaço de transição efetivo entre o

Deve-se acautelar a manutenção do espaço verde

arruamento e o espaço do adro, podendo ser fortalecido

do terreno vizinho, dada a sua interferência visual

1
Valorização do adro e espaços adjacentes
A obra de valorização dos pavimentos do adro encontra-

na proximidade do imóvel. Mais a sul, devem ser
anteriormente.

controlados os usos e ocupação da margem esquerda

do monumento deve seguir os pressupostos e

estaleiro de obras. Dado o carácter de acompanhamento

se em curso, devendo ser utilizada a terra batida como
pavimento. Deve igualmente ser ponderada a deslocação
dos túmulos para o interior do adro, devido à grade que a

284

deste trabalho, ele não será contabilizado.

133.

285

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Valorização do adro e espaços adjacentes
Área afecta

total do custo das obras - 218 575,47 ¤

286

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do adro e espaços adjacentes
218 575,47 ¤

Arquitectura
= 19 140,10 ¤
Especialidades
= 18 866,40 ¤
Arquitectura paisagista
= 5 060,00 ¤
Acompanhamento arqueológico
= 164,00 ¤
aplicada)
Honorários de Projectos e Estudos 43 230,50 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

para

esta

envolvente,

comporta

duas

intervenção preconiza perturbação do subsolo em
início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as
Coordenador Geral
a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Arquitecto

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitectura

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

. Projecto geral Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

Acompanhamento

Engenharias
da

execução

da

obra,

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de
assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

intervenientes, em especial da engenharia e da
arquitectura, considerando-se esta fase basilar no
contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.
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49 - Igreja do Salvador de Real, Real, Amarante
134. Porto, Amarante, Real, na Rua da Igreja Velha, a cerca de 600m do CM 567.

289

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral da igreja
e da torre e o jardim a Sul, devem ser consideradas, na
perspetiva do impacte de qualquer obra, como zonas
condicionadas à execução de sondagens arqueológicas
prévias e acompanhamento arqueológico.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma Z.E.P/Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento

1

135.

290

2

136.

291

Áreas de atuação

1
Valorização e conservação do adro da Igreja.
2
Valorização e integração paisagística dos espaços
contíguos pertencentes à igreja.
3
Integração paisagística da propriedade envolvente na
zona de transição para os espaços de contexto do imóvel.

292

1
2
3

137.

293

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

As profundas alterações da envolvente ocorridas

impactes sobre o imóvel e que de forma sintética se

para ordenar e enquadrar paisagisticamente a plataforma

recentemente na igreja de Real, devem ser alvo de correção

transcrevem a seguir.

na sua envolvente. A hipotética construção de um centro

e minimização do impacto que apresentam atualmente,

de dia nesta plataforma, deve ser feita por forma a ser

através não só de uma reintegração paisagística da sua

1

invisível a partir da igreja, tratando a cobertura como

envolvente próxima que procure fazer a transição do

Valorização do adro e espaços adjacentes

um espaço verde, à cota atual do estacionamento,

Implementação de uma drenagem periférica ao imóvel,

mimetizando a imagem do campo marginal à linha de

também procurando que esta integração se alargue ao

com realização de novos pavimentos em terra batida,

água.

assentamento rural existente a sudeste da igreja. Esta

reposição dos espaços verdes e manutenção de elementos

correcção deve contemplar as duas plataformas defronte
da igreja, a oeste, em especial a que serve atualmente de

3
delimitação do adro e portão. Realização de iluminação

estacionamento. Na proximidade da igreja, é necessário

Terreno e construções envolventes
O terreno envolvente transformado para plantação de

realizar alguns ajustes ao pequeno adro envolvente e

pressupostos e recomendações enunciados na Carta de

vinha, deveria contemplar uma zona paisagística de

muros de delimitação, assim como repor a vegetação

Taxso de 2009, utilizando fontes de luz energeticamente

transição para o lugar da igreja, através da colocação de

que desapareceu com a instalação do estaleiro das obras

elementos arbóreos que o ocultassem e enquadrassem

de conservação da igreja.

fundamentais de cor e textura dos objectos iluminados,

a igreja, centro de dia e assento de lavoura adjacente

Para além destas intervenções de correcção, seria

recorrendo a luminárias com ópticas e acessórios

e contribuíssem para o estabelecimento de um espaço

desejável encarar o tratamento paisagístico de todo o

que minimizem a poluição luminosa e a iluminação

de integração e transição. Para além disso, devem ser

espaço de vinha, sendo necessário intervir sobre taludes,

intrusiva.

corrigidas as cotas do caminho e alterado o talude

muros, recuperação de linhas de drenagem, ou seja,

A operação de valorização da envolvente deve

existente nas traseiras do imóvel, para impedir

estruturar e recuperar os elementos que compõem este

contemplar, pelo menos para a ZEP recomendada, a

inundações e escorrências de águas pluviais no recinto

território, ao invés de transformar esta operação numa

harmonização dos sistemas de iluminação pública (IP)

da igreja.

nas vias de acesso e espaços envolventes, bem como a

As construções pertencentes ao assentamento rural,

território, conferindo-lhe uma consequência lógica de

passagem para o subsolo das redes aéreas de distribuição

devem ser conservadas, salvaguardando-se o seu

uma prática cultural, tranformando-o simultâneamente

de serviços de telecomunicações, de energia eléctrica

carácter vernacular. Dada a condição privada desta

em elemento de valorização económica, territorial, e

em BT e de IP existentes.

propriedade, estas directrizes devem ser transmitidas e

num elemento que contribua para o sentido de lugar.

prestado o apoio necessário pelo município responsável

Estas conclusões permitem no mínimo expressar as

2

ao proprietário, não sendo contabilizados os custos

seguintes propostas de atuação que se consideram

Valorização da plataforma de estacionamento

neste estudo.

indispenssáveis levar a cabo para a minimizar os

Realização de projeto para estacionamento automóvel

294

138.

295

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1 779 m2 x 90,89¤/m2 = 161 690,00 ¤

Custo das obras - 161 690,00 ¤

745 m2 x 100¤/m2 = 74 500,00 ¤

Custo das obras - 74 500,00 ¤

1
Valorização do adro e espaços adjacentes
Área afecta
2
Valorização da plataforma de estacionamento
Área afecta

total do custo das obras - 236 190,00 ¤

296

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização do adro e espaços adjacentes
Custo da obra - 161 690,00¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
161 690,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 10,22% (percentagem aplicável)

= 16 529,78 ¤

Especialidades
118 033,70 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,03% (percentagem aplicável)

=8 295,50 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
33 690,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 3 369,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 28 194,28¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização da plataforma de estacionamento
Custo da obra - 74 500,00¤
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
74 500,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 9,13% (percentagem aplicável)

= 6 801,27 ¤

Especialidades
37 250,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 11,27% (percentagem aplicável)

= 4 199,25 ¤

Arquitectura paisagista
37 250,00¤ (estimativa do custo da obra) x 10,16% (percentagem aplicável)

= 3 784,72 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 14 785,24 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Projecto geral Arquitecto

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Estabilidade

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações

298

50 - Mosteiro do Salvador de Travanca, Travanca, Amarante
139. Porto, Amarante, Travanca, Rua do Mosteiro, a cerca de 1000 m da EN 15.

299

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, todo o conjunto monástico
e sua periferia imediata, incluindo a igreja, devem ser
consideradas, na perspetiva do impacte de qualquer obra,
como zonas condicionadas à execução de escavações
arqueológicas prévias e acompanhamento arqueológico,
pois possui um grande potencial arqueológico, como
sujeito.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma Z.E.P/Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento
paisagístico e preserve, de alguma forma, os limites do
que seria a antiga cerca do mosteiro.

1

140.

300

2

141.

301

Áreas de atuação

1
Salvaguarda, valorização e conservação do Terreiro.
2
Salvaguarda e conservação do muro da Cerca e espaços
contíguos.
3
Salvaguarda, valorização e conservação dos Espaços
Monásticos e espaços contíguos.

302

1

3

3

2

3

303

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O Mosteiro de Travanca apresenta ainda uma envolvente

que as intervenções podem ser faseadas, começando

agrícola considerável, pese embora esteja na sua maioria
tratada com tecnologias modernas que alteraram

1
Conservação, salvaguarda e valorização do Terreiro

muro da cerca e elementos adjacentes, culminando
nas dependências monásticas, construções e terrenos

espaço, de forma a uma uniformização de materiais que

proliferação de algumas habitações unifamiliares, em

envolventes.

assinalem a aproximação ao imóvel, dando preferência

conjunto com a demolição de alguns troços do muro da

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

à terra batida. Esta intervenção deve abranger toda a

cerca, também provocaram dissonâncias assinaláveis

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

área do terreiro, espaços envolventes à igreja, acesso a

nesta envolvente próxima. No entanto, o mau estado de

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

sanitários e espaço lateral de acesso à parte ocidental do

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

mosteiro. Deve ser ponderada a criação de um pavimento

junto do terreiro, bem como o estado de abandono da

distinto defronte do acesso principal da igreja.

residência paroquial e espaços monásticos, são o que

Valorização dos muros da cerca existentes ao longo

mais prendem a atenção de forma negativa, devendo

do terreiro, assim como da latada, fonte e cruzeiro.

ser nestes que se deve atuar primeiramente, para uma

Deve-se ponderar a demolição da residência paroquial,

inversão da imagem desoladora de abandono geral dos

dado o seu estado de abandono e intrusão neste espaço

espaços e das construções, que é apenas contrariada

de terreiro, assim como a construção de uma capela

pela recente conservação da igreja.

mortuária, que a ser construída, não deve abrir-se para

evolução, como a sociedade que os cria, como se observa

muros da cerca, que deverão ser repostos neste local.

nesta envolvente ao Mosteiro de Travanca, não sendo
nossa intenção assegurar a sua imutabilidade. O que se

para o vale, implantando-se a uma cota que não seja

pretende é que no natural processo de transformação,

perceptível a partir do terreiro, realizando-se a partir

este território e esta paisagem não sejam despojados

dele apenas a comunicação indispensável para acesso

dos seus valores patrimoniais e simbólicos, porque são

ao edifício. Esta construção deverá permitir rematar o

eles que sublinham a nossa identidade e presença, mas

muro do cemitério e o muro que contém o fontanário,

também a nossa história. Nesse sentido, consideramos

procurando a uniformização de material na construção

304

pode contemplar a construção de novos sanitários,

2

3

Conservação do muro da cerca e elementos

Conservação, salvaguarda e valorização dos espaços

havendo lugar à demolição dos existentes junto da torre
sineira. Caso contrário, devem-se valorizar os atuais.

envolventes ao Mosteiro
Salvaguarda e conservação do muro da cerca em

Conservação, salvaguarda e valorização dos espaços

toda a sua extensão, repondo quando possível, os

monásticos de acordo com função a atribuir ao Mosteiro

monumento, seguindo os pressupostos e recomendações

troços recentemente demolidos ou que colapsaram.

que, assegurando a manutenção do espaço agrícola

enunciados na Carta de Taxso de 2009, utilizando

Esta intervenção deve contemplar a conservação dos

existente, promova a consolidação ou constituição de

elementos que a ele se encontram associados, como

um espaço de transição entre a massa construída e os

alterem as características fundamentais de cor e textura

o sistema de drenagem existente a noroeste e o arco

campos, o ordenamento de terrenos e espaços, pela

dos objectos iluminados, recorrendo a luminárias com

existente junto do Caminho da Portelinha. Neste último,

reposição de alguma arborização nas estremas dos

ópticas e acessórios que minimizem a poluição.

devem também ser contemplados trabalhos de limpeza

campos, possibilitando – talvez - a existência de um

das margens da linha de água, da vegetação infestante

ou outro bosquete, e outras intervenções que tenham

ainda a harmonização dos sistemas de iluminação

existente neste local, a montante e jusante do referido

por objectivo repor a escala de espaços, a diversidade

pública (IP) em articulação com a intervenção proposta,

arco.

de pontos de vista e de ambientes, e a construção de

bem como a passagem para o subsolo das redes aéreas

um sítio coerente, em que os diversos componentes

de distribuição de serviços de telecomunicações, de

contribuam

energia eléctrica em BT e de IP existentes.

envolvente consentânea com o imóvel e seus redutos.

para

precepção

de

uma

pasisagem

Mosteiro, devem ser alvo de conservação e valorização,
assim como para apoio ao espaço agrícola e eventual
ao mosteiro pode ser avaliada, através da anexação de
propriedades adjacentes, como previsto para o moinho
e adega, e eventualmente o campo de jogos. Este
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Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

alargamento permitirá uma melhor integração do imóvel
na paisagem, assim como a realização de um maior
incluir as infra-estruturas, instalações e equipamentos
necessários, designadamente nas áreas das instalações
mecânicas, electrotécnicas e hidráulicas, a considerar
numa perspectiva de estabelecimento no mosteiro de
uma estrutura que, se não consiga garantir a sua total
manutenção, pelo menos para ela contribua de forma
positiva. Dada a existência de um programa preliminar
para o Mosteiro, com contabilização de custos, neste
estudo apenas são contabilizados os arranjos exteriores.
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143.

307

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

8 181 m2 x 171,98¤/m2 = 1 406 950,00 ¤

Custo das obras - 1 406 950,00 ¤

1 900 m2 x 100,83¤/m2 = 191 570,00 ¤

Custo das obras - 191 570,00 ¤

37 998,00 m2 x 16,38¤/m2 = 622 370,00 ¤

Custo das obras - 622 370,00 ¤

1
Conservação, salvaguarda e valorização do Terreiro
Área afecta
2
Conservação do muro da cerca e elementos
Área afecta
3
Conservação, salvaguarda e valorização dos espaços
envolventes ao Mosteiro
Área afecta

total do custo das obras - 2 220 890,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação, salvaguarda e valorização do Terreiro

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 1 406 950,00 ¤

Arquitectura
1 406 950,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 5,61% (percentagem aplicável)

= 79 000,00 ¤

Especialidades
703 475,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 13,42% (percentagem aplicável)

= 94 400,00 ¤

Arquitectura paisagista
492 432,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 13,40% (percentagem aplicável)

= 66 000,00 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
50 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 5 000,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 244 400,00 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Conservação do muro da cerca e elementos
Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Custo da obra - 191 570,00¤

Arquitectura
191 570,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,83% (percentagem aplicável)

= 14 990,44¤

Especialidades
124 520,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,35% (percentagem aplicável)

= 11 647,57 ¤

Arquitectura paisagista
67 049,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,28% (percentagem aplicável)

= 6 223,22¤

Arqueologia
1 570,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicável)

= 157,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 33 018,23 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Estimativa do custo dos projetos e levantamentos

3
Conservação, salvaguarda e valorização dos espaços
envolventes ao Mosteiro
Custo da obra - 622 370,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
622 370,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,35% (percentagem aplicável)

= 39 489,58 ¤

Especialidades
404 540,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,72% (percentagem aplicável)

= 31 233,20 ¤

Arquitectura paisagista
217 829,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,66% (percentagem aplicável)

= 16 676,19 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
2 400,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 240,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 87 638,97 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

permitindo desta forma reconstituir e documentar as

De acordo com esta perspectiva, a actuação da
pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável
pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

para

esta

envolvente,

comporta

duas

igualmente acompanhar presencialmente a execução da
obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral
Arquitectura

antes da elaboração do projecto de execução, pois este
monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Engenharias

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Fundações e Estruturas

se a precedência da intervenção arqueológica, a

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos
obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Instalações e equipamentos mecânicos

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Estudos acústicos e térmicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

Dado o seu grande potencial arquitetónico recomenda-

Arquitectura paisagista
Arqueologia/ História

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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51 - Mosteiro de São Martinho de Mancelos, Mancelos, Amarante
144. Porto, Amarante, Mancelos, no largo do Mosteiro, junto do CM 1195.

313

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral
de todo o conjunto monástico, incluindo a igreja,
devem ser consideradas, na perspetiva do impacte de
qualquer obra, como zona condicionada à execução de
sondagens arqueológicas prévias e ao acompanhamento
arqueológico da obra, antecipando o achado de
enterramentos e ou estruturas relacionadas com o
antigo cenóbio. A área do adro, já intervencionada, não
necessita senão de acompanhamento arqueológico nas
zonas onde incidiram as escavações, reservando-se para
as zonas ainda por escavar a abertura de sondagens. Dado
o seu potencial arquitetónico recomenda-se também a
elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia da
1

Arquitetura, extensível a todo o complexo monástico,
permitindo desta forma reconstituir e documentar as

2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP / Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento
paisagístico, com um perímetro alargado que permita
incluir o que seria a sua cerca, apesar de esta não ser
conhecida com detalhe.

145.

314

2

146.

315

Áreas de atuação

1
Conservação e valorização do adro
2
Salvaguarda, conservação e valorização dos espaços
monásticos e espaços contíguos
3
Valorização do terreiro e espaços cemiteriais
4
Manutenção e valorização paisagísitca

316

3
1
2
4

147.

317

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O Mosteiro de Mancelos mantém com a sua envolvente

1

elementos vegetais.

Conservação e valorização do acesso ao imóvel

Quanto ao ecoponto localizado junto do Cruzeiro,

cultural deste território, sendo essencialmente rural.

defronte da entrada principal, deve ser deslocado

As recentes transformações ocorridas na envolvente

1.1

para uma zona de serviço de cemitério, em zona mais

próxima, com o alargamento do cemitério, construção da

Terreiro e espaços cemiteriais

recatada.

capela mortuária e pavimentação do terreiro de entrada

Embora estes espaços tenham sido recentemente

Os espaços verdes criados neste intervenção podem

no recinto, contêm um desenho urbano que aspiram a uma

intervencionados, julgamos salutar corrigir alguns

urbanidade contraditória com a ruralidade envolvente.

elementos que provocam impacto negativo nesta

desenho urbano que os elementos contêm, através da

Para além disso, o mau estado de conservação do adro e o

envolvente ao imóvel. Nesse sentido, deve-se integrar

plantação de elementos arbóreos com porte semelhante

estado de abandono a que estão votadas as dependências

paisagisticamente o tanque e ribeiro adjacente, com

às espécies existentes no adro, procurando o equilíbrio

eventual redesenho de elementos que diluam o espaço

formal que não desvirtue a leitura da axialidade do

determinam a realização de intervenções que reponham

árido envolvente à capela mortuária e atenuem o

acesso. Para o terreiro recomenda-se a harmonização

a cumplicidade deste conjunto com os terrenos agrícolas

impacto dos muros do cemitério, bem como devolvam

dos sistemas de iluminação pública em articulação

o natural desenvolvimento do leito do ribeiro e

com as propostas para o arranjo exterior deste espaço

função compatível com a construção em causa e a

eventual plantação de elementos arbóreos que ajudem

e do adro. Neste âmbito também deve ser realizada a

contiguidade da igreja. O tratamento paisagista desta

à drenagem das terras e à diminuição do impacto dos

passagem para o subsolo das redes aéreas de distribuição

envolvente deve permitir realizar essa transição e

muros. Ainda relativamente aos muros do cemitério,

de serviços de telecomunicações, de energia eléctrica

julgamos que a mitigação do impacto da sua volumetria

em BT e de IP existentes.

território, atenuando as alterações realizadas.

teria de passar forçosamente pela redução da sua

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

altura, podendo remover-se a parte superior à linha de

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

pavimento, substituindo-se por grade que permita a

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

transparência entre espaços. Para além disso, deve ser

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

avaliada a possibilidade de revestimento deste muros,
na face voltada para o ribeiro, que atenue o seu impacto,
sendo possível realizar através da simples plantação de

318

1.2

passagem para o subsolo das redes aéreas de distribuição

2

Adro

de serviços de telecomunicações, de energia eléctrica

Valorização da área envolvente afeta ao Mosteiro e

Os pavimentos que compõem este espaço encontram-se

em BT e de IP existentes. Também deve ser dada

dependências monásticas

degradados e em mau estado de conservação, como a

atenção aos muros que confrontam com este espaço, em

Valorização e manutenção paisagística dos elementos

especial o muro degradado da propriedade privada das

de jardim, horta, latadas, tanque e eventuais estruturas

compõem as faixas de pavimentos laterais, assim como

dependências monásticas. No mesmo sentido, deve ser

existentes, de acordo com função a atribuir ao Mosteiro,

o ravinamento de saibros, sendo necessário refazê-

avaliada a estabilidade e programa de recuperação das

tendo em conta a realização de um estudo prévio

los novamente com solução tecnicamente resiliente

tílias existentes neste espaço, devido a práticas culturais

arqueológico e botânico do local. Este espaço deve ser

que favoreça a sua longevidade. A necessidade desta

incorretas e desadequadas à espécie, que as tornaram

tratado como espaço de transição e ligação ao Mosteiro

inseguras, de elevado custo de manutenção e curta

e à envolvente agrícola.

longevidade.

Nesta intervenção devem ser valorizadas as construções

o espaço, tendo em conta o espaço envolvente ao imóvel.
Ela deve procurar aproximar-se deste, em detrimento do

existentes, como o edifício de armazenamento de

desenho urbano que o antecede. Assim, do ponto de vista

produtos agrícolas, dissonante, existente a sul do adro.
Deve ser avaliada a possibilidade de criação de um

a distinção entre os dois espaços, o terreiro e o adro.

percurso de passeio nos terrenos agrícolas da veiga,

Neste último, para além da substituição de pavimentos,

possibilitando ao visitante a apreciação do imóvel

a intervenção deve contemplar a valorização da

também a partir desta perspectiva.

assim como a condução e drenagem de águas pluviais
e da fonte e tanque de água, incluindo a valorização
destes elementos. Paralelamente à necessidade referida
de avaliação da iluminação pública, também será
necessário avaliar o design dos postes que suportam
as luminárias, em conjunto com o mobiliário urbano
deste espaço (bancos, papeleiras, etc.), assim como a
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148.

321

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

5 484 m2 x 54,23¤/m2 = 297 395,00 ¤

Custo das obras - 297 395,00 ¤

4 586 m2 x 25,00¤/m2 = 117 050,00 ¤

Custo das obras - 117 050,00 ¤

1
Conservação e valorização do acesso ao imóvel
Área afecta
2
Valorização da área envolvente afeta ao Mosteiro e
dependências monásticas
Área afecta

total do custo das obras - 414 445,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Conservação e valorização do acesso ao imóvel

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 297 395,00 ¤

Arquitectura
297 395,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 7,25% (percentagem aplicável)

= 21 569,38 ¤

Especialidades
148 697,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 9,13% (percentagem aplicável)

= 13 579,27 ¤

Arquitectura paisagista
104 088,25 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,66% (percentagem aplicável)

= 9 009,09 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
10 490,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 049,00¤

Honorários de Projectos e Estudos 45 206,74 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização da área envolvente afeta ao Mosteiro e
dependências monásticas

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 117 050,00¤

Arquitectura
117 050,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 8,49% (percentagem aplicável)

= 9 940,08 ¤

Especialidades
29 262,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10,54% (percentagem aplicável)

= 3 083,47 ¤

Arquitectura paisagista
87 787,50 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,89% (percentagem aplicável)

= 7 708,59 ¤

Arqueologia
2 400,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 5,64% (percentagem aplicável)

= 240,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 21 072,14 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

que servirá não só para informar qualquer projeto

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

de intervenção no imóvel, como para produzir

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

conhecimento acrescentado sobre a história construtiva

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

do mesmo, potenciando a sua valorização pela

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

transferência de conhecimento.

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Projecto geral Arquitecto

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

Dado o seu potencial arquitetónico recomenda-se a

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia da

Arqueologia/ História

Arquitetura, extensível a todo o complexo monástico,

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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52 - Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo, Freixo de Baixo,
Amarante
149. Porto, Amarante, Freixo de Baixo, na Rua do Mosteiro, junto do CM 1202.

325

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral de todo
o conjunto monástico, incluindo a área a Sul da igreja
onde sediaria o antigo claustro, incluindo a torre, devem
ser consideradas, na perspetiva do impacte de qualquer
obra no subsolo, como zona condicionada à execução
de sondagens arqueológicas prévias e acompanhamento
arqueológico da obra, prevenindo desta forma o achado
de enterramentos e ou estruturas relacionadas com o
antigo mosteiro.
Dado ao seu potencial arquitetónico recomenda-se a
elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia
da Arquitetura, com especial atenção à igreja, torre e
último edifício a Sul do complexo monástico, permitindo

1

desta forma reconstituir e documentar as diversas fases

2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP / Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento
paisagístico e do aglomerado rural na sua envolvente.

de modo a abranger o seu presumível perímetro.

150.

326

2

151.

327

Áreas de atuação

1
Valorização dos espaços e construções contíguas aos
espaços monásticos
2
Valorização de construções e integração paisagísitca da
envolvente próxima ao imóvel
3
Valorização paisagística da envolvente alargada ao
imóvel

328

2
1
3

152.

329

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado à envolvente do Mosteiro

1

2

do Salvador de Freixo de Baixo evidencia alguma

Valorização dos espaços adjacentes à Igreja

Valorização dos espaços e construções envolventes

degradação

espaços

A levada e canal de acionamento do moinho devem

Na envolvente próxima ao imóvel consideramos que se

envolventes, a que se juntam as alterações profundas

ser valorizados de forma a assegurar o seu correto

deve proceder a uma reformulação paisagística geral,

funcionamento, impedindo que em situação de cheia

por forma a criar um território no qual o imóvel se insira

foram recentemente arrasados e terraceados, estando na

as águas invadam o espaço envolvente e construções

de forma equilibrada e paisagísticamente valorizada,

atualidade devolutos, em contraposição com a envolvente

dependentes

deve-se

dando lugar ao surgimento de um sítio em que os

do vale e encosta que se desenvolve para sudoeste da

uniformizar o pavimento em volta do canal de água,

diferentes elementos que o constituam estabeleçam com

igreja. Esta situação também é observável em alguns

tratar e valorizar as alvenarias de pedra que o compõem,

o mosteiro um todo e não um somatório de elementos

elementos que compõem o recinto do mosteiro, como

substituindo-as por alvenarias de pedra tradicionais, de

individuais. Esta intervensão deveria ter este carácter

a canalização da ribeira, a estereotomia dos pavimentos

junta seca, assim como substituir todos os canais em

territorial, para que assim se visse dotada da escala,

junto da ponte que a atravessa, a presença de manilhas

meia manilha de betão que fazem a drenagem do pátio,

presença, coerência e resiliência necessárias à criação

de betão, a construção em alvenaria de tijolos de cimento

patamar e arruamento, por canais de pedra.

de

que alberga a azenha, a forma e acabamento de alguns

Também deve ser feita a valorização do edifício

intervenção, será construir uma área ajardinada, bonita

elementos, deixando a impressão de que pequenos

da azenha, substituindo a decrépita construção em

por certo, mas escassa perante o que se poderá obter.

ajustes permitiriam valorizar este espaço adjacente a

alvenaria de tijolo e laje de cimento, por material

Esta reformulação deverá, naturalmente e para lá do

tão belo exemplar da arquitectura românica da região.

compatível formalmente com a envolvente.

acima referido, contemplar a resolução dos acessos,

Assim, julgamos que a correção de alguns dos

Deve também ser avaliada a necessidade de instalação de

construções, a harmonização dos sistemas de iluminação

elementos construídos juntamente com uma construção

um sistema de iluminação exterior de baixa intensidade

pública (IP) em articulação com a intervenção proposta,

mais cuidada, aliados a uma intervenção de carácter

do imóvel, seguindo os pressupostos e recomendações

a passagem para o subsolo das redes aéreas de

paisagista, permitirá em conjunto integrar, conservar e

enunciados na Carta de Taxso de 2009. A concretizar-

distribuição de serviços de telecomunicações, de energia

valorizar o sítio de forma inequívoca.

se este sistema de iluminação deve basear-se em fontes

eléctrica em BT e de IP existentes, terraplanagens,

geral

das

construções

e

da

igreja.

Conjuntamente,

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

; de assim não ser, apoucar esta

taludes, drenagens e demais infraestruturas à criação de

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

as características fundamentais de cor e textura dos

ambiência com a escala paisagística referida, bem como

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

objectos iluminados, recorrendo a luminárias com

aquelas que possibilitem ao visitante a positiva fruição

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

ópticas e acessórios que minimizem a poluição luminosa

do todo, que passaria a constituir um sítio, do qual, o

e com dispositivos de controlo para que se ligue apenas

imóvel seria o elemento central e aglutinador.

nos horários e ocasiões com interesse.

330

331

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

386 m2 x 157,38¤/m2 = 60 750,00 ¤

Custo das obras - 75 750,00 ¤

21 846 m2 x 32,86¤/m2 = 717 780,00 ¤

Custo das obras - 717 780,00 ¤

1
Valorização dos espaços adjacentes à Igreja
Área afecta
2
Valorização dos espaços e construções envolventes
Área afecta

total do custo das obras - 778 530,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização dos espaços adjacentes à Igreja

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 60 750,00 ¤

Arquitectura
60 750,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 9,43% (percentagem aplicável)

= 5 726,00 ¤

Especialidades
36 450,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 11,29% (percentagem aplicável)

= 4 114,99 ¤

Arquitectura paisagista
12 150,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 12,01% (percentagem aplicável)

= 1 459,50 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
27 240,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 2 724,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 14 024,48 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização dos espaços e construções envolventes
Custo da obra - 717 780,00¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
717 780,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,18% (percentagem aplicável)

= 44 348,86 ¤

Especialidades
358 890,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,91% (percentagem aplicável)

= 28 395,36 ¤

Arquitectura paisagista
358 890 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,02% (percentagem aplicável)

= 25 176,40 ¤

Arqueologia
2 400,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 4,36% (percentagem aplicável)

= 240,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 98 160,62 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

último edifício a Sul do complexo monástico, permitindo

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

desta forma reconstituir e documentar as diversas fases

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Projecto geral Arquitecto

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

pela produção e transferência de conhecimento novo.

Engenharias

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

Dado ao seu potencial arquitetónico recomenda-se a

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia

Arqueologia/ História

da Arquitetura, com especial atenção à igreja, torre e

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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53 - Igreja de Santo André de Telões, Telões, Amarante
154. Porto, Amarante, Telões, no Lugar do Mosteiro, a cerca de 500 m da EM 515.
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Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral da igreja,
incluindo a área a Norte, bem como o seu interior,
incluindo a galilé, devem ser consideradas, na perspetiva
do impacte de qualquer obra no subsolo, como zona
condicionada à execução de sondagens arqueológicas
prévias e acompanhamento arqueológico da obra,
antecipando desta forma o achado de enterramentos e
ou estruturas relacionadas com o antigo mosteiro.
Dado ao seu potencial arquitetónico, recomenda-se
a elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia
da Arquitetura, permitindo desta forma reconstituir e
1

2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP / Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento
paisagístico do aglomerado rural da sua envolvente.

de modo a abranger o seu presumível perímetro.

155.

336

2

156.

337

Áreas de atuação

1
Continuidade da operação de valorização do espaço
público na via de acesso, estacionamento, lavadouros e
espaços cemiteriais
2
Valorização de construções que compõem o aglomerado
urbano e integração paisagísitca da envolvente próxima.

338

2

1

157.

339

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado à envolvente à Igreja de Santo

sua leitura.

1

André de Telões, permitiu observar que o pequeno

Numa envolvente mais alargada, julgamos importante

Valorização do espaço público

casario que se desenvolve em volta dela e do largo que a

a manutenção da paisagem agrícola que contextualiza

Propõe-se o alargamento da intervenção no largo de

imóvel, passando para segundo plano a envolvente rural

imóvel.

acesso principal, assim como a resolução da construção

que o circunda. Neste sentido, encontra-se em curso uma

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

do lavadouro público. Estas intervenções devem dar

intervenção que aspira resolver este espaço central de

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

continuidade conceptual e organizativa à utilizada na

chegada ao imóvel, dotando-o de uma coerência formal

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

intervenção do largo (pavimentos, desenho, iluminação

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

pública, mobiliário público, etc.), mas também resolver

Telões ao arruamento de ligação ao cemitério e ao

presença do imóvel. No entanto, consideramos que

incoerências de obras anteriores, como o tratamento

esta operação deve ser alargada para sudoeste, junto da

do muro de separação entre o arruamento principal e

chegada, para resolução dos problemas detetados junto

o estacionamento, como entre este e a envolvente. É

do cemitério e seu estacionamento.

também necessário avaliar a necessidade do lavadouro

Para além destas intervenções no espaço público, será

público,

necessário realizar intervenções nos edifícios que

local. Caso o entendimento seja diferente, deve ser

conformam este espaço de chegada, nomeadamente

realizada uma intervenção que melhor o integre no

com a recuperação de algumas construções que estão

local, reformulando a construção, desenho e posição,

em mau estado de conservação, como a Junta de

assim como a relação com os novos pavimentos dos

Freguesia, Jardim Infantil e Casa do Padre. Também

arruamentos e estacionamento. Deve também avaliar-

julgamos importante acautelar futuras intervenções que

se a posição dos ecopontos situados junto do lavadouro,

ponham em causa a envolvente este e norte da igreja,

assim como os caixotes de lixo junto do cemitério,

nomeadamente com as recentes intervenções que estão

deslocando-os para local em que não interferiram no

a ocorrer na casa junto da galilé da igreja, ou que possam

espaço de chegada ao largo.

ocorrer nos campos agrícolas envolventes à cabeceira,

A estas intervenções devem adicionar-se intervenções de

que podem pôr em causa a legibilidade do imóvel e a

integração paisagística do cemitério e estacionamento

340

podendo

eventualmente

remover-se

do

que atenue o seu impacto na paisagem, mas também

2

proporcione a transição destes espaços de grande

Valorização de espaços e construções envolventes ao

escala para a escala e contexto urbano e rural em que

largo

se inserem.

Deve ser realizada uma operação de consolidação

Recomenda-se a harmonização dos sistemas de

formal das fachadas dos edifícios dissonantes que

iluminação publica, pelo menos na ZEP proposta, em

compõem o povoado, nomeadamente nos edifícios da

articulação com a obra em curso e com as propostas

Junta de Freguesia, Jardim Infantil e Casa do Padre.

acima descritas. Neste âmbito, também deve ser

Para além disso, deve ser acautelada a manutenção do

realizada a passagem para o subsolo das redes aéreas

espaço agrícola envolvente à cabeceira da igreja, bem

de distribuição de serviços de telecomunicações, de

como a forma e materialidade. No restante espaço,

energia eléctrica em BT e de IP existentes.

devem ser igualmente acauteladas quaisquer alterações
sua consolidação, nomeadamente na obra que está em
curso na casa lateral à galilé da igreja. Devido ao cariz
de intervenção proposto em propriedades privadas, esta
intervenção não é contabilizada neste estudo.

341
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158.

343

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

771 m2 x 67,43¤/m2 = 51 985,00 ¤

Custo das obras - 51 985,00 ¤

1
Valorização do espaço público
Área afecta

total do custo das obras - 51 985,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos

1
Valorização do espaço público
Custo da obra - 51 985,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
51 985,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 9,66% (percentagem aplicável)

= 5 019,50 ¤

Especialidades
31 191,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x11,51% (percentagem aplicável)

=3 603,87 ¤

Arquitectura paisagista
10 397,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 12,29% (percentagem aplicável)

= 1 278,27 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 9 901,63 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

esclarecimentos necessários para o correcto desenrolar
da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

Dado ao seu potencial arquitetónico recomenda-se a

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

da Arquitetura, permitindo desta forma reconstituir

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

e documentar as diversas fases construtiva do

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao
início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

projeto de intervenção no imóvel, como para produzir

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

conhecimento acrescentado sobre a história construtiva

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

do mesmo, potenciando a sua valorização pela

informações necessárias e elementos dispensáveis para

transferência de conhecimento. No entanto, os valores

a execução do projecto.

não são contabilizados porque já está adjudicado.

A metodologia de intervenção na envolvente ao
monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

Coordenador Geral

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-se

Arquitecto
Arquitectura

dando assim satisfação à necessidade de informação

. Projecto geral Arquitecto

prévia sobre o monumento por parte das diversas

Engenharias

artes intervenientes, em especial da engenharia e da

. Estabilidade

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

. Instalações de águas e esgotos

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

em monumentos. As especialidades e áreas de projecto

Coordenador das especialidades relacionadas com a

deverão igualmente acompanhar presencialmente a

área das engenharias: Engenheiro Civil.

execução da obra, com o objectivo desta ser executada

Arquitectura paisagista

conforme os projectos desenvolvidos, e prestar os

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.
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54 - Igreja de São João Baptista de Gatão, Gatão, Amarante
159. Porto, Amarante, Gatão, no Largo da Igreja, a cerca de 200m da EN 210.
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Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral da
igreja, já intervencionada, não necessitará senão de
acompanhamento arqueológico, nas zonas onde se
implantaram as sondagens, e escavações nas zonas onde
tal não ocorreu, caso venha a ser alvo de obras com
impacte no subsolo. A área a norte do templo, atual parque
de estacionamento, deve ser considerada, na perspetiva
do impacte de qualquer obra no subsolo, como zona
condicionada à execução de sondagens arqueológicas
prévias e ao acompanhamento arqueológico da obra,
antecipando desta forma o achado de enterramentos e
ou estruturas relacionadas com o antigo mosteiro.

1

2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP / Zona
Especial de Proteção, que preserve o enquadramento
paisagístico na sua envolvente.

160.

348

2

161.

349

Áreas de atuação

1
Valorização dos espaços envolventes ao imóvel.
2
Valorização e integração paisagística de taludes, vias e
espaços cemiteriais.

350

1
2

162.

351

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado à envolvente à Igreja de

estes dois pontos.

dos muros do cemitério, com consolidação e integração

São João Baptista de Gatão, demonstrou que esta se

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

paisagística que amenize o seu impacto, e avaliar a

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

necessidade de dotar este espaço com as infraestruturas

em especial pela abertura das duas vias (rodoviária e

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

necessárias à manutenção das condições de qualidade

ferroviária, agora transformada em ecopista), que lhe

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

do espaço, em face da inevitável necessidade de haver

passam tangencialmente ao alçado norte, a que se junta

1

um local para depósito temporário de lixos ligado ao

a criação do estacionamento entre ela e a ecopista, e

Conservação do adro da Igreja

cemitério. Estas operações de integração paisagística

a ampliação do cemitério a oeste do alçado fronteiro

Propõe-se a conservação e consolidação de pavimentos

da igreja. Estas alterações provocaram cortes na

em terra batida do adro, com tratamento de lajeados,

criarem um espaço arborizado, mas que não colida

muros de suporte da plataforma de estacionamento,

com a envolvente agrícola, ou impeça a visibilidade

crescimento construtivo que alterou a escala doméstica

rede de drenagem periférica e revisão da iluminação

do monumento, que se pretende que seja ocasional e

que os espaços contíguos à igreja continham. No entanto,

exterior do imóvel, de acordo com Carta de Taxso. Estes

recatada, mas não ocultada.

recentes intervenções procuraram realizar a integração

trabalhos estão parcialmente previstos na intervenção

Também se deve, na ZEP recomendada, realizar a

paisagística de alguns elementos, como na recente

programada pela Rota do Românico.

harmonização da temperatura de cor e intensidade

transformação da ferrovia em ecopista, arborizando os

2

de luz nos sistemas de iluminação pública (IP) pelo

seus limites na proximidade dos taludes, e a arborização

Valorização da envolvente à Igreja

menos com início no apeadeiro e desenvolver pelos

dos limites do parque de estacionamento, devolvendo

Deve ser realizada uma avaliação da possibilidade de

espaços envolventes, bem como a passagem para o

uma escala intimista a estes espaços. Assim, julgamos

atenuar o impacto paisagístico do cemitério integrando-o

subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços de

ser importante reforçar essa integração ao longo da

na medida do possível no tratamento existente ao longo

telecomunicações, de energia eléctrica em BT e de IP

ecopista, de forma a unir esta operação aos arranjos

da Ecopista, até junto do apeadeiro de Gatão, com

existentes.

exteriores realizados junto do apeadeiro de Gatão,

extensão para oriente da igreja, incluindo a sua extensão

Nesta intervenção, deve-se procurar cuidar das

prolongando-os para oriente da igreja, podendo alargar-

ao arruamento, na proximidade dos taludes.

transições de materiais, textura, desenho e escala

se à via rodoviária de acesso, em especial na proximidade

dos novos espaços criados, procurando não repetir

dos taludes e, também aos muros do cemitério, de forma

pavimentos do percurso que ladeia o cemitério,

situações semelhantes às das transições dos muros dos

a atenuar o impacto destes elementos. No entanto, estas

paralelamente à via, de acordo com intervenção

sanitários para os muros vizinhos, ou no pavimento

intervenções devem pautar-se pela contenção, não

betuminoso colocado no amplo cruzamento da via com

potenciando a criação de um maciço arbóreo de grande

a este espaço, dado que a sua condição ancestral de

escala, algo que se tenta combater, nem criando um

caminho de acesso à igreja foi truncado pela Ecopista.

grande escala entre

352

Devem também ser realizadas limpezas de detritos junto

o estacionamento e ecopista.

353

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

7 455 m2 x 55,74¤/m2 =415 520,00 ¤

Custo das obras -415 520,00 ¤

1
Valorização da envolvente à Igreja
Área afecta

total do custo das obras - 415 520,00 ¤
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Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização da envolvente à Igreja
Custo da obra - 415 520,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
415 520,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,83% (percentagem aplicável)

= 28 391,62 ¤

Especialidades
249 312,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,39% (percentagem aplicável)

= 20 911,77 ¤

Arquitectura paisagista
166 208,00¤ (estimativa do custo da obra) x 8,01% (percentagem aplicável)

= 13 320,77 ¤

Arqueologia
17 770,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicável)

= 1 770,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 64 401,15 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

actuações de minimização, a destruição desnecessária

apresentado um relatório.

de vestígios, como a área a Norte do templo, atual

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

parque de estacionamento, antecipando desta forma o

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

achado de enterramentos e ou estruturas relacionadas

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

com o antigo mosteiro..

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

prevista

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

modalidades:

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

- Execução de sondagens preliminares, quando a

informações necessárias e elementos dispensáveis para

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

a execução do projecto.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

A metodologia de intervenção na envolvente ao

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

. Projecto geral Arquitecto

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Engenharias

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

prévia sobre o monumento por parte das diversas

arqueologia;

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

artes intervenientes, em especial da engenharia e

-

da arquitectura, considerando-se esta fase basilar

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

área das engenharias: Engenheiro Civil.

no contexto multidisciplinar da metodologia de

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

Arquitectura paisagista

intervenção em monumentos. O trabalho prévio de

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

obrigará à realização de escavações e respectivos

Arqueologia/ História

assim

satisfação

à

necessidade

de

informação

especial sensibilidade evitando, através da proposta de

356

para

esta

Acompanhamento

envolvente,

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Coordenador das especialidades relacionadas com a

. Plano de trabalhos e estudo histórico: Arqueólogo.

55 - Castelo de Arnóia, Arnóia, Celorico de Basto
164. Braga, Celorico de Basto, Arnóia, aldeia do Castelo, próximo da EN 104-1.

357

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico e na perspetiva do impacte
de qualquer obra, o castelo e todo o monte onde se
implanta devem considerar-se como zona condicionada
à execução de sondagens arqueológicas prévias e
acompanhamento

arqueológico,

prevenindo

desta

forma o achado de estruturas relacionadas com o antigo
castelo e construções anexas e/ou vestígios de ocupação
anteriores.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP / Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento
1

paisagístico e perspetiva panorâmica que caracteriza a
envolvente do Monumento.

165.

358

2

166.

359

Áreas de atuação

1
Salvaguarda, conservação e valorização do espaço
público e construções do aglomerado da Aldeia do
Castelo.
2
Manutenção e valorização paisagística do monte do
Castelo.
3
Integração paisagística dos taludes e envolvente próxima
à Capela de Santa Luzia.

360

1

3

2

167.

361

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado à envolvente ao Castelo de

importante avaliar a forma de inverter esta situação,

de futuras intervenções de forma regulada, podendo ser

para subterrâneas, dado o impacto que elas têm no

implementada uma área de reabilitação urbana, dados

povoado e nos caminhos de acesso ao Castelo. Também

os incentivos que estas operações concedem a privados.

que não foram totalmente colmatadas nas recentes

deve ser avaliada a posição da sinalética de informação

Contabilizam-se os trabalhos a realizar no espaço

intervenções, assim como manutenções periódicas.

toponímica, sinais de trânsito, percursos pedonais e

público e recuperação dos edifícios da Botica e Cadeia e

imóveis locais, dada a presença multiplicada que por

Casa das Audiências.

Castelo é evidente para uma manutenção efetiva das

vezes surge, como por exemplo a existente junto das

2

obras realizadas e zelar pela conservação do imóvel,

alminhas do Castelo, que acabam por se sobrepor ao

Valorização do monte do Castelo

mas sobretudo para potenciar a sua valia cultural e

elemento que pretendem anunciar.

Igualmente ao referido no ponto anterior, deve ser

consolidação dentro dos percursos da RR. Para isso

Relativamente aos pavimentos e diversos elementos

ponderada a necessidade de passar as cablagens

devem ser avaliados os edifícios que contenham uma

construídos recentemente, estes devem ser alvo de

aéreas para subterrâneas, aqui com maior visibilidade,

correção e manutenção que salvaguardem a sua

assim como cuidar da manutenção e valorização das

permanente, recuperando aqueles que se encontram

degradação

pavimentações realizadas e uniformização de materiais

em ruína, conservando e valorizando os que estão em

materiais que os compõem.

que os compõem, para além da coerência de elementos

mau estado de conservação e eliminando acrescentos

No seio da reabilitação urbana que o município

colocados, como as pedras toscas que “fecham” o

precoce,

procurando

uniformizar

os

dissonantes, promovendo a sua salubridade e conforto,

caminho de acesso automóvel pela vertente sul da
com a salvaguarda, valorização e conservação dos

encosta do monte.

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

edifícios em ruína e em mau estado de conservação

Também deve ser realizada a salvaguarda, manutenção

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

(dando especial atenção aos edifícios que contêm

e valorização do coberto vegetal deste monte, mantendo

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

parte da história do lugar, como a casa da botica e a

a visibilidade do imóvel.

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

cadeia), assim como eliminar acrescentos dissonantes,

3

1

procurando introduzir novas funções e contribuir para o

Valorização do espaço envolvente à Capela de Santa

Valorização da aldeia do Castelo

melhoramento das condições de salubridade e conforto

Luzia

A intervenção levada a cabo demonstra que a opção pela

Integração paisagística dos taludes realizados em torno

manutenção das cablagens aéreas das redes eléctricas e

lugar. Poderá ser equacionado o estabelecimento de um

da capela, que amenize o impacto dos mesmos e das

de telecomunicações não foi a mais contundente, sendo

regulamento e política ativa que incentive a realização

construções anexas.

362

168.

363

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

3 289 m2 x 279,60¤/m2 = 919 620,00 ¤

Custo das obras - 919 620,00 ¤

1 900 m2 x 83,14¤/m2 = 157 960,00 ¤

Custo das obras - 157 960,00¤

300 m2 x 35,00¤/m2 = 10 500,00 ¤

Custo das obras - 10 500,00 ¤

1
Valorização da aldeia do Castelo
Área afecta
2
Valorização do monte do Castelo
Área afecta
3
Valorização do espaço envolvente à Capela de Santa
Luzia
Área afecta

total do custo das obras - 1 088 080,00 ¤

364

Estimativa do custo dos projetos, estudos e levantamentos

1
Valorização da aldeia do Castelo

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 919 620,00 ¤

Arquitectura
919 620,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 5,90% (percentagem aplicável)

= 54 237,00 ¤

Especialidades e levantamento
689 715,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,00% (percentagem aplicável)

=48 284,20 ¤

Arquitectura paisagista
91 962,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,83% (percentagem aplicável)

= 8 119,47 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
3 970,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 397,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 111 037,67 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização do monte do Castelo
Custo da obra - 157 960,00¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
157 960,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 5,43% (percentagem aplicável)

= 12 767,87 ¤

Especialidades
110 572,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 5,80% (percentagem aplicável)

= 10 152,52 ¤

Arquitectura paisagista
110 572,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 5,14% (percentagem aplicável)

= 9 477,21 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
5 460,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicável)

= 546,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 32 943,60 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

365

Estimativa do custo dos projetos e levantamentos

3
Valorização do espaço envolvente à Capela de Santa
Luzia
Custo da obra - 10 500,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura paisagista
10 500,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 12,28% (percentagem aplicável)

= 1 289,03 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 1 289,03 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal
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Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

prevista

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

modalidades:

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

- Execução de sondagens preliminares, quando a

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

Coordenador Geral

informações necessárias e elementos dispensáveis para

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

Arquitecto

a execução do projecto.

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Arquitectura

A metodologia de intervenção na envolvente ao

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

. Projecto geral Arquitecto

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Engenharias

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

arqueologia;

. Fundações e Estruturas

se a precedência da intervenção arqueológica, a

-

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Instalações e equipamentos mecânicos

assim satisfação à necessidade de informação prévia

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

sobre o monumento por parte das diversas artes

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Estudos acústicos e térmicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

obrigará à realização de escavações e respectivos

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

apresentado um relatório.

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

Arqueologia/ História

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
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56 - Igreja de Santa Maria de Veade, Veade, Celorico de Basto
169. Braga, Celorico de Basto, Veade, no lugar da Igreja, a cerca de 150 m da EN 304.

369

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral do
templo, deve ser considerada, na perspetiva do impacte
de qualquer obra no subsolo, como zona condicionada
à execução de sondagens arqueológicas prévias e
acompanhamento arqueológico da obra, antecipando o
achado de enterramentos.
Dado ao seu potencial arquitetónico, recomenda-se
a elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia
da Arquitetura, permitindo desta forma reconstituir e

2
1

Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP/Zona
Especial de Proteção, que preserve o enquadramento
paisagístico e o aglomerado rural da sua envolvente.

170.

370

2

171.

371

Áreas de atuação

1
Salvaguarda, conservação e valorização dos espaços
envolventes ao imóvel.
2
Salvaguarda, conservação e valorização de percurso de
via sacra e alto do Calvário
3
Acompanhamento e ordenamento do território nas
zonas abrangidas pela albufeira da barragem do Fridão,
em função da valorização do contexto do imóvel.

372

2
1

3

373

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado à envolvente da Igreja de

paisagística do imóvel que contemple a transição para a

1

Veade evidenciou a necessidade de acautelar futuras

nova realidade do espelho de água.

Valorização da envolvente próxima ao imóvel

intervenções na envolvente próxima que possam pôr em

Estas conclusões permitem retirar as seguintes propostas

As obras a realizar nesta envolvente próxima ao

causa a sua integridade, dado a expectativa existente em

de atuação que se consideram necessárias levar a cabo

imóvel consistem na salvaguarda da residência

alguns terrenos abandonados existentes na proximidade,

para a valorização e integração do imóvel na paisagem,

paroquial, reformulação do espaço do estacionamento

como a que recentemente ocorreu a noroeste da igreja,

que se transcrevem a seguir de forma sintética.

e alargamento do espaço verde a noroeste do conjunto

com os movimentos de terra. Para além disso, também

arquitectónico, podendo ser realizadas em conjunto ou

se observou que o estacionamento criado a sul da

por fases, desde que salvaguardado um projeto conjunto,

igreja apresenta uma dimensão exagerada para o local,

pelo que se tratam a seguir de forma individual.

devendo ponderar-se a sua alteração, em conjunto com a

Relativamente à iluminação, na envolvente próxima do

expansão do espaço ajardinado para o terreno municipal
existente a poente da residência paroquial, para criação

exterior ao monumento, segundo os pressupostos e

de um espaço de transição e consolidação da envolvente

recomendações enunciados na Carta de Taxso de 2009,

ao imóvel, que resolva a situação atual de somatório de
vários elementos e posicionamento anárquico de outros

e que não alterem as características fundamentais de

tantos.

cor e textura dos objectos iluminados, recorrendo a

Em relação à construção da Barragem do Fridão e

luminárias com ópticas e acessórios que minimizem a

criação de um extenso espelho de água até junto do

poluição luminosa.

imóvel, considera-se que estes trabalhos devem ser

Na envolvente alargada da operação de valorização

objecto de um acompanhamento muito próximo por

descrita abaixo, deve ser contemplada a harmonização

forma a acautelar que os novos elementos que vão ser

dos sistemas de iluminação pública (IP) e a passagem

construídos não colidam visualmente, materialmente

para o subsolo das redes aéreas de distribuição de

ou esteticamente com o imóvel. Estas operações

serviços de telecomunicações, de energia eléctrica em

podem contemplar as intervenções referidas atrás,

BT e de IP existentes.

para promoção de um amplo espaço de integração

374

1.1

1.2

1.3

Residência Paroquial

Parque de estacionamento

Espaço pertencente ao município a nascente da

Atribuição de uma função que permita a sua salvaguarda

Tendo em conta a criação da barragem do Fridão e a

residência paroquial

e valorização, com eventual reposição da volumetria

Avaliar a possibilidade de junção do terreno municipal ao

original. A sua proximidade ao imóvel dita a urgência

prevista, considera-se que se deve avaliar a remoção e/

logradouro ajardinado defronte da residência paroquial,

da intervenção.

ou alteração do extenso pavimento em cubo de granito

com a deslocação do arruamento para nordeste para

existente a sul da igreja, dada a dissonância de escala que

junto do início da encosta. Este espaço em conjunto

o mesmo contém em relação ao conjunto arquitectónico

com o existente e o eventual espaço de reformulação do

da igreja de Veade. Assim, deve-se rever a cota de

estacionamento, criará um espaço de recepção ao imóvel

implantação deste espaço, com eventual alteamento,

(terreiro/parque/jardim), que contemple a sua integração

por forma a permitir a expansão de área do logradouro

paisagística e a transição para a nova realidade lacustre

da residência paroquial, para servir como espaço de

que surgirá a sudoeste.

integração paisagística do imóvel nesta nova realidade
lacustre, mantendo a sua condição rural primitiva.
Independentemente da realização desta intervenção,
deve ser dado um destino mais condigno aos sarcófagos
existentes na base do fontanário localizado a sul do
atual estacionamento.

375

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

2

3

Valorização da via sacra

Barragem do Fridão

Valorização e salvaguarda do espaço da via Sacra e Alto

Acompanhamento de toda a intervenção associada

do Calvário, com limpeza e manutenção do percurso

às obras decorrentes da construção da Barragem do

pedonal e sítio do calvário.

Fridão, na envolvente próxima ao imóvel, por forma à

dimensão e integração paisagística do parque de
estacionamento e eventuais infraestruturas de apoio à
valorizar as duas construções abandonadas e em ruína
existentes a norte do imóvel, ou eventual remoção da
construção mais recente, através da atribuição de uma
função compatível com a proximidade ao imóvel e à
nova realidade envolvente. Este acompanhamento deve
passar pela antecipação dos acontecimentos, através da
realização de um plano de pormenor e eventual projeto
de execução que concretize as ideias aqui transmitidas,
situações avulsas de resolução imediata de situações
particulares, que normalmente pouco contribuem para
a coesão do objectivo central, que neste caso passa pela
integração do Bem Cultural presente, a Igreja de Veade.
Neste caso são apresentados os valores dos projectos

376

a cargo da empresa encarregue de construir a barragem.

173.

377

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1
Valorização da envolvente próxima ao imóvel
Área afecta

2 000 m2 x 183,01¤/m2 = 366 020,00 ¤

1.1
Residência Paroquial
Área afecta

600 m2 x 795,70¤/m2 = 477 420,00 ¤

1.2
Parque de estacionamento
Área afecta

1 858 m2 x 109,38¤/m2 = 203 220,00 ¤

1.3
Espaço pertencente ao município a nascente da
residência paroquial

6 858 m2 x 110,21¤/m2 = 755 800,00 ¤

Custo das obras - 1 802 460,00 ¤

Área afecta
2
Valorização da via sacra
Área afecta

Custo das obras - 32 420,00 ¤
600 m2 x 54,03¤/m2 =32 420,00 ¤

3
Barragem do Fridão
Área afecta

15 160 m2 x 254,95¤/m2 = 3 865 000,00 ¤

Custo das obras - 3 865 000,00 ¤

total do custo das obras - 5 699 880,00 ¤

378

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização da envolvente próxima ao imóvel

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 1 802 460,00 ¤

Arquitectura
1 802 460,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 5,20% (percentagem aplicável)

= 93 782,72 ¤

Especialidades
1 081 476,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 6,50% (percentagem aplicável)

= 70 268,07 ¤

Arquitectura paisagista
720 984,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 6,17% (percentagem aplicável)

= 44 509,74 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
30 860,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 3 086,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 211 646,52¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

2
Valorização da via sacra

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:

Custo da obra - 34 420,00¤

Arquitectura
34 420,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 10,38% (percentagem aplicável)

= 3 363,89 ¤

Especialidades
22 694,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 12,14% (percentagem aplicável)

= 2 753,99 ¤

Arquitectura paisagista
9 726,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 12,42% (percentagem aplicável)

= 1 207,74 ¤

Arqueologia
2 420,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicável)

= 242,00 ¤
Honorários de Projectos e Estudos 7 567,62 ¤

À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

379

Estimativa do custo dos projetos

3
Barragem do Fridão
Custo da obra - 3 865 000,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
3 865 000,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 4,61% (percentagem aplicável)

= 178 072,05 ¤

Especialidades
2 512 250,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 5,54% (percentagem aplicável)

= 139 184,41 ¤

Arquitectura paisagista
1 352 750,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 5,49% (percentagem aplicável)

= 74 201,13 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 391 457,60 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

380

Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

projeto de intervenção no imóvel, como para produzir

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

conhecimento acrescentado sobre a história construtiva

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

prevista

do mesmo, potenciando a sua valorização pela

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

modalidades:

transferência de conhecimento.

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

- Execução de sondagens preliminares, quando a

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

informações necessárias e elementos dispensáveis para

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador Geral

a execução do projecto.

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

Arquitecto

A metodologia de intervenção na envolvente ao

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

arqueologia;

. Projecto geral Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

-

se a precedência da intervenção arqueológica, a

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

. Fundações e Estruturas

para

esta

envolvente,

Acompanhamento

da

comporta

execução

da

duas

obra,

Engenharias

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

assim satisfação à necessidade de informação prévia

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

. Instalações e equipamentos mecânicos

sobre o monumento por parte das diversas artes

obrigará à realização de escavações e respectivos

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

. Estudos acústicos e térmicos

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

apresentado um relatório.

Coordenador das especialidades relacionadas com a

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

Dado ao seu potencial arquitetónico recomenda-se a

área das engenharias: Engenheiro Civil.

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

elaboração de um estudo no âmbito da Arqueologia

Arquitectura paisagista

da Arquitetura, permitindo desta forma reconstituir

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

e documentar as diversas fases construtivas do

Arqueologia/ História

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações
de minimização, a destruição desnecessária de vestígios.

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.
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57 - Igreja do Salvador de Ribas, Ribas, Celorico de Basto
174. Braga, Celorico de Basto, Ribas, no lugar de Cerdeira, a cerca de 1000 m da EN 304.

383

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral do templo,
incluindo a área a Sul da igreja onde se localizaria o
antigo claustro, devem ser consideradas, na perspetiva
do impacte de qualquer obra no subsolo, como zona
condicionada à execução de sondagens arqueológicas
prévias e acompanhamento arqueológico da obra.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP / Zona
Especial de Proteção, que preserve o enquadramento
paisagístico impedindo o crescimento de construções
1

175.

384

2

176.

385

Áreas de atuação

1
Valorização e integração paisagísitca da envolvente ao
imóvel.

386

1

177.

387

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

O diagnóstico realizado aponta para a necessidade de

1

1.1

se tentar inverter o impacto construtivo que impera na

Valorização da envolvente ao imóvel

Acesso poente através da avenida

envolvente à igreja de Ribas, visível através das lógicas

As obras a realizar nesta envolvente próxima ao imóvel

que entram em confronto com a sobriedade do imóvel

consistem na salvaguarda do acesso franco ao imóvel

seja coerente nem adequado para o meio envolvente em

e da envolvente rural em que se insere, procurando que

(embora sendo um problema de gestão do espaço, assume

que se insere, reconhece-se a importância que se tentou

este não seja um objecto privado mas um bem cultural

uma importância central na fruição do bem patrimonial)

dar ao acesso principal à igreja. Neste sentido deve-se

e na inversão das lógicas construtivas avulsas que se

encontrar novo desenho para este acesso, estabelecendo

população e a sua igreja, a natureza envolvente e meio

têm expandido um pouco por todo o lado, e que urge

uma hierarquia de espaços desde, sugere-se, o cruzeiro

ambiente físico em que se insere.

contrariar, conferindo a necessária hierarquização dos

(comemorativo) dos Centenários, até à Igreja (incluindo

Apesar do acima referido, é obrigatório reconhecer a

espaços envolventes da igreja, e nos acessos que a ela

todo o adro, ao qual se alude abaixo). Este espaço, ou

capacidade de realização daqueles que cuidam deste

conduzem.

conjunto de espaços, que medeiem entre o cruzeiro e

espaço, a julgar pela forma como cumulativamente

Na envolvente próxima ao monumento deve-se

a Igreja deverão constituir no seu todo um ambiente
vestibular, uma preparação, um caminho que conduza

da descaracterização referida. Por esta razão, deve ser

exterior ao monumento, segundo os pressupostos e

à igreja, uma envolvente que, ao contrário de uma

considerada uma forma de catalisar esta capacidade na

recomendações enunciados na Carta de Taxso de 2009,

fronteira, seja um suporte de vivências e ambiências

obtenção de um espaço mais adequado à (duradoura)

que se diluam no Território (entendido como o todo

simplicidade formal do imóvel.

e que não alterem as características fundamentais de

composto pelo meio biofísico e populações que nele

Nas imediações da igreja observou-se a existência da

cor e textura dos objectos iluminados, recorrendo a

habitam) e que com ele (re)estabeleça a cumplicidade

ponte das Torres, elemento aparentemente de origem

luminárias com ópticas e acessórios que minimizem

necessária para assim contribuir também para a sua

medieval, que pela sua proximidade ao imóvel, deveria

a poluição luminosa. No âmbito geral da operação

construção.

ser objeto de conservação, integrando uma visita

de valorização da envolvente deve ser contemplada,

1.2

complementar ao imóvel.

pelo menos para a ZEP proposta, a harmonização dos

Envolvente à igreja

Desta forma, estas conclusões permitem retirar as

sistemas de iluminação pública (IP) e a passagem para

Redesenho de toda a envolvente à igreja para integração

seguintes propostas de atuação que se consideram

o subsolo das redes aéreas de distribuição de serviços

de acessos, construções e espaços adjacentes, retirando-

necessárias levar a cabo para a valorização e integração

de telecomunicações, de energia eléctrica em BT e de

lhe o carácter fragmentado dos canteiros existentes no

do imóvel na paisagem, que se transcrevem a seguir de

IP existentes.

acesso oeste.

forma sintética.

Para além do enunciado, interessa salientar os aspectos

Assegurar o acesso livre ao imóvel, através da abertura

seguintes:

dos portões existentes a norte do adro, e avaliar de
forma desapaixonada, o que se compreende ser um
exercício difícil, a necessidade, utilidade, forma e valia
da existência do portão poente.

388

178.

389

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

1 483 m2 x 217,43¤/m2 = 322 450,00 ¤

Custo das obras - 322 450,00 ¤

6 041 m2 x 60,56¤/m2 = 365 870,00 ¤

Custo das obras - 365 870,00 ¤

1
Valorização da envolvente ao imóvel
1.1
Acesso poente através da avenida
Área afecta
1.2
Envolvente à igreja
Área afecta

total do custo das obras - 688 320,00 ¤

390

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização da envolvente ao imóvel
Custo da obra - 688 320,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
688 320,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,23% (percentagem aplicável)

= 42 862,88 ¤

Especialidades
412 992,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,71% (percentagem aplicável)

= 31 837,73 ¤

Arquitectura paisagista
275 328,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,35% (percentagem aplicável)

= 20 240,70 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
18 820,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 1 882,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 96 823,30 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

391

Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

de minimização, a destruição desnecessária de

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

vestígios, como a área perimetral do templo, incluindo a

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

área a Sul da igreja onde sediaria o antigo claustro. Estas

obrigará à realização de escavações e respectivos

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

áreas devem ser consideradas, na perspetiva do impacte

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

de qualquer obra no subsolo, como zona condicionada

apresentado um relatório.

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

à execução de sondagens arqueológicas prévias e

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

acompanhamento arqueológico da obra, antecipando

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

desta forma o achado de enterramentos e ou estruturas

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

relacionadas com o antigo mosteiro.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

informações necessárias e elementos dispensáveis para

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

a execução do projecto.

prevista

A metodologia de intervenção na envolvente ao

modalidades:

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

- Execução de sondagens preliminares, quando a

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

. Projecto geral Arquitecto

para

esta

envolvente,

comporta

duas

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

Engenharias

assim satisfação à necessidade de informação prévia

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

sobre o monumento por parte das diversas artes

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

intervenientes, em especial da engenharia e da

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Coordenador das especialidades relacionadas com a

arquitectura, considerando-se esta fase basilar no

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

área das engenharias: Engenheiro Civil.

contexto multidisciplinar da metodologia de intervenção

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Arquitectura paisagista

em monumentos. O trabalho prévio de arqueologia

arqueologia;

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

sensibilidade evitando, através da proposta de actuações

392

Acompanhamento

da

execução

da

obra,

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Arqueologia/ História
. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

58 - Igreja do Salvador de Fervença, Fervença, Celorico de Basto
179. Braga, Celorico de Basto, Fervença, no lugar do Assento, contígua ao CM 616.

393

Condicionantes

1
Do ponto vista arqueológico, a área perimetral da
cabeceira do templo deve ser considerada, na perspetiva
do impacte de qualquer obra no subsolo, como zona
condicionada à execução de sondagens arqueológicas
prévias e acompanhamento arqueológico da obra,
prevenindo desta forma o achado de enterramentos e ou
estruturas relacionadas com o antigo mosteiro.
2
Recomenda-se o estabelecimento de uma ZEP/Zona
Especial de Proteção, que mantenha o enquadramento
1

paisagístico impedindo o crescimento de construções

180.

394

2

181.

395

Áreas de atuação

1
Valorização do largo defronte do imóvel, espaços e
construções contíguas.

396

1

397

Proposta de intervenções na envolvente ao imóvel

A envolvente à igreja de Fervença foi profundamente

1

alterada, como se pode observar pelas novas construções

Valorização da envolvente ao imóvel

e espaços públicos que existem no lugar atravessado

A intervenção proposta incide na valorização do espaço

pela EM 616, sem o devido planeamento que fomentasse

público do lugar de Fervença e construções privadas

a coesão do todo. A justaposição de elementos vários,

dissonantes que com ele comunicam, onde a estrada
de acesso ao lugar deve retomar o carácter de rua, para
facilitar a coesão e escala dos espaços. Deverão avaliarse os objectivos a alcançar com esta intervenção e, se o

dos elementos que compõem este lugar. Julgamos

esforço despendido corresponderá a resultados positivos,

que o polo aglutinador desta intervenção se deve

dado que o alcance da intervenção dependerá em parte

centrar no largo defronte da igreja, dadas as alterações

da forma como se envolvem os proprietários privados e
da sua participação. Esta operação deve ser promovida

foram alvo, diminuindo a sua capacidade de assumir-

pela entidade camarária responsável, dado que nele
participam vários espaços e construções privadas.

Assim, deve recair sobre o espaço público a função de

No âmbito geral da operação de valorização da

recriar este lugar.

envolvente deve ser contemplada, pelo menos para a ZEP

Desta forma, estas conclusões permitem retirar as

proposta, a harmonização dos sistemas de iluminação

seguintes propostas de atuação que se consideram

pública (IP) e a passagem para o subsolo das redes

necessárias levar a cabo para a valorização e integração

aéreas de distribuição de serviços de telecomunicações,

do imóvel na paisagem, que se transcrevem a seguir de

de energia eléctrica em BT e de IP existentes.

forma sintética.

398

399

Estimativa do custo das obras

Intervenção

Áreas

Estimativa do custo da obra

5 000 m2 x 117,46¤/m2 = 587 300,00 ¤

Custo das obras - 587 300,00 ¤

1
Valorização da envolvente ao imóvel
Área afecta

total do custo das obras -587 300,00 ¤

400

Estimativa do custo dos projetos e estudos

1
Valorização da envolvente ao imóvel
Custo da obra - 587 300,00 ¤

Custos do projecto de execução, englobando as diversas especialidades:
Arquitectura
587 300,00 ¤ (estimativa do custo da obra geral) x 6,41% (percentagem aplicável)

= 37 667,18 ¤

Especialidades
440 475,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 7,57% (percentagem aplicável)

= 33 358,22 ¤

Arquitectura paisagista
146 825,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 8,18% (percentagem aplicável)

= 12 012,95 ¤

Planos arqueológicos e estudos históricos
7 300,00 ¤ (estimativa do custo da obra) x 10% (percentagem aplicada)

= 730,00 ¤

Honorários de Projectos e Estudos 83 768,36 ¤
À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal

401

Constituição da equipa técnica

A equipa técnica deverá ser constituída pelos técnicos

desnecessária de vestígios, como a área perimetral da

As restantes especialidades e áreas de projecto deverão

cabeceira do templo, antecipando desta forma o achado

igualmente acompanhar presencialmente a execução da

pelo conjunto das especialidades, um técnico responsável

de enterramentos e ou estruturas relacionadas com o

obra, com o objectivo desta ser executada conforme os

pela paisagem e um técnico responsável pelo conjunto

antigo mosteiro.

projectos desenvolvidos, e prestar os esclarecimentos

da arqueologia e história. Toda a equipa técnica deverá

De acordo com esta perspectiva, a actuação da

necessários para o correcto desenrolar da mesma.

ser coordenada por um arquitecto, a quem deverão ser

especialidade de Arqueologia, no âmbito da intervenção

prestadas as informações e elementos dispensáveis ao

prevista

início, desenvolvimento e conclusão do projecto geral.

modalidades:

Este coordenador geral do projecto, estabelecerá o

- Execução de sondagens preliminares, quando a

contacto com o adjudicador, a quem também prestará as

intervenção preconiza perturbação do subsolo em

informações necessárias e elementos dispensáveis para

áreas consideradas especialmente sensíveis, devendo

a execução do projecto.

os resultados da arqueologia servir, nestes casos, para

A metodologia de intervenção na envolvente ao

validar a solução proposta ou recomendar alterações.

Coordenador Geral

monumento deve reger-se pelos princípios reguladores

Nota importante: estes trabalhos terão que ser

Arquitecto

internacionalmente estabelecidos, devendo salientar-

realizados depois do estudo prévio de arquitectura e

Arquitectura

se a precedência da intervenção arqueológica, a par

antes da elaboração do projecto de execução, pois este

. Projecto geral Arquitecto

para

esta

envolvente,

comporta

duas

já deve incorporar as informações proporcionadas pela

Engenharias

satisfação à necessidade de informação prévia sobre o

arqueologia;

. Instalações e equipamentos de águas e esgotos

monumento por parte das diversas artes intervenientes, em

-

especial da engenharia e da arquitectura, considerando-

obrigatoriamente presencial nas fases de remoção de

Coordenador das especialidades relacionadas com a

se esta fase basilar no contexto multidisciplinar da

solos, visando prevenir qualquer destruição inadvertida

área das engenharias: Engenheiro Civil.

metodologia de intervenção em monumentos. O trabalho

de eventuais vestígios que possam aparecer, o que

Arquitectura paisagista

obrigará à realização de escavações e respectivos

. Projecto paisagístico. Arquitecto paisagista.

Acompanhamento

zonas de especial sensibilidade evitando, através da
proposta de actuações de minimização, a destruição

402

da

execução

da

obra,

. Instalações e equipamentos eléctricos e telefónicos

Arqueologia/ História
apresentado um relatório.

. Plano de trabalhos e estudo histórico. Arqueólogo.

