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Preâmbulo  

A valorização noturna dos monumentos é uma prática antiga que o Homem adotou como forma de tornar ainda mais 
especiais algumas celebrações importantes na vida das comunidades.

A evolução da técnica veio simplificar o uso da iluminação noturna, banalizando-se o que outrora tinha um caracter 
excecional. As cidades passaram a poder ser vividas e usufruídas 24 horas por dia, vindo a própria luz a ser encarada 
como fator de segurança das populações.

A competição entre soluções cada vez mais arrojadas conduziu-nos, porém, a situações de iluminação excessiva, pro-
jetada muito para além dos imóveis e das vias urbanas, gerando uma nova forma de poluição que afeta o equilíbrio do 
meio ambiente e das comunidades naturais de pequenos seres vivos, como os morcegos ou as corujas, que habitam os 
espaços urbanos.

O Homem, como organismo biológico que também é, ressente-se igualmente neste mundo onde deixou de haver lugar 
para a noite. Existem processos fisiológicos no ser humano que precisam do escuro para se desencadearem e deles 
depende a saúde e bem estar das pessoas.

Estas são as razões que levam cada vez mais especialistas a debater e a aprofundar o conhecimento nesta matéria e a 
estabelecer regras e normas orientadores para a elaboração de projetos de iluminação. 

É neste âmbito que em finais de 2009 surge a carta de Taxco. Sob o patrocínio do Instituto Nacional de Antropologia 
e História mexicano, um grupo de profissionais de variada proveniência redigiu o documento que estabelece as bases 
conceptuais, metodológicas e práticas para a iluminação dos monumentos e centros históricos, preconizando um maior 
respeito para com a sua integridade física e para com o próprio ambiente e defendendo o recurso a soluções de ilumi-
nação economicamente mais sustentáveis.

Comungando das mesmas preocupações, a Direção-Geral do Património Cultural promoveu o Encontro Internacional 
Iluminação em Monumentos e Zonas Históricas, que se realizou a 26 de Outubro de 2012, no Mosteiro de Alcobaça, 
reunindo um leque variado de especialistas proveniente de vários países e atuante em diferentes sectores do mercado, 
com o objetivo de sensibilizar os técnicos que trabalham em património para esta temática.

Este Encontro Internacional enquadrou-se no Programa Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade, 
apoiado pelo QREN através do POCentro.
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Iluminação natural nos monumentos Portugueses

Sara Roby Rodrigues 
Arquitecta, docente na ESAD-FRESS e no ISLA Campus Lisboa, 
Laureate International Universities 

Introdução

Com o objectivo de sensibilizar para as questões relacionadas com a iluminação natural nos monumentos Portugueses, 
este documento apresenta parte de um estudo realizado sobre iluminação natural na arquitectura Portuguesa. Este estudo 
centrou-se na qualidade da iluminação encontrada, isto é, na avaliação da aparência dos espaços iluminados. O conteúdo 
encontra--se dividido entre arquitectura religiosa e arquitectura civil e surge organizado segundo os tipos de luz encontra-
dos e não segundo ordem cronológica ou de estilos arquitectónicos. 

Foram identificados cinco tipos de luz nos monumentos Portugueses. Estes são: luz ambiente (luz não direccionada, dis-
tribuída uniformemente e que permite identificar detalhes arquitectónicos); luz focal (luz direccionada ou de distribuição 
não uniformemente, que cria algum destaque); luz cintilante (luz que cria pequenos e numerosos realces que produzem um 
efeito de cintilação); luz radiante (luz de distribuição não uniformemente e que cria áreas de contrastes excessivos) e luz 
reduzida (luz direccionada ou não direccionada, que não permite identificar detalhes arquitectónicos).

Iluminação natural nos monumentos de arquitectura religiosa

Luz reduzida

As situações de luz reduzida encontradas parecem resultar do facto dos edifícios 
apresentarem poucas aberturas, de dimensões reduzidas e localizadas em difer-
entes posições no espaço e, da luz exterior ser frequentemente uma luz suave, 
visto a maioria dos edifícios se localizarem na zona noroeste do país. A luz iden-
tificada no interior é luz indirecta, criada devido à existência de enchalços nas ab-
erturas e porque as superfícies interiores possuem valores de reflectância baixos.

Sumário: Apresenta-se um estudo relativo à iluminação natural que descrimina os diferentes tipos de luz encontrados nos monumentos 
Portugueses. O estudo permite a posterior identificação das variáveis intervenientes na definição de cada tipo de luz, sugerindo a avaliação 
dessas variáveis e dos resultados, na fase antecedente a qualquer intervenção que utilize iluminação artificial.
Palavras-chave: Iluminação natural; Qualidade da iluminação; Arquitectura Portuguesa

Igreja da N. Sra. da Assunção, Vouzela      
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Luz focal com luz ambiente 

Os casos de luz focal que foram identificados parecem ser produto da existência de uma concentração de aberturas com 
múltiplas orientações num determinado local, a ábside. Por essas aberturas pode ser introduzida luz directa, já que a difer-
ente orientação das aberturas o possibilita, facto que contribui para reforçar a situação de luz focal. As restantes aberturas, 
localizadas em diferentes posições no espaço, introduzem uma luz indirecta (devido à existência de enchalços) que se 
propaga, dando origem a luz ambiente, por reflexão em superfícies interiores com valores de reflectância médios.

Igreja de S. Maria de Alcobaça     
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Luz ambiente com luz focal 

Os exemplos de luz ambiente com luz focal encontrados evidenciam a 
existência, nos edifícios, de várias aberturas posicionadas na área su-
perior dos espaços e localizadas em diferentes direcções. A luz exterior 
forte (edifícios localizados maioritariamente no sul do país) é tornada 
luz indirecta por existirem enchalços mas, devido às diferentes orien-
tações das aberturas, é frequente a presença de luz directa que anima 
os espaços quando os raios solares penetram no interior. Assim gera-
se, pontualmente, luz focal mas predomina a luz ambiente já que, aber-
turas com diferentes orientações produzem uma luz não direccionada 
que se propaga em contacto com superfícies interiores de valores de 
reflectância médios.

Luz ambiente proveniente de diferentes fontes 

Foram encontrados diferentes casos de luz ambiente proveniente de 
diferentes fontes, que surgem em edifícios que apresentam aberturas 

posicionadas na área superior do espaço e localizadas em direcções opostas. Num dos casos a luz interior é indirecta devido 
à existência de enchalços profundos, difundindo-se por reflexão em superfícies com valores de reflectância médios. Noutra 
situação a luz indirecta do interior resulta do facto da maioria destes edifícios se localizar na zona noroeste do país onde a 
luz exterior é frequentemente, luz suave. Cabe aqui às superfícies de reflectância variada gerar interesse no espaço e nos 
casos em que existe talha, apesar da luz discreta, conseguem ser definidos alguns pormenores e realces.

- 
- 

Igreja de S. Maria de Alcobaça     

Igreja de S. Roque, Lisboa (fonte: Serrão, V. História da Arte em 
Portugal. Volume 7. Lisboa: P. Alfa, 1993: 93)     

Igreja dos Carmelitas, Porto 
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Luz ambiente com ênfase no tecto 

Um dos casos encontrados de luz ambiente com ênfase no tecto é relativo a edifícios 
cujas aberturas se encontram localizadas junto à área do tecto e estão posicionadas 
em direcções opostas. A luz interior indirecta resulta da existência de enchalços 
nas aberturas e das múltiplas reflexões nas superfícies trabalhadas (abobadadas) 
do tecto, que geralmente possuem valores de reflectância médios. Outro caso de 
luz ambiente com ênfase no tecto foi o identificado em edifícios com aberturas de 
grandes dimensões localizadas junto à superfície do tecto. A luz directa rasante de-
fine os caixotões das abóbadas e transforma--se gradualmente em luz indirecta 
por reflexão nesses elementos com valores de reflectância médios. Quando a ob-
servação se processa na direcção das grandes aberturas (entrada ou transepto), a 
luz presenciada pode tornar-se luz radiante, dado que se formam áreas com con-
trastes de luz intensos. 

Igreja de Sta. Maria de Belém, Lisboa     Igreja de S. Vicente de Fora, Lisboa     

diálogo com a arquitectura e com a iluminação natural existente. 
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- Iluminação natural nos monumentos de arquitectura civil

Luz ambiente proveniente de fontes laterais

A situação de luz ambiente com origem em fontes laterais foi identifi-
cada em edifícios com aberturas localizadas apenas num dos lados do 
espaço, solução utilizada em Portugal durante séculos. A luz recebida no 
interior é luz indirecta devido à presença sistemática de enchalços e de 
portadas internas, produzindo-se luz ambiente dado que as superfícies 
interiores apresentam valores de reflectância médios ou altos. Nos casos 
onde existem superfícies de carácter especular, à luz ambiente associa-
se a luz cintilante que é criada através de múltiplas reflexões pontuais 
de luz.

Luz ambiente proveniente de 
fonte superior 

Os exemplos de luz ambiente com 
origem em fonte superior foram de-
tectados em edifícios com aberturas 
de grandes dimensões localizadas na 
cobertura. A luz recebida é controlada 
e tornada indirecta por intermédio 
de um tambor ou caixa profunda na 
abertura ou pelo uso de materiais de 
transmissão translúcidos. Superfícies 
com valores de reflectância médios 
distribuem a luz, tornando-a luz am-
biente.

Palácio Nacional de Queluz

Academia Real da Marinha e Comércio, 
Porto      

 

 



12

Luz ambiente com luz focal

Os exemplos de luz ambiente com luz focal encontrados surgem em edifícios que possuem superfícies com valores re-
flectâncias variáveis e aberturas de grandes dimensões localizadas na cobertura ou paredes. A luz exterior é controlada 
ou não, dependendo da função do espaço, pelo que é recebida luz directa e/ou luz indirecta no interior, produzindo-se luz 
ambiente com alguma presença de luz focal. 

 
 Mercado Ferreira Borges, Porto (as imagens sem identificação da fonte foram captadas pela autora)
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Utilização de iluminação artificial em monumentos

Da exposição anterior é possível extrair as variáveis que parecem ser responsáveis pela modelação dos diferentes tipos de 
luz identificados nos monumentos Portugueses. São estas: a natureza da luz exterior; a dimensão, localização e orientação 
das aberturas; os tipos de controlos utilizados nas aberturas; a reflectância das superfícies interiores; e a função do edifí-
cio. Propõe-se assim, que nos casos em que surja a intervenção com utilização de iluminação artificial num monumento, 
seja avaliada inicialmente a situação de iluminação natural existente, tendo em conta estas variáveis intervenientes e os 
resultados gerados. Sabendo ainda que os observadores, relativamente à qualidade da iluminação natural, parecem de-
tectar informação visual criada pelos contrastes de luz, pelo comportamento da luz no espaço e pelas características das 
aberturas,* sugere-se que estes aspectos sejam também ponderados. 

Na intervenção com iluminação artificial em monumentos defende-se ainda que, tendo em conta o ponto de vista histórico 
e documental, seja dada prevalência à iluminação natural, visto que os edifícios classificados actualmente como monu-
mentos foram desenhados maioritariamente para a luz natural. Salvaguarda-se também com esta posição, a utilização de 
recursos sustentáveis. Contudo, havendo necessidade de introdução de iluminação artificial, propõe-se que se valorizem 
as opções que respeitem ou reforcem os resultados obtidos com iluminação natural, as que evidenciem elementos arqui-
tectónicos específicos ou as que apontem soluções inesperadas coerentes. Assim, qualquer intervenção com iluminação 
artificial tornar-se-á pertinente quando se apresente em diálogo com a arquitectura e com a iluminação natural existente.

Este estudo foi efectuado com bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com co-financiamento do Programa Op-
eracional Potencial Humano, Quadro de Referência Estratégico Nacional e Fundo Social Europeu.

* RODRIGUES, Sara Roby M C - Evaluating problems in the appraisal of lighting quality: Measuring the appearance of lit environments with 
new tools. Londres: University College London, 2012. Tese de Doutoramento
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Luces y sombras en la iluminación monumental

Ana Almagro Vidal, Dr. Arquitecta.
Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español. Fundación Caja Madrid
ana.almagro@gmail.com

En los últimos tiempos es cada vez más frecuente observar cómo los monumentos y centros históricos se han 
convertido en reclamo turístico de ciudades y países, los cuales suelen emplear su imagen nocturna para destacar la 
belleza y encanto de la ciudad y su atractivo turístico. Sin embargo, en algunos casos esta tendencia está llevando a un 
excesivo y desmesurado empleo de iluminación urbana y monumental que desdibuja y en ocasiones distorsiona por 
completo el edificio y su entorno o partes del mismo, bien esporádicamente o de forma continua. Este uso equivocado 
y descontrolado de la tecnología, unido a un escalado sucesivo de niveles de iluminación en monumentos y sus 
entornos, desemboca en una situación de cierto descontrol que afecta a los valores y al papel y relevancia que se le 

Contaminación lumínica en el entorno del Monasterio de San Millán de Yuso en La Rioja (España)

LUCES Y SOMBRAS EN LA ILUMINACIÓN MONUMENTAL 

Ana Almagro Vidal, Dr. Arquitecta. 
Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español. Fundación Caja Madrid 
ana.almagro@gmail.com 
 

En los últimos tiempos es cada vez más frecuente observar cómo los monumentos y centros históricos 

se han convertido en reclamo turístico de 

ciudades  y  países,  los  cuales  suelen 

emplear su  imagen nocturna para destacar  la belleza y encanto de  la ciudad y su atractivo turístico. 

Sin embargo, en algunos casos esta tendencia está llevando a un excesivo y desmesurado empleo de 

iluminación urbana y monumental que desdibuja y en ocasiones distorsiona por completo el edificio y 

su entorno o partes del mismo, bien esporádicamente o de  forma continua. Este uso equivocado y 

descontrolado  de  la  tecnología,  unido  a  un  escalado  sucesivo  de  niveles  de  iluminación  en 

monumentos  y  sus  entornos,  desemboca  en  una  situación  de  cierto  descontrol  que  afecta  a  los 

valores y al papel y relevancia que se le otorga en la actualidad al patrimonio monumental iluminado 

en horario nocturno. A esta situación debemos añadir la importancia y preocupación creciente por un 

problema  que  nos  concierne  a  todos,  la  contaminación  lumínica,  que  afecta  tanto  a  los  espacios 

privados como al cielo nocturno (STARLIGHT: 2007). 

Contaminación lumínica en el entorno del Monasterio de San Millán de Yuso en 
La Rioja (España) 
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otorga en la actualidad al patrimonio monumental iluminado en horario nocturno. A esta situación debemos añadir 
la importancia y preocupación creciente por un problema que nos concierne a todos, la contaminación lumínica, que 
afecta tanto a los espacios privados como al cielo nocturno (STARLIGHT: 2007).

Si analizamos las causas de la situación observamos que existe, por lo general, una falta de soluciones diseñadas y 
adaptadas al monumento y lo que es peor, en gran cantidad de casos se trata de sistemas instalados sin consideración 
hacia los valores del monumento y su entorno. Ello se debe normalmente, por un lado, a una falta de formación 
específica en la materia, especialmente en el diseño y proyectación de soluciones acordes y respetuosas con la 
arquitectura monumental y con su materia. Por otro lado, nos encontramos con que los proyectos de iluminación 
están habitualmente en manos de las compañías eléctricas, que atienden más al factor luz en sí mismo que al diálogo 
luz-arquitectura que debe envolver y regir un proyecto de iluminación monumental.

A esta situación debemos añadir una falta de regulación y normativa para el uso específico de estas instalaciones en 
monumentos y centros históricos. Desde un punto de vista normativo en España existen varias iniciativas, algunas 
de las cuales ya tienen rango de ley y han desarrollado su correspondiente reglamento, para establecer criterios que 
regulen la iluminación. No obstante, en su mayoría abordan el tema desde el campo de la eficiencia energética y la 
contaminación lumínica sin atender a criterios estéticos directamente vinculados con los valores históricos y artísticos 
del monumento o del centro histórico, lo cual deja a los profesionales del sector en un limbo normativo que encierra 
tanto potencial como peligro a la hora de abordar un proyecto de iluminación monumental.

Ante un panorama como el descrito cabe preguntarse cómo deberíamos afrontar el problema para intentar paliar los 
efectos del aparente descontrol en el que nos encontramos. En este sentido, son muchas las acciones posibles y muchas 
las que, de un modo u otro y en distintos lugares, se han puesto en marcha últimamente. Así, uno de los aspectos que 
más debe cuidarse como estrategia a medio-largo plazo es educar en los niveles necesarios de iluminación en todos 
los estamentos sociales, desde los propios políticos, a veces grandes impulsores de algunas de estas realizaciones, 
como a los técnicos, arquitectos e ingenieros, que llevan a cabo el desarrollo de dichas actuaciones, y por supuesto, 
a la sociedad en general, incapaz de reaccionar y distinguir a veces los límites de lo admisible, correcto y necesario.

Para ello, es necesario fomentar acciones de formación y difusión sobre los principios básicos de iluminación y el 
confort visual (CLAIR: 2003), buscar soluciones sin impacto medioambiental ni al monumento, así como estudiar 
las necesidades lumínicas reales del monumento y su entorno2. Abordar un proyecto de iluminación monumental o 
de un casco histórico implica proyectar y redefinir la imagen nocturna del monumento o de dicho centro urbano. Se 
trata de un ejercicio de ideación arquitectónica que requiere analizar previamente el entorno y realidad lumínica del 
objeto para saber responder a las necesidades y requisitos del mismo y, ante todo, guiar las decisiones con criterios 
acordes al lugar y sus valores. La respuesta proyectual deberá darse en clave tanto estética y técnica como económica 
e incluso mediática, aspectos todos ellos que deben ser valorados con detenimiento para calcular el alcance real de la 
intervención a realizar; alcance que será medido en términos de inversión y su amortización, creación de ambientes 
lumínicos acordes a las necesidades de los monumentos y espacios urbanos, así como requisitos de mantenimiento 
que deben ser asumidos por la propiedad o municipalidad. En todo ello, se deberá atender a los principios de eficiencia 
energética y estudiar las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora técnica y cualitativa de las instalaciones. 

En este sentido, se debe promover la identificación de buenas prácticas, y sobre todo, fomentar la excelencia y el 
reconocimiento de los buenos ejemplos en este campo dentro del sector del Patrimonio. Es importante, así mismo, 
que exista un debate abierto y para ello, encuentros como el promovido por la Direção-Geral do Património Cultural, 



16

ayudan a promover la disciplina y a que exista un diálogo, así como facilitar la posibilidad de intercambiar opiniones 
y experiencias y darles divulgación. 

Paralelamente, es importante promover y crear principios reguladores de esta disciplina. En este sentido, un grupo 
internacional de profesionales del sector ha elaborado y debatido en los últimos años la “Carta de Iluminación de 
Taxco 2009” (AA.VV.: 2012), documento recientemente ratificado y publicado3. Este texto busca ser una referencia 
y ayuda a la hora de abordar los proyectos de iluminación desde una perspectiva científica y apoyada en criterios 
correctos de iluminación, buscando tanto la buena práctica en el diseño como la correcta preservación de los valores 
históricos, monumentales y ambientales de los centros históricos y sus monumentos. En este sentido, la Fundación 
Caja Madrid se encuentra en estos momentos en proceso de preparación de una versión de la mencionada Carta 
en formato ilustrado, con el fin de promover su difusión y poder hacerla disponible a través de la web de distintas 
instituciones, para que pueda llegar a un público lo más amplio posible.

De cara al futuro debemos afrontar la situación teniendo en cuenta diversos frentes, que deben tener en cuenta, 

Si analizamos las causas de la situación observamos que existe, por lo general, una falta de soluciones 

diseñadas y adaptadas al monumento y lo que es peor, en gran cantidad de casos se trata de sistemas 

instalados  sin  consideración  hacia  los  valores  del  monumento  y  su  entorno.  Ello  se  debe 

normalmente, por un  lado, a una  falta de  formación específica en  la materia, especialmente en el 

diseño y proyectación de soluciones acordes y respetuosas con la arquitectura monumental y con su 

materia. Por otro  lado, nos encontramos con que  los proyectos de  iluminación están habitualmente 

en manos de las compañías eléctricas, que atienden más al factor luz en sí mismo que al diálogo luz‐

arquitectura que debe envolver y regir un proyecto de iluminación monumental. 

A esta situación debemos añadir una falta de regulación y normativa para el uso específico de estas 

instalaciones  en monumentos  y  centros  históricos. Desde  un  punto  de  vista  normativo  en  España 

existen  varias  iniciativas,  algunas  de  las  cuales  ya  tienen  rango  de  ley  y  han  desarrollado  su 

correspondiente reglamento, para establecer criterios que regulen la iluminación. No obstante, en su 

mayoría abordan el tema desde el campo de  la eficiencia energética y  la contaminación  lumínica sin 

atender  a  criterios  estéticos  directamente  vinculados  con  los  valores  históricos  y  artísticos  del 

monumento o del centro histórico1, lo cual deja a los profesionales del sector en un limbo normativo 

que  encierra  tanto  potencial  como  peligro  a  la  hora  de  abordar  un  proyecto  de  iluminación 

Ideas de proyecto para la iluminación de los monumentos del casco histórico de Albarracín (Teruel, España) desarrolladas durante un 
curso de formación. 
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por un lado, la regulación de estas actuaciones a 
través de marcos normativos adecuados, siguiendo 
el ejemplo de la experiencia de la Carta de Taxco y 
estudiando la normativa y las recomendaciones que 
existen en otros países (O’FARREL: 2007). Se deben 
igualmente fomentar más acciones formativas que 
permitan conocer el proceso de proyecto de la imagen 
nocturna de un monumento y los cascos históricos. 
Y algo fundamental, se debe influenciar la actividad 
profesional y su metodología, asegurando o fomentando 
la inclusión y el estudio de la iluminación monumental 
en los proyectos de restauración, como parte integral de los mismos y no como algo que se aborda una vez se ha 
concluido la intervención y en muchos casos, de la mano de profesionales sin la adecuada formación y sensibilidad 
para intervenir en patrimonio monumental. Por último, se debe continuar la tarea de concienciación social e influencia 
en los profesionales y estamentos políticos, responsables todos ellos de preservar los valores históricos y ambientales 
de los centros urbanos y sus monumentos. Esto es, que la imagen nocturna de estos lugares conserve, transmita 
y evoque su historia, belleza e importancia a través de soluciones correctas, estéticas, eficientes y dentro de los 
márgenes de lo estrictamente necesario.

Iluminación exterior del Banco de España en Madrid. 
Fotografía y proyecto realizados por Intervento

Detalle de la iluminación exterior del Museo del Louvre en París (Francia)

valorados  con detenimiento para  calcular el alcance  real de  la  intervención a  realizar; alcance que 

será medido en términos de  inversión y su amortización, creación de ambientes  lumínicos acordes a 

las necesidades de  los monumentos y espacios urbanos, así como requisitos de mantenimiento que 

deben ser asumidos por la propiedad o municipalidad. En todo ello, se deberá atender a los principios 

de eficiencia energética y estudiar las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora técnica y cualitativa de 

las instalaciones.  

En este sentido, se debe promover  la  identificación de buenas prácticas, y sobre  todo,  fomentar  la 

excelencia  y  el  reconocimiento  de  los  buenos  ejemplos  en  este  campo  dentro  del  sector  del 

Patrimonio. Es  importante, así mismo, que exista un debate abierto y para ello, encuentros como el 

promovido por la Direção‐Geral do Património Cultural, ayudan a promover la disciplina y a que exista 

un  diálogo,  así  como  facilitar  la  posibilidad  de  intercambiar  opiniones  y  experiencias  y  darles 

divulgación.  

Paralelamente,  es  importante  promover  y  crear  principios  reguladores  de  esta  disciplina.  En  este 

sentido, un grupo  internacional de profesionales del sector ha elaborado y debatido en  los últimos 

años la “Carta de Iluminación de Taxco 2009” (AA.VV.: 2012), documento recientemente ratificado y 

publicado3.  Este  texto  busca  ser  una  referencia  y  ayuda  a  la  hora  de  abordar  los  proyectos  de 

Iluminación exterior del Banco de España en Madrid. 
Fotografía y proyecto realizados por Intervento 

Detalle de la iluminación exterior del Museo del Louvre en París (Francia) 
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Albarracín y celebrado en Albarracín (Teruel, España) en 2010; o el “Encuentro Internacional de revitalización de centros históricos 
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Lighting Design of Monuments and Historic Sites

Geraldine O’Farrell CEng FCIBSE FIET MSLL
Senior Building Services Engineer – English Heritage
geraldine.o’farrell@english-heritage.org.uk

For a long time in Great Britain and in Europe important buildings and monuments have been used to highlight and cel-
ebrate significant events and support charitable causes. In Britain for example, Wellington Arch has been employed in sup-
port of Breast Cancer research and St Pauls Cathedral for World Aids Day.

This type of use for historic buildings was never so popular in Great Britain as at the turn of the new millennium when an 
initiative, aided and supported by the Millennium Commission, started to encourage local communities to illuminate the 
exterior of their local churches and places of historic interest as part of the celebrations.

After some years of this being put into practice, and the variable quality of the resulting lighting schemes that appeared, 
it was decided that English Heritage should produce some guidance on the considerations to be thought through before 
lighting the exterior of a church or any other historic site.

The resulting document was called “External lighting for historic buildings”, English Heritage product code 51330, pub-
lished in April 2007. It was hoped that by reading this deliberately non-technical booklet that the numbers of unsuitable 
lighting designs would start to recede. Too many churches are, and have been, over-lit with the resulting issues of light 
pollution, glare and the unflattering night-time depiction of some of our best known British historic buildings.

The booklet covers such issues as: -  “Do we need to light the entire building? “

    “Is there a pattern or arrangement which should be featured? “

    “Where can external lights be positioned?”

    “Are there adjoining buildings or structures?”

    “How big and clean is the building?”

    “Are there environmental matters to consider?”

All of these matters should be taken into account when designing a lighting scheme. Many older structures are homes to 
endangered and protected species such as bats and owls. Over-lighting can disturb and severely disrupt their breeding and 
hibernation patterns.

Light pollution is also another ‘hot’ topic with many astronomy organisations calling for less light and more ‘Dark Skies’. 
With ever higher energy costs it also makes economic sense not to waste light by pouring it into the night sky and achiev-
ing nothing in the process. Luminaires should be chosen with care and beam angles and the light fitting optics chosen or 
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designed so that light is not spilt into neighbouring 
buildings or into the air.

When choosing a light source people need to think 
about such matters as operating colour, types of 
lamp and the resultant visual affect on the building 
materials. Some colours are unsuitable for certain 
stone shades. For example a cooler blue-white light 
(above 4000 degrees Kelvin) will bleach out the ap-
pearance of the creamy colours of say some lime and 
sand stones.

Also we need to assess how dirty our building is. 
This will impact on the amount of light it needs and 
the designer and client need to ask themselves do 
we want to illuminate a dirty building or do we clean 
before we floodlight?

Another point to take into consideration is how much light already exists in the lo-
cation. If the ambient light levels are high then to make any sort of visual impact either a different colour will have to be 
employed or a higher level of light used. The former is preferable to the latter. For example if the street light is high pressure 
sodium then a metal halide or cool LED light source would be suitable.

Picking the right light sources both from a colour rendering and an economic perspective is the next major question.

There are still many suitable lighting types available that are economical and have a reasonably long lamp life. These include 
linear and compact fluorescent, high pressure sodium, metal halide and ceramic halides.

However the most economical light source currently available is that with the highest capital outlay. It is important to re-
member that although Light Emitting Diodes (LED’s) seem very costly, they will pay back in energy and lower maintenance 
costs in less than 2 years in most cases. It is the writer’s view that these are the light form of the future and that already 
most lamp types are directly replaceable with LED’s.

Front cover of the English Heritage booklet on external Lighting
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LED development is fast and in 6 months time they will have improved 100%. Their colour rendering properties are already 
far superior to what they were a year ago, and show no signs of slowing up in becoming better and cheaper at what they 
are able to achieve.

When assessing what light levels to try and obtain always consult technical guides and local codes of practice. Always con-
sider trying out the proposed lighting design in a series of field trials before committing to a particular layout.

Finally when designing for historic sites always consider that one should aim for total reversibility. There should be no drill-
ing of fixing holes except into mortar joints or mount your luminaire onto a pattress to obtain suitable fixing positions. No 
permanent scars should be left on the structure. 

Remember if enough holes are drilled into a historic building or monument over a series of installations all you will eventu-
ally be left with is a building that resembles a ‘Swiss Cheese’.
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Conceitos e Técnicas na iluminação 
de Monumentos e Zonas Históricas

Raul Serafim

Mais do que desenhar a luz ou apresentar projectos melhores ou piores conseguidos, o que normalmente constitui uma pequena 
apresentação de um Light Designer, esta palestra propõe-se chamar a atenção para os conceitos e técnicas a utilizar, tanto na 
iluminação de interiores como na de exteriores.

Quais os tipos de iluminação que se podem empregar e exemplos de iluminâncias associadas.

Propõe-se chamar a atenção para quais os factores a ter em conta quando nos deparamos com um projecto de interiores, qual o 
conceito a seguir dos vários critérios possíveis ou qual a iluminância mais acertada para cada caso, segundo diferentes autores. 
Outro dos critérios a ter em conta é o Factor de Dano, com a respectiva associação à temperatura de cor/comprimento de onda. 
Uma má escolha poderá causar danos irreparáveis às obras iluminadas, onde se apresentarão alguns exemplos de degradação.

Iremos percorrer, ao longo da apresentação algumas técnicas para se evitar o encandeamento/ofuscamento entre a obra e o 
visitante, bem como, referir a importância do controlo da iluminação natural/artificial.

Num projecto de iluminação a relação entre o Light Designer e o Arquitecto é fundamental para que o património seja mantido, 
encontrar soluções que, quando um dia forem substituídas, não deixem marcas no património.

No que diz respeito à iluminação de monumentos, alçados de edifícios e/ou Centro Históricos, quais os critérios a ter em conta? 
Como evitar a Poluição lumínica e quais as consequências desta? Bons e maus exemplos! 

Os efeitos de distintas temperaturas de cor é outra das técnicas utilizadas para a iluminação de fachadas.

Os critérios de iluminação a empregar ou a não empregar, são muitas vezes a causa da destruição do património, atitudes im-
pensadas e que, muitas vezes são o resultado de muito desenho e pouca técnica.

Que tipos de projectores a empregar ou que critérios a seguir na iluminação de uma fachada? O que é mais importante a quanti-
dade de iluminância empregue ou a falta dela? … a sombra. Quando se transforma um edifício de elevado interesse arquitectónico 
numa mera fotografia em 2D, simplesmente pelo excesso de iluminância e a consequente falta da ausência da luz (sombra).

Na iluminação de Centros Históricos, praças e ruas que são por natureza espaços de convívio entre os seus habitantes e, mui-
tas vezes, frequentados por turistas, o que se pretende? Espaços seguros e de elevada restituição cromática? Evitar a poluição 
lumínica e assim não afastar a fauna local, como os pássaros? Baixos consumos associados a uma boa uniformidade? Ou todos 
estes em simultâneo?!

Exemplos do que se fazia e do que se pode fazer poderá servir como uma meio de reflexão para um futuro melhor, de um melhor 
desenho de luz associado às necessidades da população, dos autarcas que gerem e pagam os seus consumos e, não menos 
importante, do respeito pelo meio ambiente, sem esquecermos que as pessoas não são as únicas a frequentar esses espaços.
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Gestão da Iluminação em Monumentos
A experiência da Parques de Sintra

Daniel Vaz Silva, engenheiro civil 
daniel.silva@parquesdesintra.pt

A Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no 
seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade. A sua criação 
teve como objetivo reunir as instituições com responsabilidade na salvaguarda e valorização da Paisagem Cultural de Sin-
tra, e o Estado Português entregou-lhe a gestão das suas principais propriedades na zona. Não recorre ao Orçamento do 
Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, 
cafetarias e aluguer de espaços para eventos. São acionistas da PSML o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, 
a Direção Geral do Património Cultural, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.

Em 2011, os valores naturais e culturais que a PSML salvaguardou e valorizou (Parque e Palácio da Pena, Jardim e Chalet 
da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate e Convento dos Capuchos) receberam aproxi-
madamente um milhão e setenta mil visitas, cerca de 90% das quais por parte de estrangeiros. Desde setembro de 2012 é 
também responsável pelos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, bem como pela Escola Portuguesa de Arte Equestre, 
sediada em Queluz. A estratégia para a conservação e valorização deste património assenta na satisfação dos visitantes 
tendo, para tal, investido na recuperação do património e na abertura de novos pólos de interesse à fruição pública. Para 
este efeito, dispõe de um corpo técnico próprio que coordena as intervenções desde a fase de projeto e execução, à abertura 
ao público e posterior manutenção.

No caso da gestão das redes técnicas, em particular da energia, a questão da iluminação dos edifícios históricos é particu-
larmente importante, quer de um ponto de vista da sua valorização, quer dos gastos associados. A sua gestão visa diminuir 
os consumos através da otimização na afetação dos recursos disponíveis, mantendo a satisfação das necessidades dos 
utilizadores.

A gestão da iluminação tem estado presente em todos os trabalhos de recuperação que a PSML tem desenvolvido nos 
últimos anos. Inicia-se na fase do projeto das instalações e na escolha dos equipamentos, com a opção técnica racional 
sobre o tipo de luz pretendido e consumos associados, optando por soluções que apresentem maior eficiência energética 
e, consequentemente, que representem menores custos de exploração.

Nos projetos realizados e em curso, tão importante como a escolha dos equipamentos de iluminação tem sido a definição 
da forma como são controlados. Ao avaliar o funcionamento de um palácio, jardim ou parque, conclui-se que muitos são 
os momentos em que a iluminação está ligada desnecessariamente ou desligada sendo precisa. Com esta preocupação 
presente, as soluções são estudadas, caso a caso, para irem de encontro às necessidades de utilização e de segurança.

Um exemplo ilustrativo desta problemática é a gestão da iluminação do Parque e Palácio da Pena em noites de eventos. 



24

O Parque da Pena tem cerca de 100 hectares, 3 portões com bilheteira e inúmeros caminhos para o Palácio, ao longo dos 
quais foram instaladas 117 colunas de iluminação em ferro fundido. O próprio Palácio tem várias salas que podem acolher 
jantares e festas, além dos respetivos acessos.

A forma mais simples seria manter o controlo através de relógios e interruptores nos vários quadros elétricos dispersos 
pelo Parque e Palácio, acionados manualmente antes e depois dos eventos. Por outro lado, uma gestão eficiente da ilu-
minação deveria permitir acender apenas os caminhos escolhidos para guiar as pessoas no Parque, e também as salas e 
percursos no interior do próprio Palácio. É neste sentido que os projetos têm sido desenvolvidos, identificando as necessi-
dades de exploração de cada local para minimizar os desperdícios de energia.

No caso em exemplo, a solução eleita baseia-se na utilização de relógios astronómicos para o controlo da iluminação exteri-
or, que permitem ligar ao anoitecer e desligar em hora fixa (ou ao amanhecer), geralmente 2h após encerramento do Parque 
ao público, conjugada com uma gestão por domótica para os dias de eventos. A domótica permite gerir remotamente toda 
a iluminação, a partir da central de segurança da PSML, incluindo a do interior do Palácio, que deixa assim de depender 
da equipa de manutenção. Outra valência deste tipo de gestão é a criação de cenários de iluminação e a possibilidade de 
integração de outras instalações técnicas a partir do mesmo sistema.

Palácio de Monserrate, 2010
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Na implementação deste modelo, salienta-se a estratégia que tem vindo a ser seguida na aquisição dos equipamentos 
de iluminação. Em regra, as instalações elétricas são sempre concursadas em conjunto com outras especialidades, 
no âmbito de projetos de recuperação. Porém a aquisição destes equipamentos é excluída das empreitadas e feita 
diretamente pela PSML aos fabricantes ou representantes. Esta metodologia permite negociação e tem representado 
poupanças na ordem dos 30%.

Incluídos ou não em projetos de recuperação, todos os estudos de iluminação são elaborados por especialistas com ex-
periência em património, considerando também o seu impacto na paisagem envolvente. Para o efeito do presente encontro, 
salientam-se os mais importantes:

- Palácio de Monserrate (2010): no âmbito da reabilitação de infraestruturas, projeto apoiado pelo EEA-Grants, foi revista 
a iluminação exterior do Palácio. Em síntese, foi mantida a solução em LED das coberturas, substituídos os projetores em 
halogénio do nível intermédio por outros de igual efeito estético, mas em fluorescentes compactas, e acrescentados proje-
tores no pavimento para sinalização do terraço e varrimento da balaustrada e fachadas. No interior, foi instalada iluminação 
em todas as salas, privilegiando o LED. 

Chalet da Condessa d’Edla, 2011
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- Chalet da Condessa d’Edla (2011): no âmbito da reconstrução após o incêndio de 1999, projeto também apoiado pelo 
EEA-Grants, foi instalada a iluminação cénica das fachadas em dois níveis, pavimento e varanda. A solução em LED rasante 
destaca o reboco a fingir tábuas de madeira e a rugosidade dos revestimentos em cortiça virgem. O restauro do interior 
estará concluído no início de 2013. Este projeto implicou a construção de uma rede elétrica nova neste extremo do Parque.

Palácio de Monserrate, 2010

- Chalet da Condessa d’Edla (2011): no âmbito da reconstrução após o incêndio de 1999, projeto também apoiado pelo 
EEA-Grants, foi instalada a iluminação cénica das fachadas em dois níveis, pavimento e varanda. A solução em LED rasante 
destaca o reboco a fingir tábuas de madeira e a rugosidade dos revestimentos em cortiça virgem. O restauro do interior 
estará concluído no início de 2013. Este projeto implicou a construção de uma rede elétrica nova neste extremo do Parque.

Chalet da Condessa d’Edla, 2011

- Parque da Pena (2011/12): a solução de iluminação teve como base a recuperação das colunas em ferro fundido do 
século XIX, anteriormente alimentadas a acetileno, que estavam em muito mau estado de conservação. Todas as colunas 
existentes foram restauradas e a partir de uma delas feitas réplicas para as restantes zonas. Toda esta intervenção foi pre-
cedida da recuperação de caminhos e instalação de infraestruturas enterradas para passagem de cabos.

- Parque de Monserrate (2012): a iluminação dos caminhos utilizados em eventos noturnos (acessos ao Parque/Palácio/
restaurante) baseia-se em projetores LED suspensos em árvores escolhidas aleatoriamente e foi desenhada para não ser 
percetível durante o dia.

- Castelo dos Mouros (2013): no âmbito do projeto “À Conquista do Castelo”, apoiado pelo Turismo de Portugal, está em 
curso a substituição da iluminação cénica, atualmente composta por equipamentos de vapor de sódio de elevada potência 
dispersos pelos inacessíveis penedos que circundam o Castelo. A nova solução será em LED RGB, disposta de forma con-
tínua na base das muralhas e gerida remotamente com possibilidade de criação de cenários para eventos. Existirão ainda 
equipamentos apontados aos rochedos e à vegetação circundante com diferentes tonalidades de cor.
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A iluminação exterior do património em contexto urbano: 
Uma reflexão sobre alguns aspectos fundamentais

Del-Negro, Diana
Arquitecta e Mestre em Recuperação e Conservação do Património Construído, Especialista em Iluminação do 

Património. Doutoranda na UCL Bartlett School of Graduate Studies, Reino Unido
diana.del-negro.09@ucl.ac.uk

A iluminação artificial é um instrumento que, devidamente utilizado, poderá ter um papel fundamental não só na valori-
zação como na requalificação do património e dos centros históricos. As características selectivas da luz artificial, permitem 
alterar as formas e hierarquias da arquitectura, oferecendo uma oportunidade única de realçar e transformar edifícios e 
espaços por vezes irreversivelmente deformados pelo tempo ou por más intervenções. 

Esta possibilidade de manipulação das formas através da luz e sombras, não é contudo um exercício simples e obriga não 
só ao devido conhecimento técnico como a uma reflexão cuidada sobre o impacto da luz artificial e da sua implementação 
no património e na paisagem urbana.

Nesta reflexão, em primeiro lugar é necessário considerar que, salvo raras excepções, os edifícios hoje classificados como 
património não foram concebidos para serem visíveis durante a noite. Para além disso, as fontes de luz, técnicas e con-
hecimentos de hoje são bastante distintos daqueles disponíveis no passado. É pois necessário pensar nos objectivos e 
nas consequências de iluminar hoje o património, e definir uma estratégia sobre como fazê-lo de forma a promover a sua 
valorização e impedir efeitos negativos na sua imagem e integridade física. 

A iluminação artificial implica, normalmente, intervir sobre o património em três aspectos: Na sua imagem nocturna, 
através do tipo de luz que lhe é aplicada e através da influência do ambiente luminoso em que se insere. Por outro lado, a 
sua imagem diurna, poderá também ser afectada pelo impacto do mobiliário de iluminação. Por último, poderá implicar 
uma intervenção física sobre o edifício, através, por exemplo, da fixação de luminárias a fachadas e abertura de roços para 
a passagem de cabos. 

A iluminação exterior de um edifício serve, normalmente, o propósito primário de colocá-lo em evidência em relação ao seu 
contexto. Mas a iluminação do património deverá também valorizar o seu caracter único enquanto bem cultural e atrair o in-
teresse da população. Por outro lado, pode também desempenhar uma função dinamizadora da economia nocturna local, ao 
atrair turismo, e até certo ponto condicionar comportamentos sociais indesejáveis. No entanto, a tarefa de colocar em evidên-
cia um elemento num contexto urbano, onde habitualmente o ambiente luminoso já se encontra saturado, poderá não ser fácil. 

Numa cidade existem diferentes fontes de luz, provenientes de comércio, publicidade luminosa, fachadas de edifícios priva-
dos e iluminação viária que por vezes competem entre si através da quantidade e qualidade da luz. A imagem de um edifício 
de relevo cultural, perderá qualidade e relevância neste contexto de cacofonia luminosa. Da mesma forma que, é reconhe-
cida a importância da protecção do contexto do património durante o dia, é fundamental que se reconheça a importância da 
sua imagem nocturna. A iluminação da envolvente de um edifício classificado deveria ser controlada de forma a preservar 
as hierarquias perceptuais, e limitar excessivos consumos energéticos e poluição luminosa.
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A preservação da imagem do património envolve também a escolha adequada do desenho e localização dos equipamentos 
de luz. É importante evitar, por exemplo luminárias e fustes de dimensões desproporcionadas e desenho desenquadrado, e 
respeitar o princípio da reversibilidade ao implementar equipamentos. 

A luz enquanto matéria efémera é um instrumento de construção muito interessante, uma vez que permite transformações 
profundas na percepção da arquitectura sem, em princípio perturbar a sua integridade física. Contudo, é fundamental ter 
presente que o património, é o objecto ao qual a luz se deve moldar, e não o contrário. Isto é, o projecto de iluminação não se 
deve sobrepôr ao bem cultural, salvo em ocasiões excepcionais. Assim, os projectos de iluminação dirigidos ao património 
devem ter em conta o seu carácter único e respeitar a sua leitura, e o impacto da sua instalação deve ser reduzida ao 
mínimo. O projecto e equipamentos de iluminação poderão existir durante uma dezena de anos, até que seja necessária a 
sua substituição, mas património deve perdurar pelos séculos vindouros.
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A cidade visível - 
novos desafios na iluminação da cidade e núcleos históricos

Norberto Ribeiro | Eng. Electrotécnico, Especialista em Luminotecnia 
norberto.ribeiro@engenheiros.pt

Marta Oliveira | Arquitecta 
martasofiacampos@hotmail.com

A iluminação da Cidade e Núcleos Históricos, enfrenta hoje, fruto de uma enorme evolução tecnológica verificada ao nível 
do equipamento e das técnicas de iluminação e, bem assim, da necessidade imperativa de redução da factura energética 
dos municípios e prossecução de uma Iluminação Pública Eficiente, alguns desafios e constrangimentos vários, que con-
vocam novas respostas.

Uma inadiável reconversão da tecnologia a operar nas redes existentes, de par com a necessidade de mudança de alguns 
paradigmas, e a importância da definição de um ordenamento que permita que aquela reconversão possa vir a efectuar-
se, enquadrada pela matriz da Eficiência Energética com que hoje nos confrontamos, no ambiente de uma conjuntura 
económica muito desfavorável, com restrições fortíssimas ao investimento público, são alguns dos desafios mais instantes.

O surgimento de novas fontes de luz e luminárias de última geração, em particular utilizando a mais recente tecnologia 
LED, veio alterar conceitos e incrementar enormemente a oferta das soluções projectuais, possibilitando a realização de 
instalações diferenciadoras, de muito baixo consumo energético e custos de manutenção negligenciáveis. 
PLANO DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SANTARÉM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MAPEAMENTO DAS TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO 
 

Plano de iluminação do cen-
tro histórico de Santarém 

Mapeamento das tipologias 
de intervenção
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Envolvendo a requalificação da iluminação do espaço público do Centro Histórico de Santarém e a de alguns dos monu-
mentos mais emblemáticos daquela que é considerada a “Capital do Gótico”, numa perspectiva de desenvolvimento de um 
plano integrado, foi possível chegar a resultados de redução da factura IP que ultrapassam os 70%, sem prejuízo de uma 
igualmente procurada valorização do espaço urbano. 

Plano de iluminação do centro histórico de santarém _ iluminação funcional

O objectivo de uma Iluminação Pública Eficiente, não tem pois de ser incompatível com o da procura de uma iluminação 
visando a melhoria da qualidade de vida e da estética do ambiente urbano, mesmo levando em linha de conta o valor dos 
investimentos a realizar.

Um Plano de Iluminação é um instrumento moderno e eficaz, do ponto de vista de um desenvolvimento orgânico e susten-
tado da infra-estrutura de iluminação pública.

Iluminar a Cidade é antes de tudo torná-la mais segura e atractiva para aqueles que a habitam e a demandam, mas é tam-
bém potenciar a fruição e a animação nocturna dos seus múltiplos espaços.

À luz de uma outra Luz, planeada e protagonista, ambientalmente sustentável, a cidade ganha novas condições para voltar 
a ser aquilo que sempre deveria ser: A Cidade Visível, um lugar de agregação e de participação colectiva, que à noite se 
visita e se contempla. 
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Plano de iluminação do centro histórico de santarém _ iluminação funcional

Porto, 22 de Outubro de 2012

Norberto Ribeiro

Marta Oliveira
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Design de Iluminação como Ferramenta 
de Valorização Urbana  
Eduardo Gonçalves 
Designer de Iluminação / Professor - ECLIPZ – design de iluminação / IADE-U
Rogério Oliveira 
Arq. Designer de Iluminação -  ECLIPZ – design de iluminação
eclipz.ld@gmail.com

A participação no “Encontro Iluminação em monumentos e zonas históricas”, a convite do IGESPAR, surge como uma 
oportunidade para a sensibilização dos vários actores, responsáveis pela preservação do património, da importância da 
iluminação neste contexto. O Castelo de Portalegre e o Plano de Design de Iluminação da Vila de Arraiolos, representam 
duas escalas e tipologias de intervenção em património histórico bastante distintas, em que a Eclipz tem tido a oportu-
nidade de trabalhar ao longo de mais de 10 anos. 

Obra

Castelo de Portalegre (2004-2006)

Em 2004, a Eclipz foi convidada para participar naquele que viria a ser um dos projectos mais importantes do seu port-
fólio e o início de uma longa colaboração com o atelier Cândido Chuva Gomes Arquitectos: a recuperação do Castelo de 

Portalegre. O projecto de arqui-
tectura tinha o ousado objectivo 
de promover o diálogo entre 
a pesada estrutura militar ex-
istente, fustigado pelo tempo, e 
uma estrutura contemporânea 
de cariz cultural. A intervenção 
passou pela consolidação e re-
cuperação do existente com a 
integração de um novo volume, 
horizontal, construído em bar-

Fig. 1 - Vista do torreão Sul da Rua 
Nicolau Alves. 
Fig. 2 - Luminária desenhada para a 
iluminação das ameias - perspectiva 
do torreão Sul, a partir do torreão 
Norte.



33

rotes de madeira, unindo os vários torreões fragmentados. Desta fusão volumétrica, funcional e conceptual, nasce a 
intervenção de iluminação que tem como primeiro objectivo devolver ao cenário nocturno de Portalegre a memória de 
um elemento outrora estratégico. Aquando da intervenção, a volumetria das torres, bem como a leitura da textura da 
pedra, estavam comprometidas por uma iluminação monocromática e indiscriminada.

Era preciso recuperar a leitura da tridimensionalidade. Compreendemos que os alçados norte e sul das torres eram os 
mais expostos no horizonte, ficando a sua volumetria perfeitamente definida com a iluminação em contraste com os 
restantes alçados. 

Como forma de consolidar a leitura, a iluminação interior das ameias coroou os torreões e as muralhas, recuperando no 
observador o imaginário colectivo de um castelo. A intervenção no novo volume procurou respeitar o ritmo marcada-
mente horizontal dos barrotes de madeira. Assim, foi definido um sistema de fibra óptica que revela a face inferior de 
cada peça, conferindo-lhe um certa leveza visual. Em eventos o branco neutro usado poderia ganhar cor.

Igreja de S. Francisco

O conceito do projecto de iluminação da Igreja de S. Francisco foi criado em vários momentos. Foi um projecto desen-
volvido em construção porque durante a fase de recuperação do edifício, o espaço ía mostrando uma nova faceta e 
surgiam novos elementos.

A ideia de espaço na Igreja de S. Francisco é extraordinária. Desprovida da sua função religiosa, a igreja foi-se despindo 
ao longo da obra de todos os objectos que povoavam o seu interior, que já há muito nada tinham a ver com o ritual 
católico. E neste processo o espaço foi-se revelando, na sua relação com o som, com a luz e com o tempo. A igreja nunca 
teve um retrato único nas diversos ocasiões em que a visitámos. Cada dia uma primeira impressão, a cada minuto um 
registo diferente do sol, em cada momento uma variação térmica. Ao longo de meses a arqueologia foi descobrindo 
novos elementos nas paredes da igreja, há muito ocultos. 

Foi neste contexto que se foi con-
struindo a iluminação da Igreja de 
S.Francisco. Quisemos imprimir esta 
característica do tempo na iluminação 
interior da igreja. E que a iluminação se 
transformasse desde o final da tarde 
até ao desligar, tão dinâmica quanto 
a luz do sol. Revelando diferentes es-

Fig. 3 - A dinâmica tempo-espaço entre a ilu-
minação natural e artificial.
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paços ao longo desta transformação, variando a intensidade da luz ambiente, colorindo simbolicamente o espaço. Quise-
mos também que a experiência fosse mais transcendente do que museológica, mais espiritual do que icónica.

A ideia sempre foi preservar a dimensão espiritual da igreja para além da sua função. A luz branca que se mistura com a 
luz natural transforma-se subtilmente em azul, uma tonalidade mais noturna e celestial. A cor azul antecipa a entrada, 
a galilé, prolonga-se na abóbada interior a partir do momento em que a luz do sol já não se sente. Imperceptivelmente o 
azul desaparece e as capelas reivindicam o protagonismo do espaço. 

Fig. 4 - O jogo de temperatura de cor e cor ajudam a reforçar a forte tridimensionalidade dos espaços.
Fig. 5 - Iluminação volumétrica do Altar-Mor, revelando detalhes formais e de cor, aquando das operações de restauro.
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Plano de Design de Iluminação da Vila de Arraiolos (2008-2011)

Após um período de vários anos de reabilitação urbana (pavimentos e edificado) promovido pela autarquia, era a sua 
expectativa que as diferenças no tecido urbano fossem representadas na solução de iluminação, combinando os dois 
grandes períodos de desenvolvimento da vila: o centro histórico e o crescimento periférico no século XX. Numa área 
urbana com cerca de sete séculos de história existiam muitas referências de valor cultural. O desafio foi proporcionar o 
devido destaque ao património arquitectónico, sem se sobrepor a um espaço público envolvente. O equilíbrio acontece 
quando existe uma leitura adequada dos espaços e objectos arquitectónicos em simultâneo com a compreensão da es-
trutura global da vila. Neste sentido, desenvolveu-se um plano simples que servisse de referência através da qualidade 
do seu desenho. A preocupação principal foi definir linhas mestras que fossem simples de implementar, por forma a 
promover o equilíbrio, hierarquia e continuidade visual, bem como a qualidade presente e futura da iluminação, mas sem 
nunca comprometer a liberdade criativa de futuras intervenções.

Estrutura

O desenvolvimento do Plano baseou-se na análise da estrutura visual da vila, da iluminação existente e da definição de 
um modelo principal de luminária que pudesse atender às necessidades identificadas. Uma análise do geral para o par-
ticular mostrou que a correcta especificação de equipamento e a escolha adequada de fonte de luz, por si só, poderiam 
transformar a percepção da paisagem de Arraiolos. O Plano foi então organizado em fases, num total de três, em que 
cada uma corresponde a uma área específica de intervenção e tipologia. 

A primeira fase (Centro Histórico), compreendeu um conjunto de espaços públicos centrais, todos eles parte do centro 
histórico da vila, intervindo em toda a iluminação pública através do desenvolvimento de soluções padrão para as ruas, 
becos e praças. O objectivo era que as soluções fossem capazes de destacar os diferentes ambientes, reduzindo signifi-
cativamente e normalizando o tipo de equipamentos e fontes de luz usados. A segunda (Património Arquitectónico), 
incluiu a iluminação de alguns edifícios e monumentos de referência, destacando-os por entre a malha urbana, respei-
tando sempre a hierarquia visual da vila. A terceira fase (Espaços urbanos do século XX), consistirá na intervenção da 
segunda parte da iluminação pública e os restantes espaços públicos correspondentes a infra-estruturas construídas no 
século XX, com uma expressão contemporânea, onde as vias de acesso já têm uma escala actualizada. 

Fig. 6 - Perspectiva da Rua Cunha Rivara.; Fig. 7 - Correto da Pç. da República. e Fig. 8 - Ig. de Nossa Sr.ª. da Misericórdia (2ª Fase).



36

Equipamento

Quanto ao equipamento, a escolha da luminária (para a iluminação pública) poderia ter invocado um desenho elaborado 
e ornamental dos “candeeiros tradicionais”, não porque este desenho se enquadraria melhor no centro histórico, mas 
porque representava uma espécie de referência cultural. Ou, poderia se desenvolver uma nova referência cultural que 
abraçasse o contexto actual de Arraiolos. 

Esta posição foi igualmente partilhada pelo corpo técnico da Câmara Municipal e foi publicamente apresentado. Foi dado 
prioridade à qualidade de luz e questões de carácter técnico (como a manutenção), suportada por um desenho contem-
porâneo de natureza minimalista, que acabaria por se tornar numa nova referência estética. 

A implementação actual corresponde à primeira e segunda fase do Plano de Design de Iluminação.

 

Fig. 10 - Luminária de iluminação pública desenhada. 
Batizada de “Rivara” em honra do erudito local, Prof. 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara.

Fig. 9 - Conceito de evolução da luminária de “Rivara”.
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O “Sentido” da Luz

Pedro Ek Lopes, Designer de Iluminação
lightpart@lightpart.pt

A Luz é um fenómeno que tem ocupado pensadores de várias áreas desde tempos imemoriais. Hoje, é utilizada de forma 
absoluta e pouco ponderada. Fará sentido continuarmos neste caminho? 

“For the rest of my life I will reflect on what light is.” (Albert Einstein 1917)

Vivemos numa sociedade “escrava” do sentido visual e, no entanto, o conhecimento deste é escasso e pouca vezes enten-
dido. A sua característica sensorial é intrinsecamente uma qualidade holística. A falha deste princípio coloca em risco todo 
o trabalho em luz e iluminação.

Radiação não é Luz e iluminar é revelar as características sensoriais da matéria, pelo sentido visual. É na matéria que o 
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fenómeno começa e o protocolo utilizado é a percepção. O senti-
do percepcional, um sistema de maior grau que qualquer sentido 
isolado (visual, auditivo, olfactivo, táctil e gustativo), possibilita 
a transformação de estímulo-energia (Radiação) em estímulo-
informação (Luz). 

Não existe limite mínimo para vermos. O órgão receptor (neste 
caso os bastonetes) é estimulado na presença de um photon e 
consequentemente envia um impulso bioeléctrico ao cérebro. O 
processo de visão inicia-se com a variação de estímulos e não há 
nada de constante no conceito de estímulo.

Diz um poeta inglês que durante o dia não vemos as estrelas, mas 
elas estão lá. Quanto mais luz, menos vemos.

Radiação tem importância para o Ser Humano para além de servir 
de (possível) meio de transmissão de informação visual. 

Os chamados “efeitos não visíveis da luz” têm vindo a ganhar 
relevância no estudo generalizado da luz, iluminação e design de 

iluminação na medida em que um espaço para estar correctamente desenhado deverá atender a esses efeitos; na verdade, 
só faz sentido iluminarmos pela necessidade que temos de informação sensorial, e também só faz sentido se acautelar-
mos as necessidades biológicas como Ser Biológico, que somos, antes de ser Ser Percepcional. Os avanços científicos no 
conhecimento da nossa biologia têm sido reveladores dessa importância.   

Mas se para alguns processos hormonais é preciso a radiação que encontramos no Sol, para outros é a ausência dessa 
radiação que possibilita um correcto funcionamento do corpo humano. Para isso existe a noite. A nossa evolução conta 
com um tipo de radiação nocturna, que possibilita a visão sem condicionar processos biológicos, o fogo. A composição 
espectral do fogo (imagem 3) comparado com a radiação do Sol dá-nos indicações que não podem ser  negadas e devem 
ser estudadas. Enquanto o Sol é rico nos comprimentos de onda mais curtos (380nm – 500nm) (imagem 4), o fogo emite 
muito pouca radiação nestes comprimentos de onda, sendo que é crescente na direcção dos 780nm e continua pela radi-
ação infra-vermelha provocando calor radiante.  

imagem 3 - distribuição espectral
 da radiação “visível” Incandescente 

imagem 4 - distribuição espectral da radiação 
“visível” do Sol cerca das 12 horas do equinócio 
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As outras fontes de luz nocturna são a Lua e as estrelas. A Lua, que reflecte a luz do sol, ilumina a terra com intensidades 
de (cerca) 0,25 lux durante Lua cheia (e 0.002 lux com céu estrelado sem Lua). Ainda assim conseguimos ver!

Precisamos de voltar a pensar “noite”. Respeitar o mistério e a calma que traz consigo, é à noite que melhor sentimos o 
silêncio. É altura de voltarmos para a “caverna” e respirar fundo. Assim também é com o sentido visual.

Vivemos a noite como se fora dia e esquecemo-nos que o fenómeno que o permite tem pouco mais que 100 anos, e a maior 
parte das fontes de luz utilizadas são ainda mais recentes, e não temos informação alguma sobre os seus efeitos no longo 
prazo. Vivemos numa sociedade de 24 horas e as cidades estão “acesas” durante toda a noite, muito devido a questões de 
segurança.  Problema com segurança é que segurança percepcionada é diferente de segurança real, este é um debate que 
deveria existir na sociedade. A correlação entre iluminação pública e segurança não é linear. 

O imagem 5 - para Lisboa
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São vários os factores que temos de ter em consideração quando iluminamos algo, além dos factores biológicos, ou os efei-
tos não visíveis da radiação. Entre eles estão o observador e o ponto de observação, que em arquitectura são normalmente 
múltiplos, a matéria que iluminamos e a fonte de luz (posição, orientação, ópticas, composição espectral,...). O conforto 
visual deve estar no centro de qualquer projecto. Para isso temos de evitar encadeamento, o que nos limita os pontos onde 
localizar luminárias. No exterior, o desafio é ainda maior.

O que assistimos é, na sua maioria, a uma guerra de estímulos, onde o conceito que impera é: mais é melhor! Mas não é. 
Onde existe mistério, existe interesse visual. Vivemos as cidades de tantas formas diferentes como os contextos em que 
os vivemos. Temos de considerar todos os tipo de iluminação 
existentes e tentar consolidar estratégias. A Iluminação pública 
(viária, publicitária, etc) está presente e é concorrente à ilumi-
nação do património. Precisa de ser considerada, utilizada e/
ou alterada.

Imagem 7 – Fundação EDP, Lisboa

* A ilustração é referente à lâmpada incandescente. A lâmpada incan-
descente apresenta diferentes níveis consoante a intensidade. A dis-
tribuição espectral do fogo é ligeiramente diferente, sendo que a reduzida 
presença dos comprimentos de onda mais baixos mantém-se.
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Parcours des bords de Moselle 
Tranche n°1, tranche n°3 et tranche projet évènementielle Maître d’Ouvrage - Ville de Metz  (57)
Catherine da Silva

Services Urbanisme et Environnement Marie-Christine Reny Muller Designer
Concepteurs lumières : Catherine da Silva
Groupement : Gérard Buffière architecte urbaniste et Alfred Peter paysagiste
Prestations exécutées : Maîtrise d’œuvre complète
Montant des travaux : 1ère tranche 370 000€, 2ème et 3ème tranches : 150 000€,
Date de Réalisation 1ère tranche 2006, 2ème tranche : 2007, 3ème tranche : 2009 ; évènementielle : en attente 

Concept : Pour la mise en lumière messine, il nous a semblé intéressant de créer une vision nocturne respectant l’allure 
enchanteresse et mystérieuse de la ville.  Particulièrement d’aérer les perspectives des vues lointaines (autoroute) et des 
vues proches (quai) afin d’inciter le piéton ou l’automobiliste à la contemplation et au parcours. Et ainsi de minimiser la 
présence des points lumineux dans le paysage afin de créer une fluidité, un entrelacement de lumière qui se tisse sur les 
bords de Moselle. C’est ainsi que nous avons imaginé les bords de Moselle « peindre la nuit vers la lumière » dans deux 
espaces temps. Peindre des tableaux du plan d’eau vers la cathédrale en favorisant le champ visuel de l’autoroute.

1er temps : Incitation à la flânerie à la contemplation Ambiance « clair de lune », crépusculaire, ambiance douce et in-
timiste dans l’allée d’arbres, incitant les passants à la flânerie.   

2ème temps : Incitation au parcours 

Nous traitons les plans horizontaux, les quais seront dans une ambiance romantique, tel un voile de mystère le long des 
anciens remparts par un éclairage hivernal rasant des pavés. Les silhouettes, les ombres des passants se projettent, se 
déplacent, dansent sur la muraille. Une ponctuation de couleur « vert d’eau » côté Moselle vient rythmer la promenade. 
Lumière miroitante « vert d’eau », aux couleurs de la Moselle et de son  environnement paysager.
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3ème tranche (1er temps)

L’espace a traité concerne le nouvel aménagement du port de plaisance du jardin des régates. A l’étape esquisse, il cor-
respond au 1er temps : Incitation à la flânerie à la contemplation. 

Nous marquerons la contemplation en créant une ambiance bucolique par la projection de silhouettes cordiformes, dentée qui nous 
renvoie aux nénuphars, aux paysages du peintre Monet. Les formes lumineuses vertes accentuent les 2 vastes intersections, telles 
des bulles oniriques, espaces de transition avant d’entrer dans l’espace crépusculaire du jardin. On y aime s’y arrêter et y flâner.

Projet évènementielle

La cathédrale est surnommée la « lanterne de Dieu » en raison du grand nombre de vitraux. Elle veille et dirige telle une lan-
terne dans la nuit. A chaque événement festif de la ville, on peut l’imaginer explosant de lumière. Les couleurs des vitraux 
se propagent et fassent écho dans la ville, tissant des parcours, créant des images qui se réfléchissent sur les matières… 

 

 

L’espace a traité concerne le nouvel aménagement du port de plaisance  
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La place royale et la porte de France Longwy

Maître d’Ouvrage Services Techniques Longwy (54)

Concepteur lumière Catherine da Silva et Eclairagiste Edouard Roher

Prestations exécutées Maîtrise d’œuvre complète

Montant des travaux 51700 euros 

Réalisation prévue En cours

Concept : A l’occasion du réaménagement urbain de la place Royale et la porte de France de Longwy, nous avons conçu 
une mise en lumière unissant le patrimoine historique (citadelle militaire, porte de France…) et le patrimoine artisanal (faïen-
cerie et émaux).En utilisant la rigueur du premier pour évoquer la finesse et la légèreté du second, nous voulons créer un 
espace qualitatif propice à la déambulation piétonne. L’utilisation de deux teintes de lumières : un blanc chaud brillant et un 
bleu clair de lune qui par leur contraste se rehaussent mutuellement et donnent au site un caractère unique et scintillant. Le 
passage de la porte de France est éclairé en lumière blanche (3000K) par des encastrés de sol créant une allée et marquant 
la perspective avec la rue Aristide Briand. Les façades orientées vers la place des deux corps de garde encadrant la porte 
de France sont habillées par des projections de volutes de lumière légèrement dorées, évoquant à la fois certains motifs 
floraux utilisés dans les productions de faïence et d’émaux (spécialité de la ville) et le paysage végétal situé de l’autre côté 
de la porte. Tels les fruits de ces motifs, les huisseries sont illuminées d’une lumière bleu clair de lune, donnant une vie à 
l’architecture et créant le lien avec l’ambiance créée par l’éclairage général de la place. La place est baignée dans une ambi-
ance clair de lune par un éclairage réalisé depuis les façades. Ainsi l’espace est libéré de tout mobilier et peut par ailleurs 
accueillir sans contrainte toutes sortes d’activités.
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Projet Eglise Saint Côme Saint Damien

Maître d’Ouvrage Villebon sur Yvette

Concepteur lumière Catherine da Silva

Eclairagiste Stéphane Laschweng

Prestations exécutées Maîtrise d’œuvre complète

Entreprise travaux Forclum

Montant des travaux 51 344 euros 

Date de Réalisation  Septembre 2009

Concept : Lumière apaisante et crépusculaire, rayon de lune sur la place dite « de la Demi-Lune », s’étirera le long de la 
façade. Les ambiances lumineuses s’établiront par un jeu de contrastes colorés, couleurs chaudes (ambre) et froides (bleu 
lunaire) se mettront en valeur mutuellement. Un second plan ambre, allié au contraste, permettra de mettre en évidence les 
vibrations de la lumière bleue. L’ambre s’insinuera sur la chaussée     piétonne, sur laquelle elle expirera, tandis qu’un balis-
age ambre viendra souligner la voie routière et encadrer l’arrêt de bus, élément en demi-cercle graphique reliant l’ensemble 
à l’ancienne porte d’entrée du Château. Enfin, un rappel coloré couronnera discrètement le clocher de bleu, par un éclairage 
intérieur de celui-ci soulignant les abat-sons. Le nom de l’église viendra se projeter sur la façade.
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Espectáculo e Património 
Luzboa, um caso de intervenção em Lisboa   
Samuel Roda Fernandes, arquiteto 
samuelroda@edu.ulusiada.pt

A criação da primeira Bienal da arte da luz foi uma iniciativa conjunta da Extra]muros[ e do Institut Franco-Portugais/
Embaixada de França, contando posteriormente com a colaboração de várias entidades públicas e privadas, com relevo 
para a parceria estratégica da Câmara Municipal de Lisboa e o patrocínio da EDP. O evento só foi possível devido a 
uma estratégia pensada e desenhada que correspondeu à vontade de transformar a cidade, envolvendo compromissos 
sociais, económicos, urbanos e territoriais, iniciando uma nova prática de intervenção de natureza pública, sem estar 
estritamente ligada a financiamentos e agentes públicos. Luzboa foi uma ação de cidadania cultural independente, que 
nunca chegou a contar com apoios estatais regulares, optando pela articulação direta com o meio empresarial, em par-

Bellas Sombras, Frédérique de Gravelaine+Virginie Nicolas. Jardim do Príncipe Real (Paula Figueiredo); Mapa da Bienal em 2004 (E]m[); 
Family Idea, Ron Haselden Parque Eduardo VII (SRF); Jean Luc Vilmouth, Bar da Sedução. Teatro de S. Luiz (SRF); Eléctricos 2004, Yan 
Kersalé (SRF); Ateliê Boca do Vento com Yan Kersalé, Casa da Cerca, Almada (SRF).
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ticular aquele que tem interesse no desenvolvimento da Qualidade da Iluminação Urbana. Várias instituições educativas 
e culturais aderiram à iniciativa, demonstrando que o conceito propunha inovação ao nível da conceção e fruição do 
Espaço Urbano. 

•Trazer a Arte Contemporânea para a rua, para o contacto com os mais variados públicos;

• Celebrar o carácter da noite de Lisboa, convidando os lisboetas à fruição noturna da sua Cidade;

• Promover, ao nível nacional e internacional, a imagem cosmopolita de Lisboa e a sua Cultura Urbana;

• Desenvolver um evento único e original, promovendo a identidade da cidade e dos próprios cidadãos.

Estes objetivos genéricos procuraram contribuir para que se considerasse a qualidade da Luz urbana como uma questão 
fundamental na gestão da cidade. Com a participação de artistas e técnicos, os vários eventos tiveram implicações na 
valorização do património, na sustentabilidade energética, na auto-valorização dos habitantes… a Luzboa revelou pos-
sibilidades de qualificar a noite na cidade.

O programa incidiu no domínio da arte, em interligação com áreas como a iluminação pública, arquitetura, desenho ur-
bano na sua componente efémera e festiva, design, música, antropologia, sociologia, ciência e tecnologia. As melhores 
intervenções congregaram preocupações e implicações de tal maneira prementes em termos de Política Urbana e Cul-
tural que merecem ser analisadas muito para além da sua eventual qualidade intrínseca como interpelações poéticas no 
quotidiano, de uma leitura do espaço urbano em geral e da sua noturnidade em particular.

Em concreto, propôs-se a realização em Lisboa de uma Bienal de Arte Contemporânea enquadrada por ações de índole 
diversa: ateliês, prémios, debates e conferências, edições até à formação de um gabinete de projetos.

Nos vários períodos de cada bienal, a Luzboa propôs à cidade de Lisboa uma multiplicidade de propostas que, na di-
versidade do seu conjunto, conseguiram definir um evento-marca com carácter mobilizador e gerador de dinâmicas de 
valorização da capital. Com base num trabalho diverso e pluridisciplinar, foi possível considerar a luz como um tema 
relevante, fundamental na política cultural e urbana. A Luzboa conseguiu visibilidade e compreensão por parte de largas 
franjas do público, atingindo diferentes faixas etárias e fluxos urbanos, dando assim o seu contributo para uma evolução 
contínua da cidade.

Na sua relação com o público, a Cultura atravessa um momento difícil. Por outro lado, sendo a sociedade extremamente 
exigente, perante ela a produção artística e cultural vê-se obrigada a agir num quadro de maior complexidade, abarcando 

Mapa da Bienal em 2004 (Silva Designers); Percurso RED, E]m[ - coord. Samuel Roda Fernandes. Largo de Camões (Pedro Soares); Per-
curso BLUE, E]m[ -  coord. Samuel Roda Fernandes. Largo de Stº António à Sé (Cláudia Dimas).
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valores civilizacionais em acelerada mutação: a crise económica e social que leva a um alheamento das pessoas perante 
a oferta cultural; e um tecido académico desligado da realidade e uma criação contemporânea muitas vezes estéril e 
distante dos seus potenciais fruidores. Estas dificuldades são exponenciadas quando a área de intervenção é o Espaço 
Público, não só pela sua escala mas também pelas complexidades sociais e políticas de gestão específicas.

Perante esta realidade, a Luzboa teve o mérito de valorizar efetivamente, através de situações concretas, diferentes 
espaços – as intervenções funcionaram como uma revelação. Deste modo foi um laboratório de tendências criativas 
e dinâmicas institucionais, permitindo afirmar uma identidade própria desta arte da Luz no próprio fazer, no que isso 
implica do encontro de formas de viabilidade e consistência conceptual que projetaram o evento para uma área própria 
e original, fomentando iniciativas artísticas efémeras (algumas pretenderam ser permanentes), com o objectivo de con-
tribuir para uma requalificação do Espaço Público.

Na primeira edição, em 2004, ao apresentar-se como evento cultural semipúblico, sob o tema “uma constelação de 
eventos” a sua ligação a alguns museus e galerias, sem uma clara estratégia de relação com a cidade, levou a que este 
fosse bastante conotado com a arte contemporânea em sentido estrito e só pontualmente capaz de atingir outros 
públicos-alvo, nomeadamente o das pessoas que usufruem do espaço urbano. A programação distribuiu-se entre 50% 
de instalações urbanas e 50% de instalações em espaços culturais de acesso limitado. 

Esta opção, aliada a uma grande disseminação das intervenções pela cidade, sem um fio condutor que as interligasse, 

Coração, Jana Matejkova + Carlos de Abreu. Jardim do Príncipe Real; DEMO_polis, MOOV. Pátio Garrett, Rua Garrett (Miguel Faro); Sur 
Nature, Miguel Chevalier. Rua Garrett (SRF); Lune, Bruno Peinado. Largo do Teatro de S. Carlos (SRF); Misérias Ilimitadas, Lda., Javier 
Núñez Gasco. Rua do Carmo (SRF); Art gets you through the night II, E]m[ - coord. Samuel Roda Fernandes. Rua de Santa Justa (Patrícia 
Cohen); Fado Morgana, Het Pakt. Escadinhas de S. Cristóvão (SRF).
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à exceção de quatro intervenções feitas em miradouros onde se estabelecia, para além do efeito cénico de cada uma, 
uma relação visual entre todos estes espaços, veio mostrar que as futuras opções de relação com a cidade teriam de ser 
outras. Seria fundamental começar a tirar partido do conhecimento da cidade e das instituições e alargar o âmbito a uma 
intervenção urbana realmente visível e clara para um amplo estrato da população.

Em 2006, com base na experiência adquirida, a Luzboa consistiu fundamentalmente num evento de intervenção no 
tecido urbano assente num plano de iluminação efémero e noturno – Projeto Urbano Luzboa, estratégia que automat-
icamente duplicou o número de visitantes.
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Carta de Taxco, 2009

“Portadoras de uma mensagem espiritual do passado, as obras monumentais dos povos, representam na vida actual 
o testemunho vivo das suas tradições seculares. A humanidade, que cada dia toma mais consciência da unidade 
dos valores humanos, considera-as património comum reconhecendo-se responsável pela sua salvaguarda para as 
gerações futuras. É nosso dever transmiti-las com a riqueza da sua autenticidade.” 

A incorporação generalizada da iluminação eléctrica nos monumentos e centros históricos, na primeira metade 
do século XX, inicialmente como uma questão de primeira necessidade e posteriormente como uma maneira de 
permitir o disfrute nocturno da beleza dos edifícios e espaços públicos, gerou uma série de danos. Apesar  da maioria 
serem reversíveis, estas instalações causaram muitas vezes problemas severos que ameaçaram a conservação do 
monumento, aumentaram a poluição luminosa, abstrairam-se da sua história, prejudicaram a economia local e ainda 
afectaram a envolvente natural.

Partindo destas noções, consideramos que a implementação de sistemas de iluminação artificial em monumentos 
e centros históricos exige o estabelecimento de critérios e normas que regulamentem a utilização adequada da 
luz produzida artificialmente em harmonia com o monumento ou centro histórico; que não ameacem, mutilem, 
deteriorem ou alterem as qualidades estéticas, formais e materiais dos monumentos históricos nem a biodiversidade 
do ambiente envolvente. Qualquer que seja a natureza e as necessidades específicas de cada imóvel ou centro 
histórico, a incorporação de luz artificial não justifica sob nenhuma condição violar nem ameaçar os monumentos, a 
sua história, a sua conservação, o seu carácter, meio ambiente ou economia.

Antecedentes

Os sistemas de iluminação constituem uma parte essencial da história da arquitectura, tanto os meios arquitectónicos 
que utilizam a luz solar, como os que se baseiam na combustão de diversas substâncias e, desde as últimas décadas do 
século XIX, no consumo da energia eléctrica; em todos os sistemas se produziram contributos artísticos apreciáveis, 
sob a forma de vitrais, lanternas, lâmpadas, tochas, candelabros e um elevado número de elementos obsoletos na 
actualidade.

Consideramos duas as causas principais que motivaram o emprego excessivo e muitas vezes desmesurado da 
iluminação artificial em monumentos e centros históricos; a primeira delas, é a inadequada sobrevalorização que as 
autoridades governamentais e a sociedade deram aos edifícios e espaços públicos “adornados” com luz, como uma 
maneira de valorizá-los e também como forma de atrair o turismo – industria tão desejada nas nossas vilas e cidades 
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-; a segunda causa, que advém da primeira, é que nestas iniciativas promovidas pelos governantes e pela sociedade 
criaram um mercado próspero na área da construção, de onde saíram empresas sem ética, conhecimento e preparação, 
guiadas só pelo lucro, que intervieram colocando luz nos monumentos e centros históricos, sem que nada regulasse as 
suas acções, aproveitando os interesses da sociedade e longe da supervisão e regulamentação das instituições.

O tema da instalação de luz artificial nos monumentos e centros históricos como um acto meramente contemplativo e 
ambiental é um fenómeno relativamente novo, que atrai diferentes sectores da sociedade e do governo, é por ele que 
perante esta grande procura que cresce dia a dia, se pretende induzir e capacitar cada vez maior número de profissionais, 
entre arquitectos, historiadores, urbanistas, restauradores, engenheiros, incluindo ao mesmo tempo o corpo clerical e os 
utilizadores. É preciso conhecer  e promover os exemplos adequados que existem noutras cidades do mundo, sensíveis e 
que respeitam a história  e estética dos monumentos e sítios históricos , com o objectivo de evitar e travar a deterioração 
dos monumentos e centros históricos com instalações e projectos inadequados de iluminação.

Objectivo

Estabelecer os fundamentos teóricos, metodológicos e tecnológicos para a incorporação da iluminação artificial nos 
monumentos e centros históricos, afim de evitar a sua deterioração, assim como também evitar a poluição luminosa 
e o impacto na biodiversidade das vilas e das cidades.

Disposições Gerais

Os projectos de iluminação em monumentos e centros históricos deverão atender a princípios de eficiência energética, 
desenvolvimento sustentável baseado em directivas do ambiente para reduzir a emissão de substâncias poluentes na 
atmosfera e para prevenir, reduzir e evitar a poluição luminosa que se projecta na escuridão natural do céu.

O impacto ambiental, associado à poluição luminosa produzida pela excessiva iluminação nocturna das cidades e vilas 
deverá regular-se de acordo com as recomendações emitidas pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE, do seu 
acrónimo em francês), na sua Informação Técnica n.º 126 de 1997, que estabelece os seguintes parâmetros:

•	Manter o máximo possível as condições naturais da horas nocturnas, em benefício dos ecossistemas em geral.

•	Prevenir e corrigir os efeitos do reflexo luminoso nocturno na observação do céu.

•	Promover a eficiência energética das iluminações exteriores mediante a poupança de energia, sem prejuízo da se-
gurança dos utilizadores.

•	Minimizar a intrusão luminosa na envolvente doméstica e em consequência diminuir o seu desconforto e prejuízo.

•	Adequar os requerimentos e características técnicas das instalações de iluminação exterior às recomendações e 
normativas vigentes.

É particularmente importante reduzir a iluminação excessiva nas cidades e vilas, que afecta significativamente o 
estudo do macrocosmos já que reduz a possibilidade de realizar observações astronómicas; por isso, os projectos 
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de iluminação artificial em imóveis patrimoniais deverão cumprir o objectivo de preservar o céu escuro pelo que se 
deverá evitar o efeito residual denominado poluição luminosa, resultante da emitissão de parte da luz para o céu 
nocturno.

Desta forma, pretende-se minimizar a quantidade de luz artificial sobre os monumentos históricos, que não só provoca 
uma deformação visual e uma alteração formal e estética mas que também transcende materialmente o imóvel.

Um exemplo de regulamentação mexicana é a do Município de Enseada, Baixa California, cuja génese se explica 
a partir da localização do Observatório Astronómico Nacional (OAN)  dentro desta demarcação e a preocupação 
gerada pelo desenvolvimento e crescimento das cidades próximas; as quais contribuem para a poluição luminosa. 
Este regulamento pioneiro no México tem sobretudo em conta a expansão urbana prevista.

No mesmo sentido, a preservação das condições naturais do céu nocturno em geral, em cidades e vilas, adquire 
imprtância em virtude da diversidade lumínica que existe nas distintas regiões do país, considerada como uma parte 
indissolúvel das características da paisagem natural.

Disposições Especiais

O desenvolvimento de projectos de iluminação em monumentos e centros históricos, como parte de um projecto 
integral ou específico, deverão conter os seguintes capítulos: Investigação, Proposta Conceptual e Desenvolvimento 
da Proposta.

Investigação. Recolher-se-á toda a informação histórica, gráfica, fotográfica e documental possível, que permita 
um conhecimento profundo do imóvel e do lugar; para isso será necessária a consulta bibliográfica, de arquivos 
históricos, fotográficos ou cartográficos. Esta documentação permitirá fazer uma análise mais precisa das condições 
do objecto a intervencionar e constituiu uma base fundamental para desenvolver a proposta conceptual. Recomenda-
se a publicação do resultado desta investigação juntamente com a documentação da intervenção.

Proposta conceptual da intervenção. Qualquer intervenção de iluminação deverá descrever rigorosamente as 
características do imóvel ou da zona histórica; os seus bens móveis, os elementos arquitectónicos ou naturais 
relevantes; as suas características formais, estéticas, urbanas e arquitectónicas; a sua leitura com iluminação natural 
e a sua relação com a envolvente imediata ou o contexto natural e ambiental, considerando o lugar e a relação entre 
os espaços interiores e exteriores. Da mesma maneira devemos analisar como se se tratasse de um espaço público e 
isto inclui uma descrição de todas as fontes primárias ou secundárias de iluminação, artificial e natural, incluindo as 
que estão fora da proposta conceptual e, quando necessário, a orientação e incidência solar. Neste capítulo devemos 
esclarecer o objectivo da intervenção; função, tipo, níveis e contrastes de iluminação; os meios para consegui-lo, 
características técnicas, sistemas de fixação, localização das luminárias e a rede de distribuição eléctrica e as suas 
especificações (grau de segurança); sobretudo o estudo de impacto no meio ambiente.

Desenvolvimento da Proposta. Realizar-se-ão testes de iluminação com o propósito de comprovar as hipóteses 
de iluminação e para a sua prévia autorização junto das instâncias necessárias. O desenvolvimento da proposta 
compreenderá as características do sistema que cubrirá os aspectos regulamentares das instalações eléctricas; assim como 
uma análise de custo uma vez posto em funcionamento, e por último um manual de instrucções e de manutenção.
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Iluminação Interior e Exterior

Os projectos de iluminação em imóveis e centros históricos podem compreender a iluminação dos espaços interiores e a 
iluminação dos espaços exteriores. Em ambos os casos devem ter em consideração as seguintes recomendações:

Iluminação Interior

•	Que as fontes luminosas não emitam radiação de luz, em particular na franja de ultravioleta (100nm – 380nm3) e infra-
vermelho (780nm – 1nm).

•	O conceito de iluminação deve respeitar e ter em conta o espaço arquitectónico e a vocação do imóvel.

•	Os equipamentos a instalar devem ser de pequenas dimensões, com um desenho simples, contemporâneo e de alta 
eficiência.

•	A luz deve reproduzir correctamente as cores existentes, sem criar falsas reproduções através da utilização de diferentes 
temperaturas de cores, isto é, utilizando luzes de cores.

•	Não devem ser instalados equipamentos nem cabos eléctricos sobre elementos artísticos.

•	Fica totalmente interdita a realização de alterações, perfurações ou ancoragens nas zonas ornamentais como relevos, 
esculturas, pinturas murais, artesoados, retábulos, etc., assim como elementos estruturais em mau estado de conservação.

•	Considerar a fácil manutenção do sistema proposto.

Iluminação Exterior

•	 Identificação e análise das características próprias do edifício histórico e sua envolvente.

•	O projecto proposto deverá proporcionar uma iluminação UNIFORME ao imóvel, que permita apreciar a UNIDADE da obra 
e que evite a sua apreciação distorcida e fraccionada.

•	Deverá enfatizar-se o monumento na relação entre o seu significado e a sua envolvente, sem contraste excessivo. Deve 
evitar-se a todo o custo a competição entre monumentos, isto é, a “escalada luminosa” entre espaços  e estabelecida a 
comunicação entre os responsáveis pela gestão dos sítios históricos. Se possível, devem ser criados planos directores de 
iluminação entre sítios históricos.

•	O conceito do projecto deve considerar um sistema luminoso exterior ao imóvel.

•	Evitar colocar luminárias em fachadas que exijam furação ou perfuração em elementos de pedra, madeira, etc., em qual-
quer parte do imóvel. Em caso de necessidade de localização de luminárias e cabos eléctricos em açoteias, coberturas, torres, 
etc., pode fazer-se graças à utilização de outros métodos de fixação dos diferentes componentes do sistema de iluminação. 
Seguindo os critérios de conservação, a instalação deve desenhar-se observando o critério de reversibilidade, com o objec-
tivo de facilitar a sua desmontagem em caso de renovação, mudança de critérios no seu uso, etc.

•	Fica totalmente interdita a realização de perfurações ou ancoragens nas zonas ornamentais como relevos, esculturas, pin-
turas murais, artesoados, retábulos, etc., assim como elementos estruturais em mau estado de conservação.
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•	Evitar-se-á colocar lâmpadas em pavimentos, já que estas distorcem a leitura dos imóveis, ao inverter as sombras, e pro-
vocam encandeamento nos peões.

•	Qualquer que seja o método de fixação e a localização dos cabos eléctricos, equipamentos eléctricos, luminárias, etc., 
deverá pormenorizar-se no projecto, mediante plantas, esquemas, etc., o qual deverá ser supervisionado por um técnico 
competente e aprovado pelas instâncias convenientes.

•	Os projectos de iluminação artificial deverão evitar o efeito residual denominado poluição luminosa mediante o qual grande 
parte da luz é emitida para o céu nocturno.

•	A instalação deve ser concebida de forma a que a localização e acesso aos diferentes componentes seja facilitada para 
manutenção do sistema; especialmente nas tarefas de substituição de lâmpadas, limpeza de equipamentos, etc.

•	O projecto deve incluir um manual de manutenção que programe as tarefas de manutenção em função das horas úteis 
de vida das lâmpadas propostas e instruções precisas para a sua substituição, manipulação de luminárias, e quaisquer que 
sejam as tarefas necessárias para o correcto funcionamento do sistema.

•	O sistema de iluminação e a sua componente eléctrica deverão adaptar-se estrictamente à normativa oficial de segurança 
sobre instalações eléctricas.

Documentação que devem conter os projectos de iluminação

•	 Investigação histórica e/ou urbana (segundo seja o caso), acompanhada de plantas/desenhos e fotografias históricas.

•	Levantamento arquitectónico do imóvel e/ou conjunto, com plantas, fachadas, cortes, desenhos de construção e mapea-
mento das patologias, todos em pormenor.

•	Memória descritiva, cálculos, simulações reais de iluminação e plantas electrotécnicas elaboradas por profissionais na 
matéria.

•	Cadernos de especificações com número e tipo dos materiais e equipamentos utilizados.

•	Manual de manutenção e funcionamento do sistema luminoso.

Critérios para Centros Históricos

1. Promover a normalização e regulamentação da iluminação do espaço público nos centros históricos.

2. Promover acções correctivas, para reverter efeitos indesejáveis e o impacto de anteriores planos de iluminação, e a criação 
de consensos amplos a os níveis do governo e da sociedade.

3. Por norma empregar-se-ão luminárias padrão independentes do imóvel.

4. Os projectos de iluminação deverão contemplar o emprego razoável dos meios técnicos e sistemas de última geração os 
quais façam uso dos avanços tecnológicos do momento.

5. Considerar a ÉTICA como princípio, e a TÉCNICA como um meio.
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6. As instituições competentes terão a obrigação de estabelecer um programa de capacitação e actualização, de intercâmbio 
e difusão de experiências locais, para o seu aproveitamento geral.

7. Incorporar a CONSERVAÇÃO PREVENTIVA como parâmetro indispensável na iluminação de interiores, em particular dos 
bens culturais de grande sensibilidade à luz.

8. Projectos duráveis, graças ao aproveitamento dos avanços técnicos no referente à eficiência luminosa e ao baixo consumo 
energético para garantir a sua durabilidade e actualização para além da vida dos equipamentos.

9. Os projectos de iluminação artificial deverão evitar o efeito residual denominado poluição luminosa.

10. As autoridades locais deverão promover o estabelecimento de normas de aplicação em zonas e monumentos históricos. 
As empresas envolvidas no desenho, produção e instalação de iluminação artificial em zonas e monumentos históricos 
devem contribuir para um processo contínuo de melhoramento e todos os envolvidos devem beneficiar das experiências 
comuns.

Critérios para Monumentos Históricos

1. O critério fundamental de toda a intervenção luminosa em monumentos históricos será evitar ao máximo possível a fu-
ração ou perfuração de qualquer elemento de pedra, madeira ou material com o qual foi construído o monumento, tratando 
de utilizar outros métodos de fixação dos diferentes componentes do sistema de iluminação.

2. Em qualquer caso, fica totalmente proibida a alteração, perfuração ou ancoragem nas zonas ornamentais como relevos, 
esculturas, pinturas murais, artesoados, retábulos, mobiliário fixo à parede, etc., assim como em elementos estruturais em 
mau estado de conservação.

3. Qualquer que seja o método de fixação e a localização dos cabos eléctricos, equipamentos eléctricos, de som, vídeo, alar-
mes, luminárias, etc. deverá pormenorizar-se mediante desenhos esquemáticos ou qualquer outro método que a tecnologia 
permita, o qual deverá ser elaborado e supervisionado por pessoal técnico e instituições competentes.

4. Nos trabalhos de testes e instalação deverão utilizar-se meios auxiliares como andaimes, escadas, etc., devendo adoptar-
-se medidas de segurança para evitar danos físicos no monumento histórico.

5. Qualquer trabalho que em caso extremo exija perfuração ou aplicação de meios mecânicos que gerem risco de deteriora-
ção mecânica por rotura ou abrasão, gerem pó, fumo, calor, etc., só se poderão realizar sob a supervisão de pessoal técnico 
especializado e previa autorização das instituições competentes.

1  Carta de Veneza, 1964.
2  Observatórioa Astronómico Nacional, Instituto de Astronomia, UNAM. Sierra de San Pedro Mártir; B. C. (31º02’39’’N, 
115º27’49’’O, Altitude: 2,830 m).
3  Nm ou nanómetros. O nanómetro é a unidade de comprimento que equivale a uma milmilionésima parte de um metro, comu-
mente utiliza-se para medir o comprimento de onda da radiação ultravioleta, da radiação infravermelha e da luz.



55


