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Vale de Flores…    o meu regresso ao passado…
Foto de Miguel Magalhães Ramalho,anos 70



O significado da Arqueologia da Arquitectura ou o 
método arqueológico aplicado ao edificado

Mosteiro da Flor da Rosa



• A Arqueologia da Arquitectura 
estabelece um diálogo entre duas 
disciplinas de difícil relacionamento… 

Finalmente !!

• Disciplina que nasce em Itália em 
meados dos anos 70 no âmbito da 
grande tradição de restauro e do 
meados dos anos 70 no âmbito da 
grande tradição de restauro e do 
desenvolvimento da Arqueologia 
Medieval (T. Mannoni, G. P. Brogiolo e 
R. Parenti)

Mosteiro da Flor da Rosa, CRAT



Arqueologia da Arquitectura  utiliza o método arqueológico

Arqueologia:Arqueologia:Arqueologia:Arqueologia:

Lei de Bases do Património N.º 107/2001, artº 74 

• disciplina que através do estudo das diversas 
materialidades do passado do Homem cria um conjunto materialidades do passado do Homem cria um conjunto 
de hipóteses interpretativas sobre esse mesmo passado 

• “O património arqueológico integra depósitos 
estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 
arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e 
monumentos de outra natureza, bem como o respectivo 
contexto, quer estejam localizados em meio rural ou 
urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso (...) “.



Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra
Foto Artur Corte-Real

A maior parte do património 
arquitectónico é igualmente património 
arqueológico, ou seja, passível de ser 
abordado pela metodologia 
arqueológica



Arqueologia é uma ciência que se fundamenta no método estratigráfico. 
Este método consiste na análise dos processos de acumulação e erosão 
dos sedimentos, individualizando os diferentes estratos e analisando a 
relação entre eles

Escavações arqueológicas no Castelo de Alcácer do Sal



Arqueologia=Método Estratigráfico=Método de Harris



O método estratigráfico em arqueologia consiste na análise dos O método estratigráfico em arqueologia consiste na análise dos O método estratigráfico em arqueologia consiste na análise dos O método estratigráfico em arqueologia consiste na análise dos 
diferentes diferentes diferentes diferentes estratos ao nível do subsoloestratos ao nível do subsoloestratos ao nível do subsoloestratos ao nível do subsolo

no entanto…no entanto…no entanto…no entanto…

no edificado são também reconhecíveis no edificado são também reconhecíveis no edificado são também reconhecíveis no edificado são também reconhecíveis processos de estratificação ao processos de estratificação ao processos de estratificação ao processos de estratificação ao 
nível dos paramentosnível dos paramentosnível dos paramentosnível dos paramentos

Igreja de Melque e edifício histórico em Siena . Artigo de  Luís Caballero Torre de Montarrenti (Siena) segundo Parenti



Ao nível do edificadoAo nível do edificadoAo nível do edificadoAo nível do edificado

A estratigrafia surge como resultado das acções construtivas ou 
destrutivas, quer sejam naturais ou intencionais, que tiveram 
lugar ao longo da história do edifício, determinando a forma como 
ele surge aos nossos olhos na actualidade.

Construção originalConstrução original

Reconstruções Destruições 

Edifício actualEdifício actualEdifício actualEdifício actual



A intervenção e investigação arqueológica em edifícios históricos deve 

efectuar-se sempre a dois níveis: ao nível do subsolo e ao nível do edificado 

Leitura estratigráfica da Portaria do 
Mosteiro de Tibães

Luís Fontes (Univ. Minho)



O EDIFÍCIO VISTO COMO UM O EDIFÍCIO VISTO COMO UM O EDIFÍCIO VISTO COMO UM O EDIFÍCIO VISTO COMO UM 
TODO !TODO !TODO !TODO !

Arqueologia aplica-se quer ao 
que se encontra a cotas 
negativas (subsolo) como a cotas 
positivas (edificado)

A arqueologia do edificado tem a 
vantagem de não ser destrutiva 
(salvo excepções), pode aplicar-
se apenas ao que está à vista, 
enquanto que a arqueologia de 
escavação implica a destruição 
sucessiva de estratos

Catedral de S. Pedro de Geneve durante campanha 
arqueológica



Além da análise arqueológica (estratigráfica) será 
necessário promover a interdisciplinaridade de modo 
a alcançar um conhecimento completo do edifício

O contributo de outras disciplinas:



documental

Investigação histórica

iconográfica



Outras ciênciasOutras ciênciasOutras ciênciasOutras ciências
1. 1. 1. 1. Análises geológicas (ex: proveniência das pedras)

2. Análises físico-químicas de diferentes tipos de materiais:

• argamassas

• rebocos

• madeira

• pintura mural, etc

Foto:  J. Aguiar



“Nova Conservação” (Folha nº 1 )

O diálogo permanente com a 
disciplina de Conservação e 
Restauro



A Arqueologia e a Engenharia

O importante papel da Arqueologia 
da Arquitectura na identificação e 
explicação das patologias (marcas de 
sismos, problemas estruturais etc.)

Análise do edificado (percurso Análise do edificado (percurso 
histórico do edifício), permite saber 
quando e porquê surgiram os 
problemas, possibilitando a definição 
de estratégias para uma actuação 
segura ao nível do projecto de 
engenharia

Catedral de Vitória (País Basco)



Investigação em Arqueologia da ArquitecturaInvestigação em Arqueologia da ArquitecturaInvestigação em Arqueologia da ArquitecturaInvestigação em Arqueologia da Arquitectura

Análises  de tipologias (o importante contributo do Arquitecto)Análises  de tipologias (o importante contributo do Arquitecto)Análises  de tipologias (o importante contributo do Arquitecto)Análises  de tipologias (o importante contributo do Arquitecto)
exemplos:exemplos:exemplos:exemplos:
• Elementos decorativos;
•Elementos construtivos;
•Métodos e técnicas de construção

E o estudo de vestígios  mais ténues ....



O reconhecimento das 
marcas que permanecem 
no tempo e que nos falam 
de antigos métodos de 
construção



Exemplo:

Tipologia dos diferentes 
talhes da pedra

Da descoberta dos utensílios 
ao próprio gesto ...

S. Román de Tobillas (Pais Basco)



O reconhecimento das marcas de andaimesO reconhecimento das marcas de andaimesO reconhecimento das marcas de andaimesO reconhecimento das marcas de andaimes



Análise dos materiais e das 
pequenas marcas remete para 
o conhecimento da 
organização laboral, 
condições de trabalho, etc.

Do estaleiro ao 
indivíduo...



Metodologia de trabalho em Arqueologia da Metodologia de trabalho em Arqueologia da Metodologia de trabalho em Arqueologia da Metodologia de trabalho em Arqueologia da 
Arquitectura:Arquitectura:Arquitectura:Arquitectura:

1. Recolha documental e iconográfica

2. Levantamentos gráficos

3. Análise do edificado sobre os levantamentos 3. Análise do edificado sobre os levantamentos 
gráficos

4. Preenchimento de fichas

5. Levantamento fotográfico

6. Análises

7. Elaboração de diagrama final



Uma base gráfica rigorosa é um

dos aspectos  mais importantes em 

Arqueologia da Arquitectura



Levantamento gráfico simplificado a 
diversas escalas



Análise sobre levantamento fotográfico simples

Palazzo Gritti Badoer em Veneza  segundo o Arquitecto Francesco Doglioni



Leitura de paramentos com 
base em registos fotográficos 
antigos

A importância dos arquivos da DGEMN

Estudo de Leo Wevers – Castelo da Amieira do Tejo



A utilização da Fotogrametria

Catedral de Plama de Maiorca (Latorre y 
Câmara) Aqueduto de Segovia (Latorre y Câmara)



Levantamentos topográficos de alta definição – Laser 3D
ESTUDO DE PATRICIA MAÑANA-BORRAZÁS, ANXO RODRÍGUEZ PAZ, REBECA BLANCO-ROTEA



Método: Método: Método: Método: 

1. Levantamento campo;  2. elaboração da planimetria;  3. ligação à Base de Dados1. Levantamento campo;  2. elaboração da planimetria;  3. ligação à Base de Dados1. Levantamento campo;  2. elaboração da planimetria;  3. ligação à Base de Dados1. Levantamento campo;  2. elaboração da planimetria;  3. ligação à Base de Dados

Igreja St.ª Maria de 
Castro- Rebeca 
Blanco  



O exemplo da Catedral de Vitória no País BascoO exemplo da Catedral de Vitória no País BascoO exemplo da Catedral de Vitória no País BascoO exemplo da Catedral de Vitória no País Basco

A utilização do CADCADCADCAD, Bases de DadosBases de DadosBases de DadosBases de Dados e a  aplicação do  SIGSIGSIGSIG onde tudo é 
incluído: o registo do passado mas também tudo o que vai sendo executado ao 
longo do projecto de reabilitação – o acrescentar de novos “estratos”



Depois dos levantamentos a análise



Na leitura estratigráfica são individualizadas

as Unidades Estratigráficas (UE) = 

entidades mínimas que, no caso da leitura 

dos paramentos podem ser :

• Construtivas (aparelho, argamassas, • Construtivas (aparelho, argamassas, 
rebocos, etc)

• Destrutivas (interfaces de destruição, 
marcas de sismos, etc)



Cada Unidade Estratigráfica (UE) é descrita individualmente 
em fichas e desenhos de campo:

• Descrição exaustiva
• Estabelecimento de relações entre diferentes UE

(anterior, posterior, contemporânea)
• As UE são posteriormente agrupadas em:• As UE são posteriormente agrupadas em:

-Actividades (exemplo: colocação de telhado novo, restauro
de revestimentos, etc)
-Etapas (períodos cronológicos – cronologia absoluta ou
relativa)



O OBJECTIVO DA ARQUEOLOGIA DA ARQUITECTURA

Da entidade mínima (Unidade Estratigráfica) à 
visão global do edifício e da sua história 

Processo de síntese



Um exemplo
S. Gião da Nazaré



Análise do edificado 
sobre os levantamentos 
fotogramétricos

A numeração das 
Unidades Estratigráficas

S. Gião da Nazaré – estudo  de Luís 
Caballero Zoreda/IPPAR



O reconhecimento de

diferentes revestimentos:

• Recolha de amostras de rebocos 
e argamasas

• Análises físico-químicas (Fac. 
Ciências da UL)



As fichas de campo





Preenchimento de fichas de UEPreenchimento de fichas de UEPreenchimento de fichas de UEPreenchimento de fichas de UE
S. Gião da Nazaré – ficha  de Luís Caballero Zoreda



Questões de cronologia:
A matriz,  o registo das Actividades e das Etapas históricas.
As cronologias relativas e as absolutas (com datações 
precisas)

S. Gião da Nazaré – estudo de Luís Caballero Zoreda/IPPAR

ACTIVIDADES ETAPAS



EL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DELEL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DELEL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DELEL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DEL
BAÑO ÁRABE DE CHURRIANA DE LABAÑO ÁRABE DE CHURRIANA DE LABAÑO ÁRABE DE CHURRIANA DE LABAÑO ÁRABE DE CHURRIANA DE LA

VEGA: LA SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTOVEGA: LA SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTOVEGA: LA SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTOVEGA: LA SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO
COMO BASE DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓNCOMO BASE DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓNCOMO BASE DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓNCOMO BASE DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN

JOSÉ MANUEL LÓPEZ OSORIO - Arquitecto
JOSÉ MANUEL TORRES CARBONELL- Arqueólogo







E Vale de Flores ??



Projecto de Reabilitação da Quinta de Vale de Flores:

Uma enorme oportunidade para o conhecimento 
deste extraordinário conjunto …



Quinta de Vale de Flores

Um processo de destruição acelerado que é 
necessário travar ….necessário travar ….



A Quinta nos anos 60 Foto  Arquivo DGEMN 



Nos anos 70



Em 2000
Foto  Arquivo DGEMN 



E em 2009…



A degradação da envolvente que é necessário conter



Foto  Arquivo DGEMN 



Impressões sobre
Vale de Flores

(Visita de dia 25 de Março de 2009)

Uma história aprisionada

algumas pistas…muitas 
dúvidas !



Breve Cronologia:

• Fundação da 1ª metade do século XVI (?)  Jorge de Barros e D.ª Filipa de Melo

• 1541-1543 – estadia de Jorge de Barros em Itália – A influência italiana no desenho da Casa de Vale de 
Flores ?

• 1556 - Instituição do Morgadio de Vale de Flores

• 1558 – Instituição da Capela mortuária da Família de Jorge de Barros na Matriz de Santa Iria da Azóia

• 1755 – Terramoto de Lisboa atinge o grau VIII na freguesia de Santa Iria

• Descrições da Quinta em 1767-69 e 1777-78 dão conta da ruína dos edifícios principais e do tipo agricultura 
praticada

• 1899 - Compra da propriedade por um Brasileiro – são executadas obras e a casa que é pintada de azul

• Anos 30 do século XX – início da alteração do sistema agrícola (desde pelo menos séc. XVIII) 

• 1998 – Alteração da Zona Especial de Protecção para permitir a construção do IC2 destrói parte do sistema 
de abastecimento de água à propriedade

• 2000 - Fim da exploração agrícola da Quinta de Vale de Flores

• 2001 – Derrocada da Loggia

• 2005 – A Quinta de Vale de Flores passa para a posse da Câmara Municipal de Loures



O reconhecimento do valor do conjunto 

A Importância do “ Património Difuso ”:

•Antiga topografia (patamares, área de pomar, área d e vinha, jardim?)

•Elementos do sistema hidráulico (aqueduto, noras, t anques e canais) 

•Caminhos, bancos, muros e cerca•Caminhos, bancos, muros e cerca

•Elementos vegetais - identificação das espécies cult ivadas ao longo da história da Quinta



Descrição da Quinta nos finais século XVIII

Elementos construídos:
• Pátio de entrada (a nascente) com muros arruinados em redor;
• Entrada com duas colunas (a nascente);
• Junto ao pátio um conjunto de casas térreas: cavalariças, palheiro, pardieiro 

para recolha de carros, pardieiro com utilização desconhecida, casa com 
forno e uma bica de água;

• Edifício principal com várias divisões destacando-se a Capela, a Cozinha, 
os pavimentos em madeira e ladrilho e a varanda com colunas;os pavimentos em madeira e ladrilho e a varanda com colunas;

• No piso térreo abobadado: adega, lagar e um grande armazém.

E ainda na Quinta….

• Edifício do pomar (em cota inferior) – utilizado pelo caseiro ;
• Aqueduto;
• Dois poços - um com nora;
• Três tanques;
• Uma mina;
• Cerca em redor da propriedade.



Elementos naturais:

• Pomar

• Vinha  (bastante destruída pela plantação de trigo)

• Olival

O tipo de agricultura praticada desde pelo menos o século XVIII O tipo de agricultura praticada desde pelo menos o século XVIII 
manteve-se até ao século XX data em que os rendeiros substituem o 
pomar pela horta resultando, certamente, em importantes alterações 
da topografia: 

- Reformulação dos patamares, início do aterro parcial do aqueduto e 
do possível acesso original à casa, etc.



O valor histórico do 
conjunto



Caminho  segue 
junto ao 

Aqueduto

Nora

Tanque

Entrada

Anexos 
Agrícolas

A Quinta

• Conjunto 
patrimonial

• Acesso    
original ?

Vinha

Caminho 
da Missa Nora

Tanques

Planta dos anos 50 

Pomar



Arco de 
entrada

Caminho de 
acesso à casa

Portal de 
entrada



O arco de entrada e caminho de acesso



Portal ou janelão junto à Capela ?
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