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O candente tema da reabilitação de
edifícios, cuja necessidade e urgên-
cia ganharam finalmente um amplo
consenso entre nós, ficará marcado,
neste ano de 2007, pela publicação
de duas obras fundamentais, apre-
sentadas nos últimos meses. Não ca-
be nesta página uma qualquer apre-
ciação crítica, ainda que sumária, a
estas publicações, mas a importân-
cia excepcional do seu aparecimento
não podia dispensar o breve aponta-
mento que se segue.
Editadas sob a chancela de entida-
des com responsabilidades no tema,
caracterizam-se, tanto pela ampla
abrangência do enquadramento, co-
mo pela precisão e detalhe das
metodologias de intervenção. São
assim testemunho de um consisten-
te trabalho de investigação desen-
volvido no quadro dessas entidades
e que, com essa publicação, é posto
ao serviço da comunidade e dos di-
ferentes agentes envolvidos nos
complexos e exigentes processos de
reabilitação. Aliás, ambas as publi-
cações, para além dos autores e co-
ordenadores, beneficiam de nume-
rosos contributos de outros investi-
gadores que, ao longo do tempo,
têm efectuado estudos ligados à te-
mática em causa.
Trata-se, em primeiro lugar, do
"Guia Técnico de Reabilitação Habi-
tacional", publicado pelo LNEC e
pelo INH, e coordenado por J. Vas-
concelos Paiva, José Aguiar e Ana
Pinho. Organizado em dois volu-
mes, constitui um reportório siste-
mático de técnicas de análise e inter-
venção, desde o diagnóstico até às
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desenvolvendo o tema das "técnicas
pouco intrusivas", constitui um não
menos importante contributo para o
saber-fazer na área da reabilitação.
Com uma interessante introdução
de carácter histórico-técnico sobre o
edificado em Lisboa, com especial
ênfase na reconstrução pombalina,
esta publicação, também de grande
volume, distingue-se pela caracteri-
zação e descrição exaustiva dos fe-
nómenos abordados, ilustrados por
desenhos e imagens extremamente
elucidativas e de grande rigor. Nu-
merosos quadros, de grande clareza
gráfica, acompanham todo o texto,
ajudando a compreender o encadea-
mento de fenómenos ligados à cons-
trução, por vezes de natureza com-
plexa e atravessando diferentes épo-
cas. Especial referência deve ser fei-
ta à extremamente precisa caracteri-
zação das patologias e das formas
de intervenção mais adequadas pa-
ra as superar.
Ambas estas obras, a somar a publi-
cações anteriores, como "Reabilita-
ção de Edifícios Antigos", 2003, Edi-
ções ORION, de João Appleton, e a
diversos títulos publicados pelo
LNEC e também pelo GECoRPA ao
longo dos anos, constituem instru-
mentos fundamentais para as exi-
gentes e multiformes intervenções
que, finalmente, puseram na ordem-
-do-dia a urgência da reabilitação
urbana no nosso país.
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do numa observação muito ampla e
bem documentada da situação actu-
al e orientado por metodologias
consistentemente estruturadas. É
assim que, enquanto no 1.º volume
se aborda largamente o problema
no âmbito "da habitação ao terri-
tório", com exemplos em todo o
país, o 2.º é dedicado às exigências
funcionais e consequentes soluções
de intervenção. Dispondo de abun-
dante documentação fotográfica,
permite visualizar desde amplos
enquadramentos urbanos até ao de-
talhe de patologias construtivas.
A outra publicação, da autoria de
Vítor Cóias, e editada por Argu-
mentum e GECoRPA sob o título de

Reabilitação do edificado
Novos e importantes

instrumentos
para o saber-fazer
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Vítor Cóias. Disposição dos dispositivos
de ligação
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