


PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

Que desafios para o Futuro? 
Flávio Lopes, arquitecto 

Tema apresentado no Colóquio Património e Associativismo, realizado em 
Santarém, entre 29 e 30 de Março, de 2003, organizado pela Associação de Estudo 
e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém. 

INTRODUÇÃO 

o destino a dar ao património arquitectónico constitui um dos problemas fundamentais da 
cultura contemporânea, ao pretender manter para o futuro o maior número possível de 
expressões e vestígios do passado histórico. 

A salvaguarda do património tem vindo a ganhar um interesse e um envolvimento social 
crescente. 

No nosso País, a diversidade e a quantidade do património arquitectónico impõe pesadas 
responsabilidades ao Estado, aos Municípios, às Associações de Defesa do Património e a 
todos os cidadãos em geral. 

Porém, os conceitos sobre o património arquitectónico são dinâmicos e os desafios que a 
sua conservação impõe, mudam com os tempos. 

Também as condições económicas dos países estão sujeitas a flutuações e o tempo 
presente é, manifestamente, de contenção de investimentos e maximização de recursos e 
resultados. 

Nestas condições, de reais condicionantes financeiras, que desafios se colocam ao 
património arquitectónico português? 



t Património Arquitectónico - Que desafios para o Futuro? 

o alargamento da noção de património arquitectónico 

A actual Lei do Património Cultural Português define os bens culturais imóveis (onde se 
integram o património arquitectónico e o arqueológico) como representando «testemunho 
material com valor de civilização ou de cultura»l. 

Percebe-se a intenção do legislador em criar uma definição abrangente, já que os tempos 
são de rápida mudança e a nossa noção sobre o património tem vindo a alargar-se 
consideravelmente nos últimos anos e continuará certamente a evoluir no futuro. 

Já por ocasião do Ano Europeu do Património Arquitectónico, em 1975, o congresso 
realizado em Amesterdão, para encerrar as campanhas levadas a cabo em toda a Europa, 
constatou a extraordinária evolução do conceito de património. 

Inicialmente limitado aos monumentos, sítios arqueológicos e aos conjuntos históricos 
prestigiados até meados do século XX, o conceito de património arquitectónico tem-se 
alargado progressivamente, e passou a englobar todas as edificações ou conjuntos 
possuidores de uma identidade própria não apenas pela coerência do seu estilo, mas 
também pela marca da história dos grupos humanos que aí vivem desde há muitas 
gerações. 2 

Por outro lado, tem vindo a esbater-se a segregação hierárquica entre conjuntos de 
interesse .artístico maior e os de interesse menor, e assistimos a uma ligação cada vez 
mais exigente entre a preservação do património e o ambiente. 

o desejo de conservação alargou-se a novas categorias de bens, como o património 
industrial, o património do século XX, a arquitectura tradicional ou vernácula e engloba 
preocupações de ordem social, científica, técnica e paisagística, colocando enormes 
dificuldades, quer no momento da selecção dos bens a preservar, quer no momento de 
encontrar os melhores métodos de gestão. 

Perante este alargamento da noção de bem patrimonial seremos 
capazes de alargar a base social de apoio, nomeadamente à 
juventude, para podermos fazer frente a um tão vasto leque de 
bens a preservar? 

A crise de identidade dos grandes núcleos populacionais e a 
necessidade de reabilitação dos centros históricos 

A população das grandes cidades, sobretudo a que vive nos subúrbios, apresenta um 
profundo descrédito e mal-estar relativamente às soluções urbanísticas encontradas para o 
crescimento desses burgos que se produziu com grande desprezo pelos valores culturais e 
naturais dos lugares. 

Num mundo em crescente globalização, surge a consciência de que, na ausência de 
políticas efectivas poderemos, a curto prazo, perder uma grande parte do património 
arquitectónico, sobretudo os núcleos antigos das cidades e vilas, bem como as aldeias 
tradicionais. 

1 Artigo 14.0 da Lei 107/2001, de 8 de Setembro. 
2 Vid. a Declaração de Amesterdão, aprovada no Congresso sobre o património arquitectónico europeu, que 
teve lugar entre 21 e 25 de Outubro de 1975. 
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Em artigo recente, com o título «Que turismo para os nossos centros históricos»3 abordei a 
questão da decadência social e física que se esconde por trás das paredes de muitos dos 
nossos centros históricos. 

Não é certamente através de exclusivas políticas culturais que se poderão resolver os 
problemas. As tradicionais actuações da Cultura, nomeadamente classificando imóveis, 
estabelecendo zonas de protecção, apreciando planos e projectos da iniciativa dos 
Municípios ou de privados e realizando algumas obras em monumentos do Estado, é cada 
vez mais insuficiente aos olhos dos cidadãos que habitam os centros históricos. 

A actuação nos centros históricos exige um esforço de todos (Administração Central, Local 
e Proprietários) para o estabelecimento de metas concretas de melhoria das condições do 
alojamento e da qualidade de vida das populações. A Lei do Património Cultural Português 
é exigente nesta matéria4

, mas só a prática dos próximos anos nos mostrará a força real 
das disposições aí contidas. 

Os departamentos da Administração Central, com atribuições de salvaguarda do 
património arquitectónico ou arqueológico e de preservação ambiental poderão, e 
deverão, contribuir para a recuperação dos centros históricos, quer através da 
conservação de edifícios e conjuntos emblemáticos classificados, quer estudando e 
propondo medidas de preservação ambiental. 

Outra importante contribuição do sector da cultura será a investigação e divulgação das 
melhores realizações e o estudo e divulgação de uma Carta Nacional dos Centros 
Históricos que efectue a adaptação dos princípios e recomendações da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Conselho da Europa 
e do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) à realidade portuguesa 
actual, em diálogo com todos os intervenientes, especialmente o poder local e as 
associações representativas dos interesses da população abrangida. 

A reabilitação dos centros históricos, prosseguida a nível nacional através de políticas 
concertadas, poderá contribuir de forma significativa para a redução do desemprego e 
exclusão social, pois a mão-de-obra necessária para a recuperação de edifícios antigos é 
significativamente superior à necessária para a construção nova. Este aspecto, 
considerado negativo durante várias décadas, tem vindo a ser estudado em vários países 
europeus que compreenderam as desvantagens sociais e económicas de uma taxa 
crescente de desempregados. 

A reabilitação de centros históricos não é novidade no nosso país. Os últimos 20 anos 
foram palco de inúmeras experiências, em cidades como Lisboa, Porto, Guimarães, Évora, 
ou Mértola, só para citar alguns exemplos. É, por outro lado, uma matéria «na ordem do 
dia», pois importantes meios de comunicação social têm ultimamente abordado o temaS 
No entanto julgo que o futuro não poderá passar pela mera cópia das metodologias 
usadas ao longo desses anos. 

As novas intervenções deverão considerar uma lógica de futuro, mais do que um apego ao 
passado, e nessa lógica de futuro deveremos estar atentos às necessidades actuais dos 

3 LOPES, Flávio - Que Turismo para os Centros Históricos, in Centros Históricos, revista da Associação 
Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, Ano IV, número 12, Setembro a Dezembro de 2002, pp. 7-8. 
4 Vid. Artigos 4.°,6.°,8.° e 53.0 da Lei 107/2001 de 8 de Setembro. 
S Vid. a título de exemplo o Editorial de Vítor S. Andrade Reabilitação não se faz com palavras, no caderno 
Expresso Imobiliário, Edição 1586, de 22 de Março de 2003. 
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mais jovens, exactamente aqueles que foram «fugindo» dos bairros antigos, condenando
os ao envelhecimento precoce. 

Conseguiremos conciliar o futuro desenvolvimento urbanístico com a 
preservação da memória dos lugares? 

As paisagens rurais alteram-se ao ritmo das mudanças que 
ocorrem nos modos de produção agrícola. 

No mundo rural temos assistido a significativas transformações, com a construção de vias 
de comunicação, implantação de grandes indústrias, alterações dos modos de produção e 
de construção, destruindo as principais características da nossa paisagem. 

o património arquitectónico tradicional, que reflecte a vida das comunidades que o 
conceberam e é simultaneamente um testemunho da História, confronta-se actualmente 
com graves problemas de degradação, de rejeição e de abandono.6 

A maioria dos Planos Directores Municipais, elaborados no início da década de 90, não 
dedicou muita atenção a estes aspectos. 

Em muitos casos apenas se delimitaram perímetros urbanos e estabeleceram-se 
indicadores urbanísticos de forma a controlar o crescimento dos povoados rurais. 

A actual ocasião proporcionada pela revisão dos Planos Directores Municipais poderá 
constituir o momento ideal para reflectir com maior profundidade, quer sobre o carácter 
das mudanças em curso no mundo rural, quer sobre as formas possíveis de respeitar a 
identidade cultural das comunidades locais. 

Nas aldeias tradicionais não estão em causa apenas índices de construção, mas sim as 
formas e os materiais dos edifícios, estruturas e espaços urbanos, bem como as 
expressões intangíveis que lhes estão associadas. 

o planeamento territorial não poderá esquecer a paisagem humanizada que contextualiza 
cada aldeia, cada monte ou cada casal, devendo antecipar soluções de futuro, no interesse 
das comunidades aí residentes. 

Seremos capazes de antecipar respostas, de forma a harmonizar 
progresso e preservação dos vestígios do passado, nomeadamente 
a nossa paisagem humanizada? 

o Turismo Cultural como factor de desenvolvimento 

Um dos factores de maior progresso no nosso País tem sido o desenvolvimento do 
Turismo. 

Entre 1990 e 2000 o número de turistas entrados no país passou dos 8 para os 12 
milhões7 e a actividade turística envolve presentemente mais de 60.000 empresas ligadas 
ao alojamento, à restauração e à venda de viagens. 

6 Vid. a Carta do Património Construído Vernáculo, aprovada pelo ICOMOS, na sua XII Assembleia-Geral que 
decorreu na cidade do México, entre 17 e 24 de Outubro de 1999. 
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As projecções estatísticas apontam um contínuo crescimento do Turismo em Portugal, 
podendo as entradas de turistas atingir, em 2020, os 17 ou 20 milhões.8 

Neste quadro de desenvolvimento do turismo nacional regista-se uma tendência para uma 
evolução muito positiva do turismo cultural. 

Este fenómeno de mobilização de grandes massas que visitam monumentos e centros 
históricos, e que viajam até aos lugares mais recônditos, contribui de forma decisiva para 
o desenvolvimento do comércio e da economia, gerando o aumento do emprego e a 
fixação de populações. 

As relações entre Turismo e Cultura têm constituído uma preocupação constante, a nível 
mundial. O ICOMOS que em 1976 estabelecera, com várias outras organizações, os 
princípios deontológicos do Turismo Cultural, actualizou, em 1999, as suas preocupações 
na nova Carta do Turismo Cultural9• 

No quadro das recomendações do ICOMOS e do conhecimento da realidade portuguesa 
verificamos que a fruição do património cultural pode trazer vantagens ao turismo, tais 
como: 
• a dinamização do mercado interno, com aumento das taxas de gozo de férias e de 

estadas de curta duração; 
• a atenuação dos efeitos sazonais de incidência da procura; 
• o desenvolvimento de regiões do interior, normalmente afastadas dos principais 

pólos de atracção turística. 

Também o Turismo pode favorecer o desenvolvimento cultural, pois: 

• é um dos principais veículos do intercâmbio cultural; 
• oferece às comunidades locais motivos acrescidos para uma maior 

consciencialização dos seus valores culturais; 
• pode, e deve, proporcionar à conservação e à divulgação dos monumentos, 

conjuntos e sítios uma parte das suas receitas de exploração. 

A situação existente apela, pois, a uma cooperação estreita entre Turismo e Cultura para 
aproveitar as potencialidades do nosso País. 

Conseguiremos, através da conservação integrada do património 
propiciar um aumento qualitativo do Turismo? 

Onde encontrar os financiamentos necessários à preservação 
do património? 

A escassez de recursos para recuperar o património é uma realidade. Os poderes públicos 
não podem suportar sozinhos a tarefa ciclópica de preservar tudo aquilo que hoje 
consideramos património. 

7 Cf. Turismo em Portuga~ Política, Estratégia e Instrumentos de IntelVenção. Direcção-Geral do Turismo. 
Lisboa. Março de 2002. p. 27. 
8 Cf. HUESCAR, Augusto - Perspectivas de desenvolvimento do turismo europeu para os próximos 20 anos, in 
Com os Olhos no Futuro, Reflexões sobre o Turismo em Portugal, p. 42, ICEP Portugal e Direcção-Geral do 
Turismo, Lisboa, 2002. 
9 Uma tradução da Carta do Turismo Culturalfoi publicada na Revista Turismo Uma Ponte para o Património, 
número 4, Programa de Incremento do Turismo Cultural / Direcção-Geral do Turismo, Maio de 2002. 
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Esta situação exige, em primeiro lugar uma cooperação entre os vários departamentos da 
Administração Central, nomeadamente os ligados às políticas culturais, da habitação e do 
turismo. Exige também uma cooperação entre o Poder Central e os Municípios. 

Exige, finalmente, um esforço no sentido de clarificar os critérios de financiamento das 
acções de conservação do património arquitectónico onde, para além do valor relativo do 
bem a conservar se tenha presente a possibilidade de congregar o esforço de outras 
entidades para acções complementares ou subsidiárias, nomeadamente uma animação 
cultural que incentive e motive as populações a fruírem o patrimÓnio. 

o investimento na conservação de um monumento será potenciado se o mesmo for usado 
para uma função social ou economicamente útil, se o município respectivo assegurar os 
convenientes acessos e sinalização, se os órgão regionais de turismo o promoverem 
interna e externamente em rotas apropriadas e, finalmente, se as escolas locais o 
adoptarem como objecto de estudo para sensibilização dos mais jovens. 

o momento actual caracteriza-se por uma tendência geral, para rentabilizar ao máximo os 
escassos recursos existentes, quer humanos, quer financeiros. 

Qualquer acção deverá, pois, inscrever-se numa lógica global de utilização do património 
cultural como uma mais valia e não como um inconveniente, ou um travão ao 
desenvolvimento. 

A racionalização de meios será uma obrigação dos tempos futuros. 

Conseguiremos, no futuro próximo cativar energias financeiras de 
outros sectores da sociedade para a tarefa comum da preservação 
do património arquitectónico? 

6 



• Património Arquitectónico - Que desafios para o Futuro? 

Que desafios para o futuro? 

Retomando o tema e a pergunta formulada no início deste texto, devo obviamente, e 
como conclusão, apresentar algumas linhas de pensamento: 

1. Maior cooperação institucional entre os diferentes sectores da administração 
central com possibilidade de intervenção activa no património, e entre estes e o 
poder local; 

2. Reforço profundo da reabilitação dos centros históricos, como estratégia de 
aumento do emprego, e de melhoria da qualidade de vida das populações 
residentes, atendendo aos benefícios sociais e económicos que advêm de uma tal 
política; 

3. Dar prioridade à reutilização do património arquitectónico, com novos usos 
que respeitem o significado cultural dos bens patrimoniais e permitam novos e 
rentáveis investimentos, públicos ou privados. 

4. Incremento do turismo cultural, estabelecendo parcerias mais sólidas entre o 
turismo e a cultura e utilizando o património como factor essencial na estratégia de 
qualificação da imagem do nosso País no exterior; 

5. Criação de fórmulas mais céleres de apreciação dos investimentos privados em 
zonas com interesse patrimonial; 

6. Aumento do investimento em formação de técnicos e artífices, a todos os 
níveis; 

7. Criação de um programa concreto de sensibilização do grande público, 
recorrendo prioritariamente a mecenato, pois uma opinião pública esclarecida e 
consciente constitui o alicerce mais sólido das políticas de salvaguarda do 
património. 

8. Encorajamento das associações de defesa do património e das outras 
associações voluntárias para desempenharem um papel activo na detecção, estudo 
e divulgação do património; 
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6 Vid. a Carta do Património Construído Vernáculo, aprovada pelo ICOMOS, na sua XII Assembleia-Geral que 
decorreu na cidade do México, entre 17 e 24 de Outubro de 1999. 
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Este fenómeno de mobilização de grandes massas que visitam monumentos e centros 
históricos, e que viajam até aos lugares mais recônditos, contribui de forma decisiva para 
o desenvolvimento do comércio e da economia, gerando o aumento do emprego e a 
fixação de populações. 


As relações entre Turismo e Cultura têm constituído uma preocupação constante, a nível 
mundial. O ICOMOS que em 1976 estabelecera, com várias outras organizações, os 
princípios deontológicos do Turismo Cultural, actualizou, em 1999, as suas preocupações 
na nova Carta do Turismo Cultural9• 


No quadro das recomendações do ICOMOS e do conhecimento da realidade portuguesa 
verificamos que a fruição do património cultural pode trazer vantagens ao turismo, tais 
como: 
• a dinamização do mercado interno, com aumento das taxas de gozo de férias e de 


estadas de curta duração; 
• a atenuação dos efeitos sazonais de incidência da procura; 
• o desenvolvimento de regiões do interior, normalmente afastadas dos principais 


pólos de atracção turística. 


Também o Turismo pode favorecer o desenvolvimento cultural, pois: 


• é um dos principais veículos do intercâmbio cultural; 
• oferece às comunidades locais motivos acrescidos para uma maior 


consciencialização dos seus valores culturais; 
• pode, e deve, proporcionar à conservação e à divulgação dos monumentos, 


conjuntos e sítios uma parte das suas receitas de exploração. 


A situação existente apela, pois, a uma cooperação estreita entre Turismo e Cultura para 
aproveitar as potencialidades do nosso País. 


Conseguiremos, através da conservação integrada do património 
propiciar um aumento qualitativo do Turismo? 


Onde encontrar os financiamentos necessários à preservação 
do património? 


A escassez de recursos para recuperar o património é uma realidade. Os poderes públicos 
não podem suportar sozinhos a tarefa ciclópica de preservar tudo aquilo que hoje 
consideramos património. 


7 Cf. Turismo em Portuga~ Política, Estratégia e Instrumentos de IntelVenção. Direcção-Geral do Turismo. 
Lisboa. Março de 2002. p. 27. 
8 Cf. HUESCAR, Augusto - Perspectivas de desenvolvimento do turismo europeu para os próximos 20 anos, in 
Com os Olhos no Futuro, Reflexões sobre o Turismo em Portugal, p. 42, ICEP Portugal e Direcção-Geral do 
Turismo, Lisboa, 2002. 
9 Uma tradução da Carta do Turismo Culturalfoi publicada na Revista Turismo Uma Ponte para o Património, 
número 4, Programa de Incremento do Turismo Cultural / Direcção-Geral do Turismo, Maio de 2002. 
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t Património Arquitectónico - Que desafios para o Futuro? 


o alargamento da noção de património arquitectónico 


A actual Lei do Património Cultural Português define os bens culturais imóveis (onde se 
integram o património arquitectónico e o arqueológico) como representando «testemunho 
material com valor de civilização ou de cultura»l. 


Percebe-se a intenção do legislador em criar uma definição abrangente, já que os tempos 
são de rápida mudança e a nossa noção sobre o património tem vindo a alargar-se 
consideravelmente nos últimos anos e continuará certamente a evoluir no futuro. 


Já por ocasião do Ano Europeu do Património Arquitectónico, em 1975, o congresso 
realizado em Amesterdão, para encerrar as campanhas levadas a cabo em toda a Europa, 
constatou a extraordinária evolução do conceito de património. 


Inicialmente limitado aos monumentos, sítios arqueológicos e aos conjuntos históricos 
prestigiados até meados do século XX, o conceito de património arquitectónico tem-se 
alargado progressivamente, e passou a englobar todas as edificações ou conjuntos 
possuidores de uma identidade própria não apenas pela coerência do seu estilo, mas 
também pela marca da história dos grupos humanos que aí vivem desde há muitas 
gerações. 2 


Por outro lado, tem vindo a esbater-se a segregação hierárquica entre conjuntos de 
interesse .artístico maior e os de interesse menor, e assistimos a uma ligação cada vez 
mais exigente entre a preservação do património e o ambiente. 


o desejo de conservação alargou-se a novas categorias de bens, como o património 
industrial, o património do século XX, a arquitectura tradicional ou vernácula e engloba 
preocupações de ordem social, científica, técnica e paisagística, colocando enormes 
dificuldades, quer no momento da selecção dos bens a preservar, quer no momento de 
encontrar os melhores métodos de gestão. 


Perante este alargamento da noção de bem patrimonial seremos 
capazes de alargar a base social de apoio, nomeadamente à 
juventude, para podermos fazer frente a um tão vasto leque de 
bens a preservar? 


A crise de identidade dos grandes núcleos populacionais e a 
necessidade de reabilitação dos centros históricos 


A população das grandes cidades, sobretudo a que vive nos subúrbios, apresenta um 
profundo descrédito e mal-estar relativamente às soluções urbanísticas encontradas para o 
crescimento desses burgos que se produziu com grande desprezo pelos valores culturais e 
naturais dos lugares. 


Num mundo em crescente globalização, surge a consciência de que, na ausência de 
políticas efectivas poderemos, a curto prazo, perder uma grande parte do património 
arquitectónico, sobretudo os núcleos antigos das cidades e vilas, bem como as aldeias 
tradicionais. 


1 Artigo 14.0 da Lei 107/2001, de 8 de Setembro. 
2 Vid. a Declaração de Amesterdão, aprovada no Congresso sobre o património arquitectónico europeu, que 
teve lugar entre 21 e 25 de Outubro de 1975. 


2 












: Património Arquitectónico - Que desafios para o Futuro? 


Em artigo recente, com o título «Que turismo para os nossos centros históricos»3 abordei a 
questão da decadência social e física que se esconde por trás das paredes de muitos dos 
nossos centros históricos. 


Não é certamente através de exclusivas políticas culturais que se poderão resolver os 
problemas. As tradicionais actuações da Cultura, nomeadamente classificando imóveis, 
estabelecendo zonas de protecção, apreciando planos e projectos da iniciativa dos 
Municípios ou de privados e realizando algumas obras em monumentos do Estado, é cada 
vez mais insuficiente aos olhos dos cidadãos que habitam os centros históricos. 


A actuação nos centros históricos exige um esforço de todos (Administração Central, Local 
e Proprietários) para o estabelecimento de metas concretas de melhoria das condições do 
alojamento e da qualidade de vida das populações. A Lei do Património Cultural Português 
é exigente nesta matéria4


, mas só a prática dos próximos anos nos mostrará a força real 
das disposições aí contidas. 


Os departamentos da Administração Central, com atribuições de salvaguarda do 
património arquitectónico ou arqueológico e de preservação ambiental poderão, e 
deverão, contribuir para a recuperação dos centros históricos, quer através da 
conservação de edifícios e conjuntos emblemáticos classificados, quer estudando e 
propondo medidas de preservação ambiental. 


Outra importante contribuição do sector da cultura será a investigação e divulgação das 
melhores realizações e o estudo e divulgação de uma Carta Nacional dos Centros 
Históricos que efectue a adaptação dos princípios e recomendações da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Conselho da Europa 
e do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) à realidade portuguesa 
actual, em diálogo com todos os intervenientes, especialmente o poder local e as 
associações representativas dos interesses da população abrangida. 


A reabilitação dos centros históricos, prosseguida a nível nacional através de políticas 
concertadas, poderá contribuir de forma significativa para a redução do desemprego e 
exclusão social, pois a mão-de-obra necessária para a recuperação de edifícios antigos é 
significativamente superior à necessária para a construção nova. Este aspecto, 
considerado negativo durante várias décadas, tem vindo a ser estudado em vários países 
europeus que compreenderam as desvantagens sociais e económicas de uma taxa 
crescente de desempregados. 


A reabilitação de centros históricos não é novidade no nosso país. Os últimos 20 anos 
foram palco de inúmeras experiências, em cidades como Lisboa, Porto, Guimarães, Évora, 
ou Mértola, só para citar alguns exemplos. É, por outro lado, uma matéria «na ordem do 
dia», pois importantes meios de comunicação social têm ultimamente abordado o temaS 
No entanto julgo que o futuro não poderá passar pela mera cópia das metodologias 
usadas ao longo desses anos. 


As novas intervenções deverão considerar uma lógica de futuro, mais do que um apego ao 
passado, e nessa lógica de futuro deveremos estar atentos às necessidades actuais dos 


3 LOPES, Flávio - Que Turismo para os Centros Históricos, in Centros Históricos, revista da Associação 
Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, Ano IV, número 12, Setembro a Dezembro de 2002, pp. 7-8. 
4 Vid. Artigos 4.°,6.°,8.° e 53.0 da Lei 107/2001 de 8 de Setembro. 
S Vid. a título de exemplo o Editorial de Vítor S. Andrade Reabilitação não se faz com palavras, no caderno 
Expresso Imobiliário, Edição 1586, de 22 de Março de 2003. 
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