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RESUMO 

Somos uma pequena escola de arquitetura (ISMAT), no sul de Portugal 
(Portimão/Algarve). Desde os primeiros anos que o desafio é procurar criar uma 
mentalidade arquitetónica, através da exploração da capacidade de observar, analisar 
e projetar. Um dos principias objetivos do programa de Arquitetura é introduzir – desde os 
primeiros exercícios -  uma sensibilidade para as questões do Conceito e da Concepção 
(do espaço), considerando o Território, o Património e a sua capacidade de interação 
com os elementos arquitetónicos a propôr, nomeadamente através da reabilitação e da 
regeneragão (do Território e/ou do Edificado). O objetivo passa por um real 
conhecimento do Espaço/Território, desde as suas raízes históricas e culturais, bem como 
da evolução das técnicas construtivas inerentes, de modo a que seja possível projetar 
uma intervenção “real” - mesmo que esta seja ao nível de uma operação “curúrgica”. 
Neste contexto, apresentamos dois projetos de investigação de dois alunos finalistas. Um, 
consiste na reabilitação de um quarteirão e de uma velha fábrica de moagem, em Faro, 
com o objetivo de conceber um espaço multifuncional (exposições, conferências, 
biblioteca,…) e, simultaneamente, promover a requalificação urbana de uma área da 
cidade ao abandono, potenciando a regeneração de toda a sua área envolvente e a 
ligação ao território. O outro, consiste numa reabilitação de um convento do Século XVI, 
na frente ribeirinha da cidade de  Portimão. Este trabalho propõe, para além das 
questões da reabilitação, a introdução de um novo programa funcional, num diálogo 
entre a arquitetura contemporânea e a pré-existente que a justifica, num tema de estudo 
atual: o turismo de saúde e os conceitos do desenho universal. O foco, tão ou mais 
importante que o resultado final, é o processo de aprendizagem em si! É um processo de 
pensar Arquitetura, que envolva diferentes fases: histórica, arquitetónica, cultural, 
estética, técnica, sem esquecer a consciência da contemporaneidade.  

Palavras-chave: Mentalidade Arquitetónica; (Real) Reabilitação; Processo de 
aprendizagem. 

ABSTRACT 

We are a small school of architecture (ISMAT) in south cost of Portugal (Portimão / 

Algarve). From the earliest years, the challenge has been to seek to create an 

architectural mindset by exploiting the ability to observe, analyze and design. One of the 

main objectives of the Architecture program is to introduce - from the earliest exercises - a 

sensibility to the issues of Concept and Conception (of space), considering the Territory, 

Heritage and its ability to interact with the architectural elements to be proposed, namely 

through rehabilitation and regeneration (from the Territory and / or the Building).The goal is 

to promote a real knowledge of Space / Territory, from its historical and cultural roots, as 

well as the evolution of inherent constructive techniques, so that it is possible to project a 

“real” intervention - even if it is at the level of a “surgical” operation. In this context, we 

present two research projects by two finalist students. One is the rehabilitation of a block 

and an old milling plant in Faro, with the aim of designing a multifunctional space 

(exhibitions, conferences, library, etc.) and at the same time promoting the urban 

requalification of an area of the city by abandonment, enhancing the regeneration of all 
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its surrounding area and the connection to the territory. The other is a rehabilitation of a 

16th century convent on the riverfront of the city of Portimão. In addition to rehabilitation 

issues, this paper proposes the introduction of a new functional program, in a dialogue 

between contemporary and pre-existing architecture that justifies it, in a current subject of 

study: health tourism and the concepts of universal design. The focus, as or more 

important than the result, is the learning process itself! It is a process of thinking 

Architecture, which involves different phases: historical, architectural, cultural, aesthetic, 

technical, without forgetting the consciousness of contemporaneity. 

Keywords: Architectonic Mentality; (Real) Rehabilitation; Learning process. 

 

1 INTRODUÇÃO 
É nosso objetivo, como Escola de Arquitetura, desenvolver um Programa 
que capacite os estudantes de ferramentas e conhecimentos, por forma a 
criar uma Mentalidade Arquitetónica, que passa obrigatoriamente por 
compreender a Arquitetura como um todo, desde o espaço construído ao 
território (urbano ou rural) onde este se insere. 
Cada vez mais, a preocupação por um desenvolvimento sustentável e um 
meio ambiente equilibrado estão na ordem do dia, tal como a coesão e a 
inclusão social. Assim, criar uma Mentalidade Arquitetónica passa por 
desenvolver uma responsabilidade social - fundamental quando o 
objetivo é intervir no espaço público, semi-público ou, mesmo, privado. 
Cada intervenção gera uma diversidade de consequências espaciais que 
se refletem socialmente, ao nível da apropriação do espaço e dos 
comportamentos dos utilizadores (considerando as suas capacidades e 
limitações). Criar uma Mentalidade Arquitetónica passa, também, por 
estimular o pensamento, através de uma reflexão crítica sobre os 
comportamentos e consequências que intervir no espaço implicam. 
Assim, quando a intervenção arquitetónica implica a reabilitação ou 
regeneração do espaço ou do território, estas apresentam-se, cada vez 
mais, como uma solução, ou melhor, como uma atitude arquitetónica. 
Permite, assim, a reapropriação (não só do espaço propriamente dito), 
mas também da sua história, da sua cultura, do edifício, do local e, 
consequentemente, da sua identidade, alcançando-se, deste modo, uma 
solução de inclusão territorial e social mais sustentável. 
Desenvolver nos alunos de Arquitetura o compromisso pela Reabilitação e 
pela Regeneração (e, também, pelo Património!) é um dos objetivos do 
nosso Curso. Além de promover um desenvolvimento mais sustentável, 
aproveitando-se e reciclando-se “velhas estruturas”, Realibitar e/ou 
Regenerar permite - através de várias sobreposições - criar soluções que se 
adaptem a uma cultura em constante mutação.  
Numa sociedade cada vez mais consciente da luta contra o desperdíssio, 
o co-habitar, o co-existir entre o “antes” e o “agora”, entre o “velho” e o 
“novo”, apresentam-se como um desafio para professores e estudantes, 
pela multidisciplinariedade a que obriga, desde o território e pré-
existências, até às multiculturas. Reabilitar implica desenvolver identidades 
culturais locais, num diálogo constante com outras culturas, que conferem 
e aferem respostas onde o “Ontem” e o “Hoje” se intercruzam. 



 

 
 

Neste contexto apresentamos dois trabalhos de dois alunos finalistas que 
abordam as questões da Reabilitação e da Regeneração Urbana e 
Arquitectónica de um modo distinto, mas que no entanto visam o mesmo 
objetivo: a promoção integrada e sustentável do Território, do espaço 
edificado que o compõe e dos “vazios” que estes geram. 

2 DOIS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO EM ARQUITETURA 

2.1 Reabilitação do quarteirão da fábrica de moagem em faro 

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura 
Aluno: Nuno Rio  
Orientação Científica: Ana Paula Rainha, PhD Arquiteta 

Este trabalho centra-se numa intervenção através da realização de um 
projecto de arquitectura no lote industrial da Fábrica da Moagem de Faro. 
Pretende-se regenerar o espaço do lote onde se situam um conjunto de 
edifícios devolutos e em ruína, criando condições para dotar o lote com 
capacidade de valorizar o legado histórico do lugar e regenerar a 
atividade humana que em tempos ali esteve presente. 
A revitalização do património industrial pode desempenhar um papel 
decisivo na reabilitação económica e social de zonas deprimidas ou em 
declínio nas Cidades. O impulso que essa intervenção pode concretizar 
implica não só uma intervenção de reabilitação arquitetónica de um 
lugar, mas também uma intervenção para garantir um equilíbrio 
psicológico às comunidades que confrontadas com o encerramento 
súbito de grandes espaços industriais em meio urbano se viram 
repentinamente amputadas das suas fontes de rendimento. Da mesma 
forma que o encerramento compulsivo de zonas industriais provoca um 
súbito golpe social nas populações locais, também os tecidos urbanos das 
Cidades são afectados na medida em que se veem privados de espaços 
capacitados de dinâmica própria e geradores de novos outros espaços.  
 

Imagem 01 a 03 
01.Museu de Arte Contemporânea de Londres –Tate Modern1 

02. Silos do complexo industrial da Fábrica Nacional2 
03. Edifícios da Produção do Complexo Industrial a Nacional3 

                                                           
1 Fonte:https://www.artfund.org/thumbnail/1112/assets/what-to-see/museums-and-
galleries/t-v/tate-modern/new-2016-switch-house/venue-page-update/tate-modern-ls.jpg 
2 Fonte:http://lh4.ggpht.com/-XfY0vQV7NpE/T0tIc21ZH7I/AAAAAAAATQA/f-
C0IqnNSPo/s1600-h/C-Ind.-Portugal-e-Colnias.jpgFigura 



 

 
 

No caso da Cidade de Faro, a implantação e desenvolvimento da 
Fábrica da Companhia das Moagens implicou mudanças profundas na 
raiz urbana da Cidade que foram capazes de gerar evoluções sociais, 
novas técnicas e desenvolvimento económico que representaum valor de 
importância fundamental para a Cidade. Assume-se, portanto, neste 
projecto, o desafio de reverter o rumo dos acontecimentos, e reabilitar um 
quarteirão urbano que por agora está deixado ao abandono e à ruína. 
Considera-se neste projecto que a vida nas cidades deve funcionar como 
um acontecimento contínuo que se vai desenvolvendo ao longo dos 
tempos, que passa por Séculos e deixa o seu legado em obras materiais, 
organizações espaciais, construções, traçados e todos os demais 
elementos que lhe conferem personalidade própria. Considera-se, 
também, que a morte dos edifícios resulta quase sempre na morte dos 
lugares, transformando-os em lugares sem vida, decadentes na mesma 
escala do seu edificado. Portanto, este trabalho, é também um manifesto 
de defesa do interesse das cidades, porque hoje, urge, antes de mais, 
defender a vida das cidades, e remover das cidades os elementos que 
persistem em agregar elementos de insalubridade que sacrificam a vida 
das populações e o seu desenvolvimento urbano. 
Para o desenvolvimento deste trabalho foram consideradas algumas 
referências, no contexto internacional e nacional, nomeadamente: o 
Museu de Arte Contemporânea de Londres (Imagem 01); a Fábrica da 
Nacional, em Lisboa (Imagem 02 e 03); ou, entre outros, o Armazém 
Frigorífico da Doca de Alcântara, em Lisboa. 
 

Imagem 04 a 06 
Fábrica de moagem de Faro | Levantamento fotográfico 

Fotografias: Nuno Rio 

 
Apresenta-se como objetivo averiguar, em fase de projecto, qual a 
viabilidade de reutilização de edifícios e lotes que, na sua origem, foram 
pensados e desenvolvidos com volumetria e características arquitetónicas 

                                                                                                                                                                                
3 Fonte:http://lh5.ggpht.com/-
W9ffWcbLUHE/T0tIeUlgErI/AAAAAAAATQM/P26ampu6xH8/s1600-h/C-Ind.-Portugal-e-
Colnias.21.jpg 
Consulta efetuada em outubro de 2019 

 



 

 
 

próprias dos complexos industriais. São edifícios com espaços amplos 
dedicados a armazenamento de matérias primas, com  
espaços dedicados a instalação de maquinaria e, em alguns casos, com 
espaços dedicados ao recreio dos trabalhadores.  
Também se revela importante refletir acerca das consequências da 
volumetria e verticalidade destes volumes na vizinhança de zonas 
habitacionais. Com este trabalho pretende-se testar a viabilidade da 
reutilização destes enormes e “problemáticos” edifícios, que pela sua 
idade e estado de abandono são considerados dispensáveis para a 
indústria e, ao mesmo tempo, são demasiado jovens para se afirmarem 
como património classificado. Pretendeu-se, ainda, desenvolver um 
projecto de reconversão do edifício da moagem e silo em museude arte, 
e o restante espaço do lote em edifícios polivalentes para a instalação de 
escritórios de apoio a atividades ligeiras dedicadas à prestação de 
serviçose estudos. 
A ideia inicial do projeto passa por manter a forma do silo e da nave da 
fábrica, primeiro, pelo seu volume e, também, pelo seu desenho 
arquitetónico – a decisão é feita pela consequência da forma, pela 
dinâmica que esta impõe à periferia e pela barreira que a sua presença 
impõe ao limite do espaço construído. 
As novas formas são definidas pelo contexto, e pelas existências. Os 
elementos predominantes no local são as formas alongadas, eficientes e 
de contexto definido - a opção principal deste projeto foi manter o 
contexto original das formas, definir novas implantações, sem criar novos 
contextos de lugar. 
A nova utilização obriga à criação de percursos e discursos de materiais. 
Procurou-se introduzir nos edifícios novos acessos, e novos planos de vista. 
Os acessos são formalmente definidos por passagens em vez de entradas 
e saídas, aritmeticamente definidas. Uma das principais lacunas era a 
interligação do edifício com a Cidade. A introdução de passagens 
procura abrir o lote, definir fronteiras e garantir acesso direto aos pátios e 
circulações interiores do lote.  
 

Imagem 07 a 09 
Fábrica de moagem de Faro | análise e proposta 

Desenhos: Nuno Rio 



 

 
 

Com a introdução dos novos edifícios no Lote, a Rua da Moagem passa a 
ter um início, um meio, mas fica sem um fim. 
Os edifícios a implantar serão edificados em betão branco de superfície 
lisa, de modo a que se possa garantir identidade própria aos novos 
elementos, e também, continuidade estética em relação aos edifícios 
existentes. Os espaços interiores estão concebidos para garantir 
polivalência de usos e, também, capacidade para que o utilizador do 
edifício não perca o contacto com a paisagem exterior. 

Imagem 10 a 12 
Fábrica de moagem de Faro | proposta 

Modelo Tridimensional: Nuno Rio 

2.2 Reabilitação do convento de são francisco, em portimão, para hotel 
com valências hospitalares 

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura 
Aluno: Roberto Marques 
Orientação Científica: Ana Bordalo, PhD Arquiteta 

Este trabalho centra-se no desenvolvimento de um projeto de 
regeneração e reconversão urbana e arquitetónica para o Convento de 
São Francisco, construído no século XVI, através da introdução de um 
novo programa funcional: um hotel com valências hospitalares. Assim, 
haverá necessidade de ampliação da estrutura existente, com um novo 
volume que pretende promover o diálogo entre o edifício existente e o  

proposto, bem como a sua relação com o espaço urbano onde este se 
integra: a frente ribeirinha da cidade de Portimão. 
O novo volume “abre” o conjunto edificado à cidade e acentua o 
diálogo com a frente ribeirinha (Imagem 13). Onde se propõr que no 
antigo convento se centrem as funções sociais, medicas e terapeuticas; 



 

 
 

enquanto, o novo volume centra as funções de habitação (quartos em 
suite).  
Todos os espaços foram pensados de acordo com os princípios do 
Desenho Universal. Este conceito foi estabelecido pelo Center of Universal 
Design da Universidade da Carolina do Norte (EUA), que estabeleceu sete 
princípios para a sua aplicabilidade. O objetivo era conceber um sistema 
de conceito/projeto que promova a qualidade, ou seja, que para além 
dos parâmetros estéticos sejam equacionadas as questões da 
facilidade/legibilidade, entendimento, conforto e segurança na sua 
utilização. Assim, os objetos e espaços deverão ser concebidos tendo 
como referência: 

 
Imagem 13 

Reabilitação do Convento de São Francisco, em portimão, para hotel com 
valências hospitalares | Implantação no Território (escala 1:2000) 

Desenho: Roberto Marques 

 
  



 

 
 

Imagem 14 a 16 
Edifício de habitação para idosos Wozoco4  

 
Princípio 1 - USO EQUITATIVO: de modo a que possam ser utilizados por todos 
os indivíduos nas diferentes etapas da sua vida e independentemente das 
suas limitações ou incapacidades físicas. 
Princípio 2- FLEXIBILIDADE NA UTILIZAÇÃO: de modo a permitir a utilização por 
todos os indivíduos e de forma adaptada às suas características e 
necessidades. 
Princípio 3- USO SIMPLES E INTUITIVO: os objetos e equipamentos devem ser de 
utilização simples, indo de encontro à intuição dos utilizadores. 
Princípio 4 - INFORMAÇÃO PERCETÍVEL: independentemente do meio e da 
forma de comunicação (verbal, escrita, simbólica, gráfica, tátil) esta 
deverá ser transmitida do modo percetível aos indivíduos, 
independentemente da sua capacidade sensorial. 
Princípio 5 - TOLERÂNCIA AO ERRO: os objetos, equipamentos e espaços 
devem minimizar (ou eliminar) o risco de erro na sua utilização. 
Princípio 6 - MINIMIZAR O ESFORÇO FÍSICO: os objetos, equipamentos e 
espaços devem ser concebidos de modo a diminuir a utilização de 
esforço físico, por parte do utilizador. 
Princípio 7 - DIMENSÃO E ESPAÇO PARA A APROXIMAÇÃO E USO: os espaços 
devem possuir características físicas de modo a promover a sua utilização 
por todos os indivíduos, independentemente das suas capacidades físicas. 

A grande diferença entre a conceção de espaços, objetos e/ou 
equipamentos segundo os princípios do desenho universal ou do desenho 
acessível, passa pelo facto de o primeiro ser dirigido a todos os indivíduos, 
com ou sem limitações físicas (permanentes ou temporárias), enquanto o 
segundo é dirigido aos indivíduos portadores de incapacidade física 
(STEINFELD, 2004). 
Podemos referir, como exemplo o edifício Wozoco - complexo residencial 
para idosos - concebido pelo ateliê MVRDV, em Amsterdão (1994-1997) 
(Imagens 14 a 16). Os autores defendem que a importância do projeto  

                                                           
4 Amesterdão, Holanda | MVRDV, arquitetos 
Fonte: http://www.archdaly.com.br/25071/wozoco-mvrdv 
Consulta efetuada em outubro de 2019 

 



 

 
 

 

Imagem 17 e 18 
Reabilitação do Convento de São Francisco, em portimão, para hotel com valências 

hospitalares | Vistas (escala 1:1000) 
Desenho: Roberto Marques 

arquitetónico, dos edifícios relacionados com os cuidados de saúde, é 
crucial, uma vez que estabelece uma influência direta nas experiências  
de vivência dos seus utilizadores - que se estende aos efeitos psicológicos 
e terapêuticas médicas implementadas. Ainda, segundo os autores, a sua 
localização preferencial deverá ser fora dos grandes centros urbanos, uma 
vez que a serenidade é um fator fundamental para estes utentes (e 
profissionais).  
Estas dinâmicas associadas ao turismo de saúde (para todas as idades), 
têm-se revelado num fator chave para a alavancagem do 
desenvolvimento socioeconómico das regiões fortemente direcionadas 
para o turismo, como é o caso da cidade de Portimão e da região onde  
esta se insere, o Algarve. As componentes de lazer, descanso, férias e 
tranquilidade (aliadas à segurança) adquirem, cada vez mais, 
importância na sociedade contemporânea, transformando o turismo num 
dos fenómenos sociais dos tempos modernos. Durante as duas últimas 
décadas a procura por serviços de saúde e bem-estar tem tornado este 
tipo de turismo, num dos mais promissores subsetores desta atividade.  
A proposta pretende reposicionar a vocação turística da cidade, de 
carácter sazonal, dotando-a de um espaço que procura captar e 
alavancar um turismo integrado e de qualidade, vocacionado para todas 
as faixas etárias da população, com características e cuidados 
específicos. Assim, o programa proposto apresenta-se, também, como um 
fator dinamisador da economia local, capaz de captar e impulsionar a 
fixação de população residente qualificada, visando o bem-estar e a 
melhoria de qualidade de vida dos utentes que procuram equipamentos 
de saúde especialisados 8aliados à vocação turística da cidade). 



 

 
 

 

 
Imagem 19 

Reabilitação do Convento de São Francisco, em portimão, para hotel com 
valências hospitalares | Piso -1 (escala 1:1000) 

Desenho: Roberto Marques 

 
Ao conciliar a estrutura pré-existente (em atual estado de ruína) com um 
novo volume, pretende-se devolver à cidade espaços que estão em  
entropia e estruturá-los de modo a a que contribuam para o 
desenvolvimento e regeneração da área onde estão inseridos. 
Quando o arquiteto pensa um edifício que: se insere num local 
privilegiado do território – a frente ribeirinha de uma cidade; integra um 
convento do século XVI em ruína; um programa complexo que visa dar 
resposta a um novo paradigma do turismo; com espaços necessariamente 
pensados com base nos conceitos do desenho universal, promotores de 
bem-estar aos seus utilizadores; para dar resposta ao programa, terá que 
integrar arquitetura contemporânea (pensada para o programa) com 
arquitetura pré-existente (construída para um programa distinto), sem 
esquecer o território. São inúmeras as premissas inerentes. As soluções que 
se encontram não são únicas e fechadas sobre si. Refletem, apenas, um 
modo de pensar o programa, o território e o edifício, de um arquiteto em 
construção.  
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Imagem 20 e 21 
Reabilitação do Convento de São Francisco, em portimão, para hotel com 

valências hospitalares | Vistas (escala 1:1000) 
Desenho: Roberto Marques 

 
3 CONCLUSÕES 
A realização de um trabalho/projeto que sintetise um percurso de cinco 
anos de aprendizagem em Arquitetura é um momento de reflexão e 
escolha. Implica a opção de um tema com o qual o aluno se identifique e 
que, simultaneamente, seja um contributo para questões que a sua 
formação em Arquitetura despertou. 
Como Professoras e Orientadoras Científicas, procuramos criar 
“curiosidades” nos alunos, ensinando-os a observar e a ler o Território, à 
procura de (des)harmonias. 
Se no primeiro estudo de caso o contexto é urbano, em pleno quarteirão 
semi-abandonado - visando a sua regeneração através da 
implementação de um novo uso, de carácter lúdico e cultural – já o 
segundo tem um contexto e objetivo diferenciados: uma frente ribeirinha, 
um convento do século XVI, numa cidade turistica, onde se procura a 
regeneração (urbana e arquitetónica) através da implementação de um 
equipamento turistico com valencias hospitalares. 
As diferenças programáticas obrigaram a um diferente modo de olhar, a 
um diferente modo de abordar, a um diferente modo de projetar. Ambos 
refletem  uma aprendizagem, bem como a identificação do aluno com as 
suas preocupações com o território (urbano ou rural), através da 
reabilitação e da regeneração, com recurso a novas proposta e novos 
conceitos de análise e interpretação do território, valorizando o património 
cultural e edificado. 
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