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Resumo
O objetivo desta tese relaciona-se com o projeto de restauro de
uma estrutura de enorme importância do ponto de vista histórico,
situada no antigo burgo de Golferenzo, na província de Pavia.
A situação atual de abandono e degradação de inúmeros edifícios
que integram o património histórico/arquitetónico é uma questão
que se encontra na ordem do dia e que diz respeito à arquitetura
ao nível mundial.
Os estudos universitários ensinaram-me a ler a arquitetura através
do desenho e da sensibilidade, de forma a harmonizar todos os
elementos.
Segundo esta metodologia, aprendi que a análise, a investigação,
a interpretação, e sobretudo a observação, são práticas essenciais
para o êxito da intervenção.
Esta é apenas a primeira fase do meu projeto de tese, que parte do
estudo da situação atual do conjunto arquitetónico do nosso interesse e da compreensão das características tipológicas e construtivas da sua estrutura, bem como da investigação histórica, com
vista a fundamentar o contexto no qual se insere.
O objetivo consiste em realizar uma profunda intervenção de
restauro, capaz de restituir valor à rica memória histórica e arquitetónica do edifício e de responder adequadamente às novas
exigências funcionais e de utilização do edificado construído.
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Abstract
The subject of this thesis is the project of restoration of a very important historical structure located in the ancient village of Golferenzo, in the province of Pavia.
The present state of abandonment and degradation of many
buildings belonging to the historic / architectural heritage is a topical issue that affects the entire world of architecture.
Universitary studies have taught me how to read architecture
through the drawings and the sensibility and then hold them together.
I have learned that in this discipline analysis, research, interpretation and most of all observation are essential practices for successful intervention.
This is precisely the first working phase of my thesis project, which
starts from the study of the state of affairs of the architectural
complex that we are interested to and the understanding of its typological and constructive structure, as well as a historical research
that also affects the context in which it is insert.
The aim is to achieve a profound restoration, capable of restoring
value to the rich historical and architectural memory of the building, but also to respond adequately to the new requirements of the
use of the artefact.
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A presente prova de projecto foi redigida segundo o acordo ortográfico de Língua Portuguesa de 1990, em vigor desde 2009,
tendo-se procedido, a fim de garantir a coerência formal do texto,
à atualização das diferentes transcrições usadas.
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INTRODUÇÃO

Esta tese visa documentar o estudo e o processo de intervenção
de um conjunto edificado, que constitui um exemplo típico da arquitetura militar e popular, cuja data de construção remonta aos
séculos XV-XVI e XVIII, situado entre as colinas de Pavia, perto
da cidade de Milão.
O projeto de intervenção nasce da elevada prioridade atribuída
à reabilitação do edificado num país como a Itália, onde, neste
momento, existem poucas possibilidades de abordar novas propostas projetuais que não digam respeito às construções existentes.
A reabilitação destas últimas é certamente, hoje em dia, o grande
recurso que os arquitetos podem utilizar para elaborar projetos
interessantes, trabalhando na recuperação de um património arquitetónico e cultural frequentemente subestimado, de forma a
proporcionar estruturas capazes de dar resposta à evolução e às
transformações da sociedade.
“Podemos considerar a conservação do património como uma necessidade ética, mas também como uma oportunidade que deve
ser aproveitada e complementada por um projeto que combine
a impressão subtil e indefinível da matéria e dos espaços antigos
com as transformações necessárias às novas tendências de utilização sugeridas pelos costumes, pelas técnicas construtivas tradicionais e por uma cultura projetual contemporânea”1.
Este projeto de intervenção compromete-se, designadamente, a
dar resposta ao pedido apresentado pelos proprietários no sentido
de estudar um local capaz de acolher diversos tipos de atividades:
organização de casamentos, alojamento e serviços (bed and breakfast).
A propriedade compreende um conjunto de edifícios, alguns dos
quais sujeitos a intervenções anteriores, entre os quais se destaca o
complexo de nosso interesse, atualmente em estado de degradação
e abandono, constituído por uma torre de vigia da antiga prisão
datada do século XV e XVI, que outrora fizera parte das estruturas fortificadas do burgo medieval erigidas na colina e cuja origem
remonta ao século XII.
Também é de nosso interesse um embasamento posterior à estrutura acima indicada, datado do século XVIII, cuja função teria
sido provavelmente habitacional e cuja complexidade tipológica,
quase labiríntica, segue um padrão presente em grande parte dos
povoados de fundação medieval dos Apeninos.
Por último, constatamos a existência de um prédio rústico em boas

1

p. 34.
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M. Carmassi, Casabella 858, Milano, Mondadori, 2016.

condições que se desenvolve em dois níveis: o primeiro, fechado,
terá sido um estábulo destinado a acomodar os animais, como o
demonstram as manjedouras que se encontram no seu interior; o
segundo, aberto, terá sido utilizado como celeiro ao qual se podia
aceder através de uma escada de mão.
É necessário proceder a um levantamento rigoroso, de forma a
documentar com exatidão todos os elementos que a constituem.
A apresentação desta tese, que propõe a explicação de um processo, está organizada em duas partes: a primeira parte diz respeito
à contextualização e a segunda parte refere o projeto de intervenção.
Partindo do pressuposto de que, para o sucesso total do projeto, é
de crucial importância conhecer e interpretar as pré-existências,
em primeiro lugar é necessário abordar o objeto em estudo através
do seu enquadramento arquitetónico, territorial e histórico, por
outras palavras, através da arquitetura popular e militar.
Importa igualmente perceber a abordagem que permitiu aos arquitetos anteriores trabalhar em condições semelhantes às que
temos pela frente, o que será possível através da análise e estudo
de algumas referências projetuais subjacentes às opções de intervenção. Deste modo, será possível expor as conclusões resultantes
deste estudo exaustivo, apresentando a documentação indispensável à obtenção de uma perceção geral do objeto.
Finalmente, é apresentado o projeto de reabilitação da estrutura
como síntese final da tese.
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1. ANÁLISE DO CONTEXTO G E O - H I S T Ó R I C O

Figura 1 - colinas do Oltrepò Pavese
20

A província de Pavia é constituída essencialmente por três grandes
regiões que apresentam características próprias: Pavese, Lomellina e Oltrepò.
A situação atual resulta de um acontecimento histórico e geográfico que se prolongou ao longo dos tempos, com especial incidência
na Idade Média, não obstante o passado histórico ter sido bem
mais complicado.
Entre os testemunhos mais interessantes, fundamentais para a
contextualização, de referir o de Opicino de Canistris, que viveu
na primeira metade do século XIV, o primeiro entre muitos outros
a ficar agradavelmente surpreendido com estas terras.
A passagem encontra-se no capítulo intitulado De districtu civitatis
do livro “Elegia à cidade de Pavia”, escrito em 1329, em Avignon.
“A terceira parte (Oltrepò Pavese), a maior, situa-se na outra margem do rio Pó, o qual ora é atravessado por meio de uma ponte,
ora através de embarcações. Esta parte estende-se a todo o comprimento de Este para Oeste ao longo de cerca de um dia e meio
de caminho (68 km), é limitada a Sul pelas montanhas e afasta-se
quinze milhas do rio, nalguns pontos ainda mais, até atingir a Este
o território dos Piacentini [...]. Aqui, na planície, existem aldeias
e castelos, florestas e campos férteis; nas terras altas, também elas
muito férteis dada a ausência de solo pedregoso, existem castelos
e imensas aldeias, cujas vinhas produzem vinhos brancos muito
apreciados e procurados. O resto do território da cidade, que já
mencionei, é totalmente plano.”2
O facto do Oltrepò Pavese não ser suficientemente conhecido e
publicitado não significa que seja menos interessante.
Este vasto território é constituído por planícies, colinas e montanhas, que se combinam e alternam, dando origem a uma paisagem de particular beleza.
Os elementos peculiares do território não residem tanto nas planícies nem nas montanhas, mas sim nas colinas, onde as elevações
do terreno se interligam, se unem e se contorcem oferecendo um
perfil topográfico inusitado de grande riqueza visual.

2
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P. Tozzi, L’Oltrepò pavese, Pavia, 1994. p. 7.

ANÁLISE GEOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO
OLTREPÒ PAVESE

Terra fértil e diversificada, Oltrepò Pavese tem como centro principal do território Voghera que, devido às inúmeras invasões, não
apresenta uma fisionomia estética específica.
De facto, só percorrendo os campos, as cidades e as aldeias, se consegue perceber a estratificação histórica do lugar: antigas guerras
entre os senhores dos castelos, claustros e mosteiros importantes
em ruínas e há muito esquecidos.
O território Oltrepò Pavese pode ser dividido em duas zonas principais: a região plana de Piemonte que vai da margem direita do
Pó às encostas das colinas e a região de montanhas e de colinas,
limitada a Sul pelos Passi del Penice e del Brallo, entre Val Curone
e Val Tidone.
A área do nosso projeto situa-se, como já foi referido, em Golferenzo, pequeno burgo medieval do vale do ribeiro de Versa.
O ribeiro de Versa nasce nas terras altas das colinas e, descendo
até ao rio Pó, dá origem ao vale denominado Della Versa (cerca de
20 km de comprimento), que apresenta características geológicas
e ambientais que o tornam particularmente fértil para o cultivo
da vinha.
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Filippo Mancinelli, um alpinista italiano do início do século, referiu-se-lhe como “Um vale pequeno e estreito, mas agradável.”.
Ao longo do vale, as elevações do terreno apresentam cotas relativamente elevadas, com alturas que variam entre 400 e 1000
metros.
De Sul para Norte, o Versa atravessa doze municípios: Ruino, Canevino, Volpara, Golferenzo e Montecalvo Versiggia, nas colinas
mais altas do Vale; Santa Maria della Versa e Montescano, situados sobretudo nos sopés das colinas; Castana, Montù Beccaria e
Canneto Pavese, situados nas margens e, por fim, Stradella e Portalbera que ocupam as planícies.
As características hidrográficas do ribeiro apresentam uma estrutura típica de coesão capilar que o ligam aos vales, os quais unem
ou separam as inúmeras encostas das montanhas e das colinas que
constituem o território.
Do ponto de vista climático, o território de Oltrepò Pavese apresenta características do clima continental, temperado e húmido, e
do clima mediterrânico, temperado, com verões secos e invernos
chuvosos.
No entanto, a configuração particular da Itália confere-lhes um
sistema climático particular.
Em termos de regiões climáticas italianas, podemos afirmar que o
território de Oltrepò Pavese se encontra na interseção do Vale do
Pó e dos Apeninos.
Na primeira, o clima é marcadamente uniforme, com invernos
rigorosos e verões quentes e húmidos, com precipitação não muito
abundante, mas distribuída uniformemente ao longo do ano.
Pelo contrário, a região dos Apeninos, constituída pela parte axial
dos Apeninos, apresenta um clima eminentemente de montanha,
com variações graduais dada a diferença de altitudes e de exposições.
O Vale Versa encontra-se entre duas zonas climáticas muito diferentes, onde a flora e a fauna são tipicamente mediterrâneas.
Em virtude deste contexto, o território é considerado “zona Bioclimática específica”, favorável ao cultivo da vinha.
Estas áreas coincidem com as zonas de Denominação de Origem
Controlada (D.O.C.), caracterizada por culturas específicas e úni-
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cas.
A paisagem que hoje em dia caracteriza este território foi grandemente modificada pela presença humana. As marcas são de origem utilitária e funcional: a traça geométrica dos campos reflete,
por exemplo, uma alteração do solo tendo em vista um fim muito
específico.
As marcas deixadas pelo homem passam muitas vezes despercebidas aos olhos do homem que se habituaram à presença de fatores antropogénicos, mas a paisagem como a do território Oltrepò
Pavese teria sido muito diferente se tivesse sido modelada desde a
Antiguidade.
A marca mais percetível e o elemento dominante é o da vinha,
cujas vastas extensões de fileiras acompanham a morfologia do
território. Os campos estão em minoria e estão muitas vezes delimitados por linhas de árvores ou por estradas destinadas à circulação local.
Pelo contrário, a planície do Pó apresenta uma paisagem diferente
caracterizada por fieiras de choupos.
As manchas florestais sobressaem nas colinas.
É interessante constatar que muitas vezes as povoações são lugares
particularmente pitorescos: burgos ou castelos no cume das colinas
num cenário natural deslumbrante.
A união entre o ambiente antropológico/arquitetónico e natural
encontra aqui um equilíbrio particular.
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Figura 2 - mapa histórica do
Norte da Itália, das Alpes até o
mar de Ligúria
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ANÁLISE HISTÓRICA DO TERRITORIO DO OLTREPÒ PAVESE

Devido às suas características territoriais (morfológicas, climáticas
etc.), o território de Oltrepò Pavese foi povoado desde muito cedo.
As suas características morfológicas, determinadas por uma série
de vales, na sua grande maioria largos e alternados por elevações
pouco evidenciadas, terá certamente contribuído para o fluxo migratório das antigas populações lígures dos Apeninos que procuraram o Vale do Pó.
A origem precisa e a época da sua entrada em Itália é incerta. A
falta de vestígios arqueológicos deve-se à utilização da madeira,
das peles e da palha como materiais de construção.
Presume-se que a sua chegada remontará ao início da Idade do
Ferro, por volta do século VII a.C., hipótese confirmada por historiadores romanos, entre os quais se destacam Políbio e Plínio.
O estudo exaustivo dos nomes de um lugar (toponímia) indica,
sem margem para dúvidas, a passagem destas populações lígures
pelo território de Oltrepò e pelo vale do Versa.
O termo Versa e Versiggia têm a mesma raiz etimológica ver =
ribeiro num sistema linguístico lígure.
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Figura 3 - mapa histórica da cidade de Cremona
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Do sistema lígure ressalta ainda o sufixo -asco que deriva da palavra car que significa montanha. O termo estaria então relacionado
com uma zona de montanha, de que são exemplo as povoações de
Soriasco e Donelasco.
Os primeiros contactos dos Romanos com o território do Vale do
Pó remontam ao século III a.C.
A zona de colinas e de montanhas foi ocupada pelas populações
oriundas da Gália e da Ligúria até ao século II e mais tarde, após
uma série de guerras, pelos romanos.
A romanização é assim iniciada com a fundação de núcleos populacionais e pela abertura de vias de comunicação em várias direções.
As colónias romanas eram um fascinante motivo congregador, urbanística e arquitetonicamente bem definido.
A colónia de Placentia, por exemplo, foi fundada no ano 218 a.C.
em estreita e mútua articulação com Cremona.
Nomeadamente durante o desenvolvimento de Piacenza, o grande rio Pó tornou-se a principal fronteira natural, de tal forma que
se passou a designar “terras do lado de cá e do lado de lá do Pó”.
Durante a romanização, um dos fatores potencialmente mais inovadores na estrutura do domínio romano residiu na fundação da
colónia de Tortona (Dertona) datada do ano 120 a.C. O objetivo
desta fundação consistia em estender a romanização para sul do
Pó e para Piemonte.
As estradas, verdadeira coluna vertebral do desenvolvimento urbano, foi outra característica típica do domínio romano: foi aberta
a Via Postumia que ligava Piacenza a Génova e passava por Iria
(hoje Voghera), Dertona (hoje Tortona) e Libarna (hoje Serravalle); mais tarde, foi aberta a Via Emilia que ligava Rimini a Piacenza.
De sublinhar que, à partida, estas vias de comunicação, que confinavam com o território de Oltrepò Pavia, tiveram um papel determinante no seu desenvolvimento económico ao ligarem a planície
à zona de colinas/montanhas.
Sobretudo no Vale do Versa, os primeiros assentamentos romanos
remontam sensivelmente ao século I a.C., tendo sido encontrados
principalmente no fundo do vale, ao contrário dos vários assentamentos das montanhas pertencentes a populações oriundas da
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Figura 4 - mapa histórica do burgo de Bobbio
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Gália.
A romanização de locais anteriormente lígures foi lenta e gradual
e é testemunhada pela riqueza dos topónimos cuja raiz etimológica lígure ainda hoje se mantém.
Vimos que os romanos edificaram construções a partir do zero no
fundo do vale, enquanto as populações pré-existentes permaneceram nas terras altas e nas colinas, privilegiando as características mais defensivas em detrimento das transações comerciais (são
exemplo disso as povoações de Soriasco, Donelasco, Montarco,
Golferenzo, Montecalvo Versiggia).
O “castelo” erguido no ponto mais alto era o ponto do assentamento mais procurado, uma vez que aliava a salubridade própria
de um lugar elevado às inevitáveis necessidades de defesa.
As guerras, a anarquia militar e as invasões bárbaras, marcaram o
início da queda do Império Romano do Ocidente.
As diferenças da estrutura social e económica dos bárbaros conduziu muito cedo à degradação da paisagem agrícola e vitícola dada
a prioridade atribuída às atividades pecuárias.
A partir do século VI começa a surgir um novo sistema de agrupamento designado castro, constituído por um elemento central de
coesão, geralmente circundado por paredes de madeira.
É a partir deste primeiro embrião fortificado que surgirá
naturalmente o conceito de castelo com torres, circundado pelo
burgo, típico da Idade Média.

A Alta Idade Média e o território dominado pelo mosteiro de Bobbio
Na sociedade militar e agro-pastoril da Idade Média, a Igreja,
através da evangelização, torna-se fiel depositária da cultura do
mundo clássico. Com o advento do modo de viver católico e monástico, a viticultura ressurge graças sobretudo ao trabalho dos
monges beneditinos que obedeciam ao lema Reza e Trabalha.
Vários documentos históricos testemunham a existência no Vale
do Versa de comunidades monásticas, onde normalmente cinco
monges, no máximo, se dedicavam à vida religiosa. Entre estes, de
recordar as de Golferenzo, Soriasco e Begoglio.
No território de Oltrepò e noutros ordenamentos políticos e territoriais, sublinha-se o papel de relevo desempenhado pelo monge
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Figura 5 - mapa histórica da cidade de Tortona
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beneditino S. Columbano, fundador do mosteiro de Bobbio na
Trebbia, que se encontra relativamente perto da área do nosso
interesse.
S. Columbano foi recebido em Pavia em 612 pelo rei lombardo
Agilulfo que lhe doou as terras de Bobbio onde viria a ser fundado
o mosteiro, um dos centros religiosos e culturais mais importantes
da Idade Média.
Em 1014, o imperador Henrique II formaliza a criação da diocese
de Bobbio, dando assim origem ao domínio do mosteiro.
Os diversos documentos históricos demonstram como os bens
fundiários do mosteiro constituíam uma parte substancial do património da diocese; um diploma de Otão I, de 30 de Julho do ano
9723 e um registo de bens4 dos finais do século X fornecem uma
imagem fiel e completa das terras da abadia.
Com efeito, nos finais do século X, a maior parte dos bens de S.
Columbano encontrava-se na parte norte de Itália, na região dos
Apeninos, entre as regiões atuais de Emilia, Lombardia e Ligúria.
Enquanto essa zona da parte oriental é constituída pelo Vale Trebbia, a parte ocidental abrange os vales dos ribeiros Tidone, Versa
e Staffora.
O registo dos bens do mosteiro encontra-se num diploma de Otão
I, de 30 de Julho do ano 972, o que nos permite reconstruir com
precisão as possessões recebidas.
Entre estes, o número 37, também consta Sorlascum, um burgo situado no território de Oltrepò Pavese, atualmente designado Soriasco5.
Através de outras fontes sabemos que Soriasco controlava, por sua
vez, outras dioceses mais pequenas, incluindo a de Golferenzo.
O centro monástico exercia um enorme domínio sobre o território
limítrofe através de uma densa rede de “curtes” monásticas que se
situavam ao longo do Trebbia e do Tidone.
Mais afastadas desta zona, as possessões de S. Columbano esten-

3

A. Piazza, Monastero e vescovado di Bobbio dalla fine del X agli
inizi del XIII secolo, Spoleto, 1997. p. 8.
4
A. Piazza, Monastero e vescovado di Bobbio dalla fine del X agli
inizi del XIII secolo, Spoleto, 1997. p. 8.
5
A. Piazza, Monastero e vescovado di Bobbio dalla fine del X agli
inizi del XIII secolo, Spoleto, 1997. p. 137.
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Figura 6 - mapa histórica da cidade de Milão
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diam-se pelo lago de Trebecco, pela parte superior das bacias do
Staffora e do seu afluente Nizza, até à povoação atual de Ponte
Organasco.
Uma vez que o mosteiro foi uma escolha do imperador, parte destas terras foi governada por vários vassalos e senhores oriundos de
famílias nobres.6
Após a descoberta do testamento do conde Gandolfini para o filho
Bosone em 10287, estamos em condições de afirmar com toda a
certeza que boa parte do território de Oltrepò Pavese estava sob
o domínio direto do mosteiro, ao considerar que os castelos de
Ruino e Soriasco integravam a sua esfera patrimonial.

A idade dos municípios
Os primeiros sinais de uma consciência comunitária em detrimento da esfera de influência do mosteiro de Bobbio surgem nos anos
40 e 50 do século XII devido ao domínio cada vez mais opressor
das cidades do Vale do Pó, como Milão, Pavia e Piacenza, que dão
início a uma fase de profundo conflito no interior do território de
Oltrepò Pavese.
Estes acontecimentos, muitas vezes caracterizados por batalhas
sangrentas de curta duração, casamentos arranjados e intrigas, dificilmente podem ser comprovados dada a escassez de documentação relativa aos vales dos ribeiros Staffora, Trebbia e Versa.
Não obstante o comércio do vinho ter florescido na sequência da
retoma da produção agrícola verificada a partir do ano Mil, o território de Oltrepò Pavese foi profundamente afetado e destruído
pelos Piacentini, aliados dos Milanesi, que reconquistaram os territórios que haviam sido retirados ao Barbarossa.
São inúmeros os anais que descrevem as guerras e a destruição
deste período. A monografia de Soriasco, um pequeno burgo situado 5 km a norte de Golferenzo, é um deles.8
Golferenzo, eclesiasticamente dependente de Soriasco, teve o
6
E. Destefanis, P. Guglielmotti, La Diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un’istituzione millenaria, Firenze, University Press
2015.
7
A. Piazza, Monastero e vescovado di Bobbio dalla fine del X agli
inizi del XIII secolo, Spoleto, 1997. p. 59.

8
A. C. Sangiuliani, L’agro vogherese: memorie sparse di
storia patria, Voghera, 1890.
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Figura 7 - mapa histórica da cidade de Pavia
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mesmo destino de morte e destruição.
“1215 foi um ano fatídico para Soriasco. Os Piacentini deixaram
os seus bastiões a 26 de Maio e chegados a Pavia incendiaram o
burgo e o castelo de Soriasco, e muitos outros lugares dos arredores.”9
São ainda especificados outros pormenores sobre as regiões limítrofes “[...] os Piacentini apossaram-se de vários castelos, entre
os quais o de Soriasco, bem como o de Golferenzo, Montecalvo,
Montottone ou Montù Beccaria; destruíram o de Bosnasco, o de
Nigrinus e o de Rovescala e incendiaram as fortalezas de Broni e
Stradella, bem como o castelo vizinho de Montalino [...]”.10
O castelo de Soriasco, e provavelmente o de Golferenzo, “nunca
mais recuperarão o antigo esplendor”.11
Em 1217, o tratado de paz decretou que o território de Oltrepò
permanecesse na posse dos Pavesi e que algumas terras adjacentes
fossem entregues aos Piacentini.
Pouco depois, eclodiram outras guerras e conflitos sangrentos entre as grandes famílias nobres que dominavam o território de Oltrepò Pavese: os Sfroza sucederam-se aos Visconti, que ao longo
dos séculos viram diminuir a sua esfera de influência, cedendo
terras a várias famílias nobres detentoras de grandes feudos.
As famílias dos Beccaria, Malaspina e do Verme foram apenas
algumas das mais importantes.
Com o Tratado de Worms de 1743, a imperatriz Maria Teresa da
Áustria doa ao aliado Carlos Emanuel III de Sabóia, rei da Sardenha, os territórios de Oltrepò Pavese, Vigevanese e alta Novarese.
O fim do direito feudal em 1797 alterou a organização jurídica
dos territórios, mas nas remotas terras de Oltrepò Pavese as grandes famílias continuaram a exercer a sua jurisdição nos feudos sem
qualquer limite.

O século XIX
Depois do armistício de Villafranca (1859) assinado entre Napoleão e os Austríacos, a Lombardia foi anexada ao estado de Sabóia, e mais de 100 anos depois o território de Oltrepò Pavese foi
9
Monografia di Soriasco. p. 48.
10
Monografia di Soriasco. p. 49 - 50.
11
Monografia di Soriasco. p. 52.
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Figura 8 - mapa histórica da cidade de Vigevano
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finalmente integrado na província de Pavia, voltando a estar sob a
administração lombarda.
Para o vale do Versa, o século XIX foi um ano de grande expansão económica: o ribeiro Versa torna-se um importante meio nas
transações comerciais com a planície.
É também neste período que cresce a importância de Santa Maria,
que de pequeno burgo dependente de Soriasco se transforma num
importante centro económico para o vinho.
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ANÁLISE HISTÓRICA DE GOLFERENZO

Golferenzo situa-se num promontório com vistas para todo o Vale
Versa. O nome da povoação é de difícil interpretação, apesar do
Maragliano considerar que deriva de termos celtas goro, que significa “território” e Frin “montanha”. Por conseguinte, se juntarmos
as palavras, o nome completo significaria “povoação de montanha”.
Golferenzo, ao fazer parte do feudo de Soriasco12 estava entre as
possessões do mosteiro de S. Columbano de Bobbio, tal como referido em vários documentos do séc. X.13
O feudo, bem como os pequenos burgos de Volpara, Montecalvo
e Soriasco muitas vezes agrupados, passou para muitas mãos sem
se poder precisar a sucessão.
A maioria das fontes são consensuais ao afirmarem que Golferenzo estava entre os burgos doados por Frederico I aos Pavesi em
1164 e confirmada por Frederico II.

12
Monografia di Soriasco. p. 25.
13
A. Piazza, Monastero e vescovado di Bobbio dalla fine del X
agli inizi del XIII secolo, Spoleto, 1997. p. 137.
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Figura 9 - mapa histórica da aldeia de Golferenzo
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Em 1216, é invadido pelos bandos armados dos Piacentini e dos
Milanesi unidos contra Pavia.
Golferenzo é referido por algumas fontes como tendo pertencido a
um único feudo, juntamente com Volpara e Montecalvo.14
Esse feudo foi vendido pelo Magistrado de Milão ao Dr. Colleggiato Barnaba Belcredi, em cumprimento das ordens de Carlos II, rei
de Espanha, e do duque de Milão, em 10 de abril de 1691.
Antonio Belcredi sucede a Barnaba que a 3 de agosto de 1701
recebe o título de marquês dos súbditos do lugar e a respetiva jurisdição para si e para os seus descendentes: “e a tarefa de guardar
obediência e manter toda a jurisdição unida ao império, os títulos,
primados, recompensas, rendimentos, presentes e receitas dos direitos sobre o pão, vinho e carne, com o poder de eleger o pastor
assalariado das três comunidades enunciadas, recolher impostos,
manter o atuário civil e criminal e nomear o vedor.”15
O feudo manteve-se até 1758, altura em que o rei da Espanha
exige a sua restituição16 até à unificação da Itália em 1861, quando
passa definitivamente para a jurisdição da Lombardia.

14

C. Goggi, Storia dei comuni e delle parrocchie della diocesi di
Tortona, Tortona, 1973. p. 186.

15
V. Legè, Storia di Montalto Pavese, del suo Castello e dei
luoghi che componevano il suo feudo. Brescia, Artigianelli, 1932. p.
174.
16
V. Legè, Storia di Montalto Pavese, del suo Castello e dei
luoghi che componevano il suo feudo. Brescia, Artigianelli, 1932. p.
175.
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2. INTRODUÇÃO À ARQUITECTURA CASTELAR E RURAL

É, sem dúvida, interessante analisar aqui o nascimento, a evolução
e o declínio da arquitetura castelar, para se poder identificar, da
forma mais exaustiva possível, a fundação e o desenvolvimento da
estrutura objeto da nossa intervenção de restauro que, tal como
mencionado, apresenta uma torre de vigia que fez parte de um
castelo mais antigo já desaparecido. O termo castelo tem origem na
palavra latina castellum diminutivo de castrum.
O termo castelo nem sempre apresenta um significado constante
e uníssono.
Por castelo entende-se um “edifício fortificado, cercado por uma
ou mais muralhas com torres erguidas para abrigar e defender os
proprietários nobres e os senhores feudais”17.
Na Idade Média, embora não em todos os lugares, este termo
também significa um núcleo jurisdicional e territorial com a sua
própria fisionomia, muito mais longe da vasta e complexa civitas
(cidade) do que do mais pequeno núcleo rural.
Um castelo também pode ser identificado como um “conjunto de
casas, um burgo rodeado por muralhas e, na sua maioria, situado
numa elevação de terreno.”18 O termo burgus surge pela primeira
vez com o significado meramente militar de “castelo pequeno”.
Burgus impõe-se entre os séculos VIII e X com o significado de
“aglomerado habitacional”, designando um subúrbio urbano situado fora das muralhas ou um assentamento semelhante ligado a
um castelo ou a um centro religioso importante e ainda um núcleo
de natureza especificamente rural.
Em alguns casos, castelo e burgo são mencionados como um todo,
em contextos que expressam, sem a mínima dúvida, a estreita interdependência.
Outros autores consideram que os castelos dos séculos X e XI
eram meros “abrigos” aos quais a população rural afluía para
procurar refúgio em caso de perigo. Todavia, acresce a existência
inegável dos castros permanentemente habitados: assim, ter-se-á de
tentar distinguir entre certos castelos erguidos nas colinas “utilizados como refúgio e não como assentamento permanente, como os
das planícies”, e os castros existentes em “posições fortificadas aos
quais se recorria em caso de emergência”, de outros que podem

17
Il vocabolario Treccani: enciclopedia dell’italiano. A - L, Volume 1, Ist. della Enciclopedia Italiana, 2010. p. 264.
18
U. Bosco, Lessico universale italiano, Istituto della Enciclopedia italiana, 1968. p. 341.

Figura 10 - plantas e corte do castelo de Oramala
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ser considerados como “aldeias fortificadas e permanentemente
habitadas.”.19
A planta dos castelos nem sempre respondeu a padrões geométricos rígidos, apriori definidos ou tradicionalmente seguidos. Com
efeito, tentaram adaptar-se às condições topográficas e à altitude,
indo assim ao encontro das necessidades. Assim, os castelos erguidos nas colinas poderiam apresentar um perfil com características
planimétricas muito diferentes, de acordo com o arranjo da elevação.
A arquitetura castelar, se puder ser categorizada, surge numa posição intermédia entre a arquitetura “culta” e a arquitetura “espontânea.”20
Os três mundos, ao contrário do que se pensa, não estão completamente separados uns dos outros, mas possuem características
que se sobrepõem em diversos elementos.
A arquitetura “culta”, sempre renovada na esteira da continuidade, caracteriza-se por uma evolução constante ao longo da história, ao longo da qual são estabelecidas características precisas que
convencionalmente se designam como “estilos”.
A arquitetura “espontânea”, pelo contrário, segue o seu próprio
caminho, caracterizando-se por uma adesão mais estreita ao objetivo utilitário imediato, circunscrevendo-se muitas vezes a uma
zona geográfica limitada. Por outro lado, a evolução da arquitetura espontânea manifesta-se num período de tempo mais curto.
A arquitetura “castelar” possui elementos comuns a ambos os grupos: apresenta diferentes “estilos”, bem como uma adaptação às
necessidades práticas e aos objetivos, relacionados com a evolução
da tecnologia dos meios bélicos empregues.
Normalmente, as estruturas castelares eram constituídas por mu-

19

M. Merlo, Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia, Pavia, 1971. p. 23.
20
Com “arquiteturas espontâneas” são definidas aquelas
formas que pertencem à tradição mais antiga do homem, como
tendas nómadas e cabanas, que não são atribuíveis a qualquer
arquitecto ou autor em particular. A definição foi inventada por
historiador e arquitecto Bernard Rudofsky (non-pedigree arquitecture, 1964). Esta arquitetura sem arquitetos também é definida
como ‘’ o vernáculo ‘’ e relaciona a tecnologia da construção com
o clima, as condições atmosféricas e as geográficas, utilizando os
materiais locais num diálogo direto e contínuo com a história e o
contexto social.
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Figura 11 - plantas e corte do castelo de Sant’Alessio
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ralhas espessas, torres altas erguidas principalmente nos ângulos,
tendo em conta os pontos mais frágeis da defesa.21
“O castelo é um recinto cercado por muralhas, com uma torre
no meio” disposta de modo a que “a torre defenda o castelo.”.22
Segundo António de Pádua, que escreveu entre 1229 e 1231, o
elemento essencial do castelo, para além da muralha, é a existência de uma torre. A proporção entre os dois componentes é muito
estreita e tecnicamente concebida de forma ao elemento vertical
dominar a cortina circundante.
A estrutura constituída pela cortina da muralha e a torre responde
a uma conceção de fortificação amadurecida entre os séculos XI
e XIII, quando as torres e as muralhas se difundiram em larga
escala. As poucas ilustrações coevas que reproduzem esquematicamente as fortalezas dos séculos XII-XIII, apresentam precisamente recintos amuralhados com uma torre central, um modelo
de fortaleza bem-sucedido.23
A partir de meados do século XII, não são raros os documentos
que testemunham inequivocamente que só nessa altura se começou a implantar uma torre no corpo de uma fortaleza mais antiga,
de forma a aumentar a eficácia defensiva.
Os elementos fornecidos pelos documentos sobre a posição das
torres são escassos. Sabemos, no entanto, que, na sua grande
maioria, eram erguidas por forma a proteger a entrada principal
da zona fortificada.
As fortalezas com uma única torre continuaram ao longo dos séculos XII e XIII: tratava-se da “torre principal” ou “torreão”, a
única que dominava todo o recinto fortificado, se bem que provavelmente existissem torres mais pequenas ao longo das cortinas.
Se em muitos castelos é certa a necessidade de existir uma única
torre principal, ressalta igualmente que, noutros casos, existia mais
do que uma torre. A construção de novas torres, acrescentadas às
existentes, é uma das formas mais comuns de modernização das
estruturas castelares.
Os elementos fornecidos pelos documentos sobre a estrutura das

21

M. Merlo, Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia, Pavia, 1971. p. 112.
22
C. Perogalli, Castelli della pianura lombarda, Milano, 1960. p.
47.
23
G. Zanaboni, Trente castelli pavesi, Pavia, Edizioni ERREPIESSE, 1987. p. 95.
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Figura 12 - plantas e corte da torre de Soriasco
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torres são escassos. Normalmente, a sua planta não é referida; as
poucas notas disponíveis aludem a construções principalmente
quadrangulares. Parece, todavia, que já nas últimas décadas do
século XII eram construídas torres de planta circular.
Nem mesmo abundam dados sobre a altura que atingiam: são referidas torres com cerca de 15 e 26 metros. Estas medidas, obviamente calculadas com base nas necessidades de cada fortaleza,
não são nem remotamente comparáveis às que podiam atingir as
torres de construções particulares construídas no interior das cidades.
Não se encontra nenhuma menção respeitante à estrutura interior
ou ao aparelho defensivo de que provavelmente dispunham; temos de nos contentar com a rara menção a passadiços de madeira
que separavam os andares e aos arcos em alvenaria.
Existem muitas torres sem castelo. Já nos séculos X e XI se conhecem pátios de torres de defesa isoladas, algumas com uma autonomia de defesa notável, capazes de suster investidas prolongadas. A
partir da segunda metade do século XII, surgem inúmeras torres
de construções particulares, à semelhança do que acontecia há
muito na cidade, tanto nos núcleos urbanos mais pequenos como
no campo.
A parte arquitetónica/estrutural do castelo esteve sujeita a uma
evolução contínua.
Os termos castrum e castellum deixam, progressiva e impercetivelmente, de significar “vila fortificada” - não havendo certeza absoluta se a mudança ocorreu nos séculos X e XI - para passarem
a significar “casa senhorial fortificada”,24 termo que se afirmou
definitivamente do século XIV em diante. Por conseguinte, a passagem vai sendo amadurecida ao longo dos séculos XII e XIII,
período durante o qual surgem uma série de inovações técnicas
que dão origem a profundas alterações nas estruturas castelares
do norte de Itália: ao recinto primitivo é adossada a “masmorra”,
a torre mais alta do castelo, destinada a servir tanto como ponto
de vigia como de último refúgio caso o resto da fortaleza fosse
ocupado pelo inimigo, as cercas exteriores caem muitas vezes no
esquecimento, a população muda-se para os burgos e as vilas afastadas da fortaleza, cuja posse passa por sua vez para as mãos de
uma única entidade, pessoa ou família.

24

M. Merlo, Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia, Pavia, 1971. p. 211.
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Figura 13 - plantas e corte da torre degli Alberi
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A afirmação do novo conceito de castelo está, por isso, muitas vezes associada a uma redução da superfície. As antigas cercas exteriores caem em desuso. São criadas estruturas “mais concentradas
e compactas do que as das antigas fortalezas”, pelo que a “superfície é reduzida”, de forma que o recinto exterior possa ser efetivamente vigiado de cima e exposto aos atiradores. Há uma tendência em concentrar no torreão as funções anteriormente confiadas
a edifícios dispersos. Os fossos e os terraplenos, semelhantes aos
da mesma época, que cercavam os castelos, encontram-se mais
frequentemente em torno dos burgos de fundação recente.
Vimos que a população abandona as zonas fortificadas: este facto anuncia um retorno progressivo ao assentamento aberto, mas
também assinala o momento em que a área desses castelos, antes
propriedade coletiva de uma comunidade de homens livres, passa
para as mãos de um único proprietário.
Na sua grande maioria, a superfície inicialmente ocupada pelo
castelo é reduzida. Podemos agora acrescentar que não é raro verificar-se o caso contrário: o senhor instalado na fortaleza pode
gradualmente expulsar a população que aí se havia estabelecido e
progressivamente apoderar-se dos edifícios. Pode dizer-se que nesses casos, o castelo, em vez de se restringir à “masmorra”, vê esta
última expandir-se até ocupar toda a área da antiga povoação.
As fontes são insuficientes para explicar o processo que, lentamente, substitui a noção de castelo como vila fortificada por uma resis
à descrição encontrada nalguns manuscritos, que nos permitem
compreender, pelo menos, as formas essenciais.
Durante a conquista e a demolição posterior do castelo, não era
habitual destruir os alicerces: torná-lo ineficaz não basta para apagar a memória.
As fundações também eram muitas vezes extremamente robustas.
Até porque a sua reutilização, total ou parcial, convinha às reconstruções que se lhe seguiram.
Embora os romanos se tivessem especializado na construção de
estruturas defensivas, a história dos castelos lombardos começa
principalmente durante a Idade Média: com a queda do Império, a questão da defesa torna-se rapidamente num dos problemas
principais.
Após as invasões bárbaras e a destruição perpetrada por Visigodos, Hunos e Marcomanos, o que restava dos fortes romanos não
era capaz de se lhes opor.

55

A construção dos castelos requeria uma organização social e uma
autoridade capaz de ordenar, preparar, reabilitar e colocar a construção ao serviço da comunidade.
O castelo podia estar ligado por uma linha de muralhas que cercava e defendia toda a cidade ou podia funcionar como o último
reduto defensivo de um sistema fortificado mais vasto, ao qual recorria a população que normalmente vivia num núcleo habitacional aberto, para se refugiar em caso de perigo.
As primeiras fortificações datam dos Ostrogodos, ao ligar a tradição ao nome de Teodorico.
Rapidamente foram construídos importantes núcleos fortificados
para vigiar as estradas e as passagens de montanha ou as portas
das vias de comunicação mais movimentadas.
No decorrer das várias batalhas que tiveram lugar no território
de Oltrepò, é interessante analisar como as relações entre os vários castelos mudaram: já não são construídos cada um por si só,
em função exclusivamente da importância de um grande núcleo
habitacional ou das características topográficas particularmente
favoráveis ou de uma passagem a vigiar, mas privilegiando posições estratégicas com vista a planear, organizar e melhorar todo o
sistema de defesa do território, através de uma rede que permitisse
trocar informações e prestar apoio mútuo.
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Figura 14 - mapa das fortificações no sul de Pavia
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OS CASTELOS NA PROVÍNCIA DE PAVIA

As fortificações da província de Pavia devem ser lidas e entendidas à luz da configuração do território, constituído, como já foi
referido, por zonas geográficas distintas: a região de Pavia propriamente dita, completamente plana, banhada pelo Ticino e pelo
Pó; Oltrepò, com uma pequena área de planície e predominantemente montanhosa e acidentada, atravessada pelos ribeiros dos
Apeninos, tal como o Staffora, o Scuropasso, o Versa e o Tidone, e
Lomellina, bacia aluvial fértil marcadamente agrícola, atravessada
pelo Agogna, pelo Erbognone e pelo Terdoppio.
O território de Oltrepò situa-se entre as regiões lombardas mais
ricas em fortes. Existem mais de 130 localidades com casas senhoriais, raramente em bom estado de conservação, mas que apontam para um xadrez fortificado, intimamente relacionado com a
configuração e a história política da região. Na sua grande maioria, foram sobretudo construídos com o objetivo de criar uma cintura de defesa e de observação eficaz.
Mesmo na província de Pavia, do século X em diante, grande
parte dos assentamentos populacionais, deficientemente amuralhados, se defenderam contra o perigo iminente de novas invasões
e ataques, tanto da parte de italianos como de estrangeiros. Convém, no entanto, fazer uma distinção entre as construções fortifi-
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Figura 15 - castelo de Zavattarello

Figura 16 - castelo Visconteo
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cadas da Idade do Ferro e os castelos e as fortalezas propriamente
ditas. As primeiras, normalmente eram utilizadas para defender
os interesses privados dos anciãos locais, ainda não investidos de
funções nem representantes feudais. As segundas, emergiram do
imperativo de tomar medidas contra o poder das incursões, com a
intenção deliberada de travarem o avanço dos invasores.
Muitas casas fortificadas que aqui são indevidamente designadas
por castelos e casas senhoriais, poderão por vezes remontar, ao assentamento romano depois da conquista e colonização das zonas
rurais da província. Provavelmente, foram inicialmente construídas apenas como locais de “villas”, com exceção de alguns casos
esporádicos. Não é possível afirmar que as fortalezas e os castelos
medievais erguidos posteriormente com mais meios, tivessem sido
obra de famílias mais ou menos poderosas.
Depois da queda do Império Romano e das invasões bárbaras,
o desenvolvimento da arquitetura fortificada de Pavia está sobretudo relacionada com os grandes feudos dos condes Palatini, dos
Beccaria e de mosteiros importantes.
Sob o domínio dos Visconti iniciado em 1315, o território de Pavia
assiste a um desenvolvimento decisivo, com a construção de importantes estruturas em Pavia, Voghera e Sartirana.
Tendo em conta o estado de tensão, os medos recorrentes resultantes de contínuos atentados à liberdade individual e social, bem
como as condições económicas catastróficas causadas pelas incursões indiscriminadas e as ameaças constantes de novas invasões,
quase todas as comunidades foram obrigadas a refugiar-se, tendo
em vista tomar as primeiras medidas de segurança com celeridade.
Começa então a construção de linhas de muralhas altas e robustas.
Áreas mais ou menos vastas delimitadas por muralhas integram
casas fortificadas pré-existentes, torres e outras estruturas erguidas
anteriormente, para defesa e proteção da população rural. Os
novos burgos são edificados nos pontos mais elevados com torres
para vigiar a paisagem circundante. Surgiram assim dezenas e dezenas de novos núcleos rurais no interior de refúgios amuralhados,
para se defenderem dos ataques bélicos dessas épocas.
Estamos sempre perante aldeias fortificadas, embora não possuam
inicialmente castelos nem fortalezas. Bastavam as torres para defender as comunidades e os anciãos locais. As torres possuem vários andares ligados entre si por trincheiras escavadas na espessura
dos muros.
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Figura 17 - castelo de Montalto Pavese

Figura 18 - castelo de Soriasco
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Era nos pisos mais elevados que se colocavam os rudimentares
materiais bélicos. Mais tarde, foram acrescentados pequenos muretes e caminhos de ronda às partes superiores. Esses muretes viriam a transformar-se em ameias.
O território de Oltrepò possui dois tipos principais de fortaleza. O
castelo da planície, casa do duque e da corte, em parte palácio e
em parte fortaleza. Trata-se de uma construção de planta quadrada, com quatro torres nos ângulos, grandes aberturas ou seteira
dupla e fosso circundante. Os castelos erguidos nas elevações, os
mais difundidos, além de serem a residência de famílias nobres,
eram sobretudo estruturas maciças de defesa dos seus feudos. Formam uma rede de defesa eficaz, uma vez que permitia avistar pelo
menos uma fortaleza situada na colina vizinha.
As necessidades militares ditaram a escolha de posições elevadas
para a construção de castelos com o objetivo de explorarem as
defesas naturais do território. A planta é quase sempre irregular25
para se adaptar à conformação da colina; muitas vezes é erguida
uma alta torre de vigia a meio da estrutura fortificada.
Entre os séculos X e XIII, o território de Oltrepò é palco de inúmeras construções defensivas ligadas às mais poderosas famílias
feudais.
A partir dos finais do século XVI, terminadas as lutas entre as
famílias locais, foi diminuindo a necessidade de proteger o território. Desaparecem as cinturas amuralhadas dos burgos fortificados, dos quais existem apenas algumas torres e castelos, e vão-se
progressivamente diluindo as características das estruturas fortificadas. Após várias intervenções e adulterações, estas estruturas
transformam-se em tranquilas ville rurais, nomeadamente quando se situam em locais privilegiados (Montalto Pavese, Rocca di
Montalino, Montù Beccaria).
Também na província de Pavia, como em toda a parte norte de
Itália, as estruturas fortificadas foram sujeitas a séculos de destruições, reconstruções e adaptações, de modo que apenas 30% podem ser atualmente consideradas como estando em bom estado,
motivo pelo qual é praticamente impossível precisar as suas características planimétricas26.

25
Rocca de’ Giorgi
26
F. Conti e V. Hybsch e A. Vicenti, I castelli della Lombardia, Novara, 1990. p. 26.
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INTRODUÇÃO À CASA RURAL

Compete-nos agora analisar os diversos tipos de casas rurais que
se podem encontrar no vasto território de Oltrepò Pavese, por
forma a entender as formas arquitetónicas mais comuns e identificar as características recorrentes que também encontramos na
estrutura objeto do projeto de restauro, o qual, para além da torre
dos séculos XV e XVI, incidirá sobre um anexo, cuja função era
meramente habitacional.
Assim, será necessário subdividir a zona em algumas áreas mais
pequenas, de planície, de colina e de montanha, que determinam
distinções fundamentais entre os tipos de edificações que encontraremos, cuja forma e lógica de distribuição está diretamente
dependente da função utilitária e do contexto ambiental do qual
faziam parte. Com efeito, se olharmos para o passado, nomeadamente para a arquitetura espontânea, o edificado demonstra claramente como a vontade do homem em se relacionar com o meio
ambiente tem raízes ancestrais e como as características formais e
tipológicas das estruturas antropogénicas podem espontaneamente surgir da necessidade de se relacionar e adaptar às condições
ambientais. A principal característica da arquitetura espontânea
reside na surpreendente síntese clima-forma-matéria, com especial atenção às questões ambientais e sociais que a transforma
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numa arquitetura “inteligente”. De acordo com os níveis de cultura adquiridos, foram acrescentados outros elementos complexos
aos mecanismos de agregação e inter-relação, que dizem respeito
à ocupação humana do território.
Com a arquitetura espontânea são definidas as formas das edificações
que pertencem à tradição mais antiga do homem e que não são
atribuíveis a nenhum projetista ou autor em particular. A definição
foi estabelecida pelo historiador e arquiteto Bernard Rudofsky
(non-pedigreed architecture, 1964). Esta arquitetura sem arquitetos também
pode ser definida como ‘’vernacular’’ e diz respeito a uma técnica
de construção que tem em conta o clima, as condições climáticas
e geográficas que afetam os materiais, bem como o diálogo estreito
com a história e o contexto social.
“Todos os melhores exemplos da arquitetura vernacular são uma síntese perfeita
de aspetos como a orientação, a utilização apropriada de materiais e técnicas, a
relação estreita com o ambiente e a paisagem, que foi evoluindo e aperfeiçoando
ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos “afirma o arquiteto Gilles
Perraudin (2009).
Ao analisar a arquitetura destas edificações, sobretudo em virtude
da sua espontaneidade, é possível descobrir o quanto os dispositivos idealizados pelos construtores são criativos. São edificações
extremamente inteligentes, uma vez que compreendem todas as
características do lugar e aprendem com elas. A aprendizagem
consiste no aperfeiçoamento das características tipológicas e arquitetónicas até estarem reunidas as condições ideais de habitabilidade, os critérios económicos na utilização dos recursos e a
durabilidade.
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A CASA RURAL NO TERRITÓRIO DO OLTREPÒ PAVESE

Se nos concentrarmos no contexto do nosso interesse, constatamos que na zona de planície do território de Oltrepò Pavese, os
agricultores são os proprietários dos terrenos que eles próprios cultivam. A casa rural encontra-se em pleno campo27.
Podemos tomar como exemplo o tipo que predomina na planície:
uma habitação típica, onde o rústico se sobrepõe, com a fachada
virada a sul e um grande pátio de terra batida. As duas partes
da casa (habitação e rústico) não se encontram no entanto sob
o mesmo teto. Este último, cujo interior apresenta um esqueleto
de traves e vigas intercaladas por tábuas, possui duas empenas e
cobertura com telhas curvas. Toda a casa é construída com tijolos
e rebocada por fora. A meio da fachada, de frente para o pátio,
abre-se a porta de entrada, a maior parte das vezes alta e estreita,
e acima da arquitrave existe uma clarabóia de vidro baixa.
O piso térreo está ligeiramente acima do nível do terreno. Este
piso compreende a cozinha, a divisão mais importante da casa e à
qual se acede diretamente a partir do pátio, a despensa e a adega
semi-enterrada. No andar de cima, encontram-se os quartos e um

27

B. Nice, La casa rurale nell’Appennino Emiliano e nell’Oltrepò
Pavese, Firenze, Centro di studi per la geografia etnologica, 1953.
p. 26.
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Figura 19 - plantas de uma hábitação
típica na plánicie com rústico sobreposto

Figura 20 - plantas de uma casa rural
muito simples
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pequeno celeiro por cima da adega.
A parte rústica é, sem dúvida, a zona importante destas casas de
planície, ampla e bem construída. Está unida à habitação por uma
parede comum, que se projeta sob o telhado como separação clara
(parede corta-fogo) e é constituída pelo estábulo e celeiro.
O estábulo é uma construção bastante baixa, com grandes portas
duplas de entrada e janelas com barras de ferro. Imediatamente
acima do estábulo está o celeiro, ao qual se acede por escada de
mão e cuja cobertura, prolongada para lá do estábulo e suportada
por pilares em alvenaria, constitui o alpendre.
Uma casa rural de estrutura muito simples tem, em contrapartida,
a habitação e a parte rústica sob o mesmo teto e sem o alpendre
frente à parte rústica.
Através de um pequeno átrio acede-se à cozinha. A escada interior
para o piso superior parte de frente à porta de entrada: é, como
de costume, em pedra e bastante íngreme. O espaço ocupado pela
escada corta a casa em duas partes perfeitamente iguais, com a
habitação à esquerda e a parte rústica à direita.
A parte rústica consiste num estábulo e num celeiro por cima que
tem a abertura para a fachada da casa. Para subir, usa-se, como
muitas vezes acontece, uma escada de mão. Este tipo de casa rural
de elementos justapostos sob um teto comum é frequente na área
planície em redor de Voghera e ao longo da Via Emilia, até às
faldas das encostas de Montebello e Casteggio.
Além da casa de elementos justapostos, largamente predominante,
temos aqui a casa-torre e a característica casa-quintal.
1. Casas rurais com torres: têm uma certa importância algumas antigas torres quadrangulares, utilizadas para habitação.
Estas torres são unidas a outras construções rurais (habitações ou
espaços rústicos) ou são parte de casas senhoriais. Não se sabe com
precisão quando e com que finalidade destas construções massivas foram erigidas; não são muito altas, com o telhado de quatro
águas, em pavilhão.
Estas casas com torre são hoje casas de camponeses, com cozinha
no piso térreo, quartos no primeiro andar e sótão-celeiro e estão
muitas vezes unidas a habitações rústicas comuns. Provavelmente,
também aqui, como noutros lugares da Itália setentrional, tratarse-á de ex-torres de observação, ou de torres para pombos, mais
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Figura 21 - plantas de uma casa rural
reunida em pátios
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tarde destinadas a habitação28.
2. Casas rurais reunidas em pátios: os velhos pátios lombardos apresentam, na maioria dos casos, as casas dos camponeses e
as partes rústicas reunidas em torno de um pátio espaçoso.
Entrando nos grandes pátios rústicos encontram-se, à direita, os
estábulos. Estes, com celeiro por cima, têm na frente um alpendre
que serve de palheiro e depósito de ferramentas agrícolas. A intervalos regulares prolongam-se superiormente os celeiros, isolados
por paredes corta-fogo. A ventilação destes é obtida por meio dos
tradicionais tijolos perfurados.
Terminada a longa série de estábulos e alpendres, começam as
casas de habitação. Estas são tendencialmente subdivididas para
que cada família camponesa tenha quatro divisões e sótão com arrumações e celeiro. Nalguns casos, as casas são enriquecidas com
varandas de madeira com pilares de alvenaria.29
Além de isoladas, as habitações rústicas podem encontrar-se agrupadas nas aldeias ou casais. Em ruas estreitas, as casas têm diante da fachada um pequeno quintal. A parte rústica está unida à
habitação, mas não comunica para dentro dela: é composta pelo
estábulo e pelo celeiro por cima. O telhado da parte rústica prolonga-se e desce de um dos lados, formando um alpendre para
recolher a madeira.
Já no que diz respeito à região em encosta, as casas dos camponeses são reunidas em pitorescos casarios, geralmente localizados
a meio da encosta e suficientemente perto da principal via de comunicação.
As casas estão dispostas ao longo de ruas estreitas pavimentadas
com grandes lajes e atrás delas abrem-se pequenos quintais, com
as partes rústicas à beira dos campos. O aspeto destas casas rurais
antigas é bastante variado. Como material de construção empregam-se as pedras de arenito grosseiramente cortadas, sem reboco
externo. Mesmo as arquitraves das janelas e portas interiores são
de pedra, ao contrário dos arcos das portas de entrada, que são
construídos em tijolo. Os telhados são geralmente de duas águas e
cobertos com telhas.
28
B. Nice, La casa rurale nell’Appennino Emiliano e nell’Oltrepò
Pavese, Firenze, Centro di studi per la geografia etnologica, 1953.
p. 53.
29
B. Nice, La casa rurale nell’Appennino Emiliano e nell’Oltrepò
Pavese, Firenze, Centro di studi per la geografia etnologica, 1953.
p. 54.
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Encontram-se também casas com escada exterior de pedra, através da qual se entra diretamente para a cozinha, passando por
uma entrada em arco. Sob a escada há a entrada para a adega,
geralmente de pequenas dimensões e com chão de terra batida.
Estas casas apresentam a escada exterior protegida por um pequeno telhado apoiado por pilares de pedra.
As fachadas dão para pequenos pátios, muitas vezes caracterizados pela presença de um forno e de um poço coberto, em pedra e
tijolo, bem como por arcadas baixas de passagem, com pavimento
de grandes pedras, como as paredes das construções adjacentes.
Deve também notar-se que as casas reconstruídas têm as paredes
rebocadas no exterior, enquanto as mais antigas mantêm a fachada de pedra nua.
As partes rústicas encontram-se separadas da habitação e são de
dimensões reduzidas relativamente às da planície: construídas estas também com as pedras de arenito dos leitos locais, têm telhado
de duas águas. O estábulo é baixo, com uma única porta, com
pequenas janelas; o celeiro por cima do estábulo não é ventilado
como na planície, tendo uma simples abertura para o quintal.
Também na encosta encontramos muitas casas rurais do tipo torre, semelhantes às já observadas na planície. Estas construções remontam, pelo menos como tipo de edificação, aos tempos medievais; provavelmente foram erguidas para controlo de passagem e
como postos de observação para as milícias, ao longo das estradas
que levavam aos castelos dos grandes senhores feudais do local.
Estes características casas-torres encontram-se, na maioria, a meia
encosta da colina. De construção antiga, atingem alturas de cerca
de sete metros e têm telhado de quatro águas, de pequena inclinação, coberto com telhas. A casa, contida no interior da torre, é
formada por duas amplas divisões quadradas: a dedicada à cozinha encontra-se no piso térreo, e a do andar de cima é acessível
por meio de escada de madeira.
Embora muitas vezes difiram entre si no aspeto exterior, estas casas de encosta apresentam, no entanto, uma disposição análoga
das divisões principais e outras características comuns, como o
chão de tijolo no piso térreo e de madeira no andar de cima, com
a escada de madeira apoiada a uma parede da cozinha e a chaminé encostada a uma parede, com a lareira baixa e o lintel no
corpo da parede.
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Passamos agora a analisar as casas típicas das zonas de montanha.
Normalmente em grupos de quinze ou vinte, a alturas próximas
das vias de comunicação ou ao longo destas, as casas rurais de
baixa montanha surgem em pequenos terreiros abertos, não empedrados.
Encontram-se casas de habitação de três andares: o segundo andar
é normalmente dedicado a armazenamento; o telhado, de duas
águas, é coberto com telhas; as paredes exteriores são rebocadas.
As escadas interiores da casa são de madeira, como os pisos do
primeiro e do segundo andar. A adega é de pequenas dimensões,
no piso térreo, com pavimento de terra batida.
A parte rústica, de dimensões bastante reduzidas, é separada da
habitação. Dela fazem parte um pequeno estábulo, o celeiro por
cima e uma arrumação de lenha. Ao celeiro e à área da lenha acede-se por escada de mão. Também aqui, o material de construção
é o arenito.
Subindo um pouco mais, as casas rurais já apresentam a aparência
típica da montanha.
No piso térreo, vemos sempre o estábulo e a adega, locais pequenos e baixos. Sobe-se ao piso superior por meio de escada exterior
de pedra, que se prolonga com um pequeno patamar de madeira.
Aqui se encontra a pequena cozinha: chão de madeira, paredes
caiadas, pequenas janelas. O forno fica quase sempre no exterior
da habitação. As outras divisões, a sala de jantar e os quartos, podem ser acedidas por meio de uma escada interior de madeira e
são comunicantes entre si graças a uma galeria do mesmo material.
No que diz respeito à alta montanha, a principal característica das
casas a considerar é o tamanho, que diminui à medida que se vai
subindo.
As casas de habitação com estábulos por baixo são agrupadas ao
longo de ruas estreitas, pavimentadas com lajes de calcário. Este
material é normalmente utilizado nas construções: mesmo os telhados são, na verdade, cobertos com lajes (placas).30
Conclusões: no Oltrepò Pavese distinguem-se as seguintes formas
de casas rurais:

30

B. Nice, La casa rurale nell’Appennino Emiliano e nell’Oltrepò
Pavese, Firenze, Centro di studi per la geografia etnologica, 1953.
p. 57.
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Figura 22 - plantas de uma casa típica
da montanha
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1. elementos justapostos: a. tipo de habitação e rústico sob o mesmo teto; b. tipo de habitação e rústico sob tetos separados;
2. habitação e rústico reunidos em torno de um pátio fechado;
3. habitação e rústico separados;
4. habitação e rústico sobrepostos (casa unitária).
A primeira forma está largamente generalizada na planície. A habitação e a parte rústica nunca são comunicantes entre si no interior. Estas casas encontram-se isoladas em campo aberto.
As formas de elementos justapostos da planície encontram-se por
vezes, como rara exceção, nas encostas. Neste caso, o material de
construção é constituído, em vez de tijolo cozido, por arenito.
Uma variação notável da parte rústica é dada pela presença do
pórtico em frente do estábulo, formado pelo simples prolongamento da água do telhado.
A segunda forma é um complexo de habitações e partes rústicas
reunidas em redor de um pátio quadrangular fechado. Trata-se de
edifícios pertencentes a uma única quinta agrícola.
Os pátios são rodeados por edificações rurais, encontram-se distribuídos por toda a planície do Oltrepò e são característicos da
grande propriedade.
A terceira forma de casa rural, com a parte rústica separada da
habitação, encontra-se tanto nas planícies como nas encostas. Bastante rara no primeiro caso, constitui, inversamente, a forma predominante no segundo.
Para estas construções, o material adotado é a pedra de arenito.
Na baixa montanha, este tipo de casa rural representa uma variedade de transição entre as formas de encosta (de elementos separados) e as formas da montanha (de elementos sobrepostos). Na
casa com elementos sobrepostos, a parte rústica tem dimensões
muito reduzidas, ocupando o piso térreo do edifício. A escada de
acesso ao primeiro andar, onde se encontra a cozinha, é exterior;
em contrapartida, a que leva ao segundo andar, com os quartos,
é interior.
Na alta montanha, as casas têm dimensões ainda mais pequenas:
os telhados são cobertos com lajes planas de calcário, as paredes
são todas em pedra; a escada que leva à cozinha é exterior; apenas
o sótão tem um chão de madeira.
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3. INTRODUÇÃO AO RESTAURO

“Todo o resto - tudo pode ser dito sobre as ruínas como tal, sobre o seu valor
como uma lembrança histórica, coletiva ou individual, sobre a evocação do
passado, o mito das origens, etc...tudo o que de fato pertence exclusivamente
ao Domínio da reflexão intelectual ou identificação sentimental com o mundo
das ruínas - não tem nada a ver com as próprias ruínas ou com o fragmento
arquitetônico como arquitetura”.31
G. Grassi

A palavra restauro vem do Latim re staurare, “tornar de novo sólida
a estrutura”,32 uma definição que parece meramente técnica e
inerente ao campo da arquitetura, quase de engenharia.
O dicionário italiano Treccani vai, porém, mais longe, definindo
o restauro como “a operação e o procedimento técnico que visa
garantir a conservação e recuperação, na medida do possível e
apropriado, dos aspetos comprometidos de edifícios e monumentos, obras de arte de mobiliário ou outras.”.33
A definição, ainda que num contexto puramente linguístico, é de
natureza flexível. Em particular, a segunda definição dada usa o
termo recuperar, ou seja, “restituir a alguém as funções ou prerrogativas que lhe tinham sido retiradas ou suspensas.”.34
A re-introdução de elementos agora desaparecidos conduz, no
entanto, a uma profunda interrogação de caráter filosófico e conceptual sobre o direito de re-apresentar, ou não, elementos já extintos, tendo desta forma implicações concretas sobre a escolha do
projeto.
O restauro não é apenas uma escolha estilística/arquitetónica,
mas requer reflexões bem mais profundas.

O nascimento da atividade de restauro dá-se no início do século
XIX, com o Romantismo e com figuras como W. Gilpin, W. Morris e J. Ruskin.

31
32

http://schlossdebatte.de/?p=449
E. De Felice, A. Duro, Vocabolario italiano, Torino, Società
Editrice Internazionale, 1993. p. 1942.
33
Il vocabolario Treccani: enciclopedia dell’italiano. M - Z, Volume
2, Ist. della Enciclopedia Italiana, 2010. p. 1554.
34
Il vocabolario Treccani: enciclopedia dell’italiano. M - Z, Volume
2, Ist. della Enciclopedia Italiana, 2010. p. 1498.
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A nova perceção, introduzida em torno do conceito de pitoresco,
amadurecida entre as várias viagens pelo sul da Europa (sobretudo
pela Grécia e pela Itália) levou pela primeira vez a uma profunda
atenção às artes antigas, grega e romana.
O interesse, não apenas estético e pictórico, irá influenciar áreas
como a arquitetura e a filosofia, sobretudo graças aos textos de J.
Ruskin.
A obra “As Sete Lâmpadas da Arquitetura”, em particular com
o capítulo “A Lâmpada da Memória”, interrogava-se sobre as razões primárias para o restauro e a conservação.
A arquitetura, de acordo com o estudioso Inglês, é o elemento
essencial para se poder recordar: “é como a centralização e protetora desta influência sagrada, que a Arquitetura deve ser considerada por nós com o pensamento mais sério. Podemos viver sem
ela, e adorar sem ela, mas não podemos lembrar sem ela.”35
A arquitetura e o processo de recordar tornam-se indissoluvelmente ligados ao conceito de sublime, entendido como uma marca do
tempo na obra, que adquire assim valor acrescentado.
O sublime torna-se a pátina do tempo, verdadeiro objetivo da
própria arquitetura. Esta última é concebida para que possa durar para as gerações futuras, resistindo ao tempo e aos agentes
atmosféricos, e para que possa mostrar, por consequência, a sua
verdadeira essência.
É natural, portanto, aos olhos de Ruskin, que o restauro seja “a
destruição mais total que um edifício pode sofrer: uma destruição da qual nenhum resíduo pode ser recolhido: uma destruição
acompanhada de falsa descrição da coisa destruída”.36
O restauro, a recuperação, o repristinar, torna-se a reapresentação
de uma arquitetura já desaparecida. A única solução proposta é
uma conservação cuidadosa da estrutura, mantendo-se porém a
consciência de que a arquitetura estará condenada a desaparecer,
consumida pelo tempo.

Uma contribuição adicional para o conceito de restauro, relativa
nomeadamente à ideia de monumento, foi tratada pelo austríaco

35
J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, George Allen, 1894. Capítulo A Lâmpada da Memória, p. 224.
36
J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, George Allen,
1894. Capítulo The lamp of Memory, p. 242.
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A. Riegl (1858-1905) no seu ensaio “O culto moderno dos monumentos: sua essência e seu desenvolvimento”.
O ponto de partida comum com Ruskin é ainda a proteção de
edifícios, aos quais desta vez são atribuídos uma série de “valores”.
Na história moderna, Riegl sublinha que a noção de novo e antigo
reside no próprio conceito de monumento, mas que a definição
deste último tem variado ao longo da história.
Na prática, a questão que nos coloca o investigador austríaco é:
“em que caraterísticas nos podemos basear para definir um monumento a ser considerado passível de proteção ou restauro futuro?”.37
Não existe uma resposta simples e fácil a esta pergunta, mas antes
uma pluralidade de elementos que, definidos de forma esquemática, constituem a razão de ser do próprio monumento.
De facto, um monumento é “Uma obra de homem erguida para
o propósito específico de manter determinados atos ou destinos
humanos vivos e presentes na consciência das gerações futuras”.38
A manutenção, a proteção e a reconstrução são ditadas por alguns
“valores” que são divididos por Riegl em dois grandes grupos: os
valores enquanto memórias e os valores contemporâneos.
Os primeiros, por seu lado, são divididos em valor histórico, valor
ancestral e valor intencional enquanto memória.
O valor histórico de um monumento consiste na representação
precisa do desenvolvimento humano e artístico de um período histórico particular em que a peça foi concebida.
Este valor é irrepetível. Representa tudo o que é passado na história e já não pode voltar a ocorrer.
O valor ancestral, caraterística que não deve ser alterada por intervenção humana, pelo contrário, manifesta-se à primeira vista:
realça uma aparência arquitetónica, estilística e material não moderna. Esta caraterística baseia-se principalmente na ausência de
integridade do material mostrando corrosão, pátina, inexistência
de material e forma e degradação geral.
A estes valores são adicionados ainda outros contemporâneos.

37

A. Riegl, Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi
inizi, Milano, Abscondita, 2011. p. 69.
38
A. Riegl, Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi
inizi, Milano, Abscondita, 2011. p. 69.
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Estes, resultantes da modernidade, são divididos em valor de uso
e valor artístico.
O valor de uso indica o valor histórico de um monumento que
ainda é usado na atualidade e, consequentemente, deve conservar
uma condição utilitária sem pôr em perigo a segurança dos utilizadores.
O valor artístico, por seu lado, está ligado à condição artística do
artigo e não nos interessa a sua discussão nesta área.
Perante uma lista tão esquemática, Riegl e os seus valores podem
ser percebidos como asséticos ou pouco concretos, mas quando
somos confrontados com a verdadeira e real proteção ficamos
cientes do conflito contínuo; o contraste entre valor de uso e valor
ancestral, por exemplo, ou entre o valor artístico e o valor da novidade tornam-se a base de escolhas concretas de design.

O caso de Rigel é emblemático para uma discussão a priori do
trabalho a restaurar, mas os outros afiguram-se porventura mais
“práticos”.
Para o francês Viollet-Le-Duc, por exemplo, o restauro tem caraterísticas mais “integradoras”.
“Restaurar um edifício não significa nem mantê-lo, nem repará
-lo, nem reconstruí-lo; Significa restabelecê-lo em um estado acabado, que de fato nunca existiu em nenhum momento”.39
Nestes termos, o restauro de um edifício inclui uma visão diametralmente oposta em relação a figuras históricas anteriores, apesar
das tomadas de posição acentuarem que o objetivo principal era
“para fazer o edifício viver” e ainda “uma vez que deixa as mãos
dos arquitetos, um edifício tem que continuar a ser tão adequado
para o seu fim designado como era antes de sua restauração foi
realizada.”40
Os famosos exemplos de “conclusão” de Notre Dame ou do castelo de Pierrefond no séc. XIX, sempre executados como resultado
de cuidadosos estudos sobre o assunto, constituem por isso uma

39
N. Price, M. Kirby Talley, A. Melucco Vaccaro,
Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural
Heritage, J. Paul Getty trust, 1996. p. 314.
40
N. Price, M. Kirby Talley, A. Melucco Vaccaro, Historical
and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, J. Paul
Getty trust, 1996. p. 317.
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outra corrente de pensamento que é interessante conhecer.
O projeto de restauro/reconversão/reconstrução de uma antiga
torre de prisão e outros edifícios pequenos na cidade velha Golferenzo coloca-se no centro do debate em curso sobre o restauro,
mantendo uma dimensão local e detalhe orientado a um estudo
atento da localização e da estrutura.
Apesar da breve introdução histórica, a minha intenção é mostrar
que o caminho da pesquisa e estudo tem como objetivo a realização de um projeto concreto que pode dar legibilidade às camadas
históricas, não em oposição às estruturas existentes, mas reavivando os espaços em continuidade com as características essenciais
da estrutura.
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Figura 23 - axonometria
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VILLA SACCOMANI

O Studio Bricolo Falsarella recupera, restaura e redesenha pequenos edifícios dentro do parque de uma villa do século XVIII, em
Sommacampagna, na paisagem de encosta de origem glaciar entre o lago de Garda e a cidade de Verona.
Os edifícios, de pequena dimensão, no máximo com dois andares, por vezes de dupla altura, consistentes com o uso agrícola de
depósitos, recolhas, espaços de serviço, foram construídos, como
é de tradição da região, com estrutura de alvenaria de suporte em
elementos de pedra local, de rio, de cor cinzenta clara, de peso
irregular, ligados por argamassa tradicional. Em meados do século XX, as construções foram alteradas, demoli-se algumas partes
e alterando outras de acordo com desenhos, modelos, adições e
acréscimos realizados com blocos incompatíveis de betão. O resultado foi a formação de um corpo arquitetónico hoje incongruente pela sua conformação e aspeto material. O projeto assumiu o
objetivo de recuperar esses espaços, já não utilizados para os fins
agrícolas originais41, considerando também as mudanças sociais
e produtivas recentemente sofridas pelo território, e regenerar
integralmente todo o complexo arquitetónico, transformando o

41
G. Nardi, Percorsi di un pensiero progettuale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010.
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Figura 24 - planimetria

a
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Figura 25- planta piso 0
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uso pretendido de agrícola para residencial42. A intervenção, no
seu âmbito de recuperação articulada, definiu um nível de projeto
destinado a reconectar as novas partes em continuidade com a
história, as histórias de uso e de construção dos corpos edificados.
O projeto releu e reconstituiu a estrutura linguística e morfológica
dos edifícios na sua unidade e identidade arquitetónicas, formais
e distributivas funcionais, sem a introdução de anomalias tecnológicas inconsistentes.
Portanto, com um procedimento em muitos aspetos semelhante à
maneira de construir própria da arquitetura romana ou medieval,
foram concebidas as novas partes, quer a partir do chão com novas paredes, quer apoiando-se e ligando-se às estruturas verticais
já existentes com recuperação do papel estrutural. Estas integrações assumem sinais particulares, perfis e modos da construção
agrícola. Para voltar a dar continuidade estrutural e material com
as paredes preexistentes43, o projecto utilizou, por vezes sobrepondo-se ao existente, por vezes partindo do chão, paredes verticais
dispostas em tijolo à vista, camada isolante e blocos de tijolo de
alto desempenho térmico. Nas partes que afetam o existente, foi
posto entre a nova estrutura portante em blocos de tijolo, de 25 cm
de espessura, e a parede subjacente em pedra de rio, um cordão de
cimento armado, por sua vez ligado com a parte sobreposta por
meio de barras resinadas de 14 mm de diâmetro, colocadas a 50
cm de distância uma da outra. Num projeto integral, como este, a
tecnologia não é um meio para resolver com sabedoria um problema técnico, mas torna-se uma linguagem arquitetónica coerente
com a existente. O bloco de tijolo permitiu conseguir um desenho
que reforça o significado histórico e cultural e que se exprime por
componentes versáteis e com prestações térmicas e estáticas significativas44.
O projecto procurou reconectar os corpos de edificação e os espaços com uma lógica e uma articulação resultante do novo propósito de uso residencial.

42
G.Turchini, Recupero e tipologia edilizia, Arketipo 93,
2015. p. 44 - 47.
43
M. L. Scillone, M. Di Segni, Tecniche antisismiche per
il recupero strutturale di fabbricati in muratura tradizionale, Roma,
Edizioni Kappa, 2000.
44
R. Minucci, A. Paolella, Cambiamenti Climatici ed
Edilizia: uso dei laterizi per il recupero dell’efficienza energetica,
Roma, WWF, 2003.
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Figura 26- planta piso1

Figura 27- corte transversal
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As plantas dos dois andares distinguem, para permitir a leitura
das fases de construção e a articulação espacial, as partes originais
a preto e os acréscimos em alvenaria a vermelho. Em termos de
distribuição, no piso térreo são definidos os lugares de vida em
comum e socialização: a área de entrada de onde parte a escada que leva ao andar superior, uma pequena sala de estar, uma
ampla cozinha equipada com ilha, os lavabos, a grande sala de
dupla altura amplamente envidraçada para aumentar o contacto
com o jardim. Funcionalmente, o sistema desenha nas conexões
lógicas dos velhos edifícios históricos, a memória tradicional da
“sala dentro de uma sala” e, usando o acesso contínuo entre os
vários ambientes, torna o próprio corredor um espaço comum e
não um lugar de passagem. No primeiro andar, a área de dormir
tem um padrão geometricamente irregular. A isométrica explodida faz ler a articulação dos espaços, o novo teto inclinado coberto
com telhas de barro, as novas paredes estruturais em tijolo e as
construções originais em pedra de rio. De modo coerente com a
lógica do projeto, os alçados evidenciam as diferentes qualidades
de parede, todas caiadas de branco, bem como as partes interiores
tratadas por analogia como os alçados exteriores. A posição das
janelas é inalterada no piso térreo, enquanto no andar de cima as
novas aberturas, alinhadas com as que estão abaixo, mostram uma
similaridade de traçado. As aberturas de forte desenvolvimento
vertical, em que as do nível abaixo integram as superiores ou as de
duas alturas do salão, foram concebidas como um ecrã de linhas
verticais, a recordar com linguagem contemporânea as características aberturas dos celeiros históricos. Na transição entre a nova e
a velho estrutura, na sala de estar de dupla altura ou no corpo da
nova escada, existem fendas lineares que sublinham a sua singularidade funcional.
O projeto recupera uma unidade arquitetónica que recupera a
homogeneidade funcional de todo o complexo, com escolhas formalmente congruentes e tecnologicamente compatíveis, tanto nas
matérias e materiais selecionados, como no estudo das soluções de
ligação e de passagem dos nós estruturais.
Dessa forma, o organismo, resultado da reintegração coerente
entre os corpos existentes libertados das incongruentes e nada
homogéneas intervenções em cimento de meados do século XX,
demonstrou coerência na re-funcionalização e no emprego tecnicamente maduro de tecnologias comuns e sempre pontuais. O
cuidado com os aspectos de construção permitiu alcançar um resultado eficaz, combinando os materiais de pedra irregulares com
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Figura 28 - alçado norte

Figura 29 - alçado sul
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a regularidade geométrica dos recursos em elementos de tijolo. O
detalhe construtivo não é apenas funcional na resolução de um
problema técnico, como é parte integrante e ativa do desenho e
da construção total da arquitetura global com mediação entre as
diferentes fases de realização.
A problemática central, portanto, era a de assegurar uma unicidade global do objeto arquitetónico, levando porém a reler a história
constitutiva nas suas diferentes fases tecnológicas, figurativas e linguísticas. Uma questão importante consistiu em fornecer homogeneidade cromática às perspetivas, a fim de reduzir o contraste
visual que viria formar-se entre o novo tom dos tijolos e a cor da
pedra de rio. A solução adotada foi a de intervir em ambas as
superfícies, aplicando uma pintura de cor bege claro45. Com este
artifício cromático, o edifício aparece como um corpo unitário articulada de forma diferente no espaço, tanto vendo-o das colinas
como do próprio jardim do complexo. Sempre com a intenção
de dar uniformidade às duas superfícies sobrepostas, foi adotada
uma técnica original de assentamento dos tijolos deixados à vista. A fim de reproduzir a vibração da luz da parte em pedra, não
lisa, mas naturalmente rugosa e não acabada, dada também pela
origem rural dos corpos de construção preexistentes, procedeu-se
falseando ligeiramente em sentido longitudinal os cursos dos tijolos. Esta técnica de assentamento na obra exigiu atenção especial
na fase de construção, a fim de reproduzir nas novas superfícies
de tijolo pequenas saliências e reentrâncias que gerassem sombras
com diferentes reflexos da luz. Nesta ótica, os projetistas adotaram
tijolos de comprimento ligeiramente alongado (30 cm) em relação
ao tamanho do tijolo padrão, de acordo com a história de construção do edifício. De igual modo, também o posicionamento das
janelas é funcional para a leitura dos alçados: as da antiga alvenaria estão colocadas na espessura com a moldura visível; as sobre
as novas partes em alvenaria estão em posição totalmente interior
com visão única da superfície vidrada. O conjunto destes detalhes construtivos e arquitetónicos, as suas dimensões geométricas
regulares ou não, exaltam a força da parede de base em pedra e
a textura leve da parede superior em tijolo vibrante. A única exceção é representada pela grande abertura que liga o espaço interior
com o jardim setecentista circundante, para o qual apresenta um
ponto de vista privilegiado: por razões estruturais e por razões figurativas, a abertura foi realizada em cimento armado também
ele tratado com cal em cor bege.

45
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C. Brandi, Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 2000.

Figura 30 - vista do frente norte

Figura 31 - vista do frente sul
96

97

Figuras 32 / 37 - vistas dos promenores esternos e dos
interiores

Figura 38 - vista aérea
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SÃO LOURENÇO DO BARROCAL

São Lourenço do Barrocal está localizado no Alentejo, situado no
interior duma propriedade de 780 hectares, com vinhedos, olivais
e sobreiros, o nome da instalação deriva dos barrocais,massas de
granito emergindo naturalmente do solo.
Construído na segunda metade do século XIX, São Lourenço do
Barrocal aparece como um típico “monte” alentejano, uma pequena aldeia onde a produção agrícola e pecuária garantiam o sustento a um certo número de famílias que aí residiam todo o ano.
Abandonado no último quartel do século, a propriedade renasceu
na primeira década deste século, com base num plano de transformação voltado para uma utilização turística não-intensiva.
Projetado e realizado por Eduardo Souto de Moura, entre 2008
e 2016, a intervenção levanta uma série de questões que afetam
o próprio conceito de património histórico, o valor que lhe atribuímos e que o identifica como tal e as acções que permitem a sua
efetiva preservação. Na experiência de Souto de Moura, nenhum
reconhecimento de valor histórico pode subtrair um edifício
à passagem do tempo que o modelou; pelo contrário, este deve
continuar a ser vivido e utilizado “porque só a vida quotidiana o
transforma em algo natural e lhe dá o estatuto de Património.”
Estamos diante de uma espécie de universo em miniatura dotado
de uma hierarquia definida, com a estrada principal para a qual se
apresentam as portas de acesso das casas e edifícios coletivos, a pequena praça ao lado da casa principal, o sistema de pátios abertos
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Figura 39 - vista do frente norte-oriental

Figura 40 - vista do meio - pátio
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em direção ao campo e, do lado de fora, as construções de serviço.
Qualidade não menos importante é a naturalidade essencial das
suas construções, que deriva da simplicidade de materiais e formas
correspondentes à origem utilitária da aldeia. Por estas razões os
edifícios em ruínas do Barrocal não se destinam como vestígios à
recondução a um impossível “estado original”, mas representam
uma oportunidade a ser aproveitada, tomando a decisão de continuar o projeto através da acção transformadora do tempo, para
tornar o complexo novamente utilizável, isto é disponível para
as atividades quotidianas, preparando-os para se tornarem “património” compartilhado.
O Barrocal torna-se assim para o arquiteto uma forma de experimentar materiais e novos modos construtivos e uma pesquisa de
soluções adequadas ao desafio posto pelas alterações necessárias às
utilizações previstas para os edifícios. Cada uma das novas funções
foi, de facto, estudada e colocada onde é menos “invasiva” das
caraterísticas específicas da construção que a deve acolher, mas
também mais “vantajoso” com respeito à configuração geral da
instalação.
A intervenção comportou preliminarmente a recuperação de todos os materiais existentes e reutilizáveis - telhas, tijolos, lajes e blocos de pedra para umbrais e pisos internos e externos - e quando
necessária a sua integração - com tijolos, telhas e ladrilhos produzidos artesanalmente ou encontrados noutros edifícios dos arredores. Sempre que possível as paredes de suporte existentes foram
consolidados e por vezes restauradas e foram conservadas grandes
arcadas de alvenaria. E ainda, todos os gravados foram postos em
relevo e redesenhados artesanalmente, conservando espessuras e
proporções; as novas estruturas das coberturas, não à vista, são
feitas com vigas de aço.
Sem dúvida, a recuperação “do Barrocal é uma operação difícil,
mas muito interessante, porque ele jogou no fio da navalha. Se
formos demasiado longe, vamos arruiná-lo, e se não fizermos o
suficiente, não vai funcionar. “
“No entanto, o reconhecimento das transformações do Barrocal
e a decisão de prosseguir prestando a máxima atenção para não
trair as suas caraterísticas, ou seja, restaurar a sua aparência, provou ser a estratégia vencedora.”1

46

Marco Mulazzani, Casabella 870, Milão, Mondadori,
2017. p. 55.
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Figura 41 - vista de um bloco residencial

Figura 42 - vista de uma das ruas internas
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Figura 43 / 48 - vista das abóbadas internas, das portas
e promenores

4. CASTELO E CASA RURAL DE GOLFERENZO
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Figura 49 - axonometria e evolução
histórica

Os vestígios da fortaleza consistem numa torre.
O edifício foi construído em pedra local em blocos e distingue-se
por uma janela colocada quase no topo. Esta abertura está embutida na parte superior e é defendida por grade antiga.
Hoje é difícil identificar a configuração planimétrica original do
castelo e a subsequente inserção da torre no complexo. Segundo a
tradição, a torre serviu como prisão durante muito tempo, crença
alimentada pela descoberta de cepos para tortura no interior.
Não se exclui que o edifício incorpore outros vestígios da fortaleza
local.
A torre, embora pequena, é um dos pontos focais do projeto de
restauro realizado.
Nela foram feitas, para além de outros estudos aprofundados sobre
fontes principalmente documentais, investigações de tipo químico
e científico nos elementos murais e plásticos que a compõem, destinadas a confirmar e apontar, se possível, a datação da estrutura.
Através da análise acima, aponta-se a época de fundação para os
séculos XIV-XV.
Esta é a razão pela qual a torre tem sido objeto de pedidos de
reconhecimento como património histórico de interesse nacional.
Organização
O complexo de nosso interesse, situado no pequeno centro de
Golferenzo, nas colinas do Oltrepò Pavese, está em condições de
degradação e de abandono e está implantado num conjunto de
outros edifícios maiores de diferentes épocas e estruturas, com que
frequentemente partilha paredes e extensões de telhado. Entre
estes podemos identificar uma estrutura fortificada que faz parte
do burgo medieval, datada do século XII, e uma villa de grandes
dimensões, do século XIX.
O projeto de restauro que concebi visa uma profunda transformação interna, que respeite as paredes do perímetro originais de
um sistema de construção composto por um elemento principal,
que ao seu interior podemos distinguir diferentes tipologias estructurais conectadas às diferentes epocas de construção.
O complexo distribui-se em torno de um pátio de tamanho
modesto, com uma ligeira inclinação do terreno, uma pavimentação predominantemente não em alvenaria, mas com algum resto de cerâmica em espinha de peixe e fechado à esquerda por um
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muro com cerca de 5 metros de altura.
O plano térreo do pátio vê a presença de dois espaços com acesso
direto, de dimensões e cotas diferentes entre si: o primeiro, situado a noroeste, é acedido sem diferenças altimétricas por meio de
uma única abertura bastante larga com arco rebaixado. Pode-se
notar aqui, acima da arquitrave, o que resta de uma lucerna baixa
em vidro, única entrada de luz da divisão inteira, de 26 metros
quadrados, que tem um pavimento em boas condições de cerâmica em espinha de peixe e quatro paredes bastante regulares que
delimitam o perímetro e que diferem umas das outras pelo material de construção. Três delas são, na verdade, compostas por pedras antigas cobertas com argamassa muito quebradiça ao toque;
a quarta tem a presença de tijolos seguramente datados de um
período posterior.
A regularidade de que falávamos está completamente ausente no
outro espaço que encontramos neste nível. Acede-se ao espaço em
questão subindo alguns degraus da escada em pedra encostada
à parede do lado direito do pátio, que conduz ao nível superior,
atravessando uma velha porta de madeira, baixa e estreita. Entramos desta vez num espaço grande, metade do que acabámos de
descrever e delimitado por cinco paredes que formam um espaço
irregular, constituído por paredes de pedras antigas e onde encontramos o mesmo tipo de argamassa mencionado, além de alguns
nichos que enriquecem uma das paredes e de uma pavimentação
de terra batida pedras de pequenas dimensões e dispostas irregularmente. A luz entra através de uma pequena abertura que se
encontra ao longo da mesma parede da porta da frente. O teto é
plano e é possível ver nele o esqueleto feito de vigas de madeira e
telhas.
O primeiro andar é alcançado graças à escada interior de pedra mencionada acima e cujo patamar serve como zona de distribuição: há, de facto, duas entradas. A da direita permite entrar
numa divisão que corresponde à cópia do local irregular acima
do qual se encontra e, portanto, tem uma dimensão de 13 metros
quadrados.
A segunda entrada leva, finalmente, à parte mais importante e interessante de toda a construção analisada por nós. Aqui entramos
numa primeira área de 17 metros quadrados, com a presença de
uma grande lareira na parede direita e, ao lado desta, um pequeno
forno. Em frente à entrada surgem escadas de pedra que levam ao
andar superior. À esquerda, em contrapartida, há uma abertura
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que permite o acesso a uma outra divisão de grandes dimensões
(26 metros quadrados). Esta divisão é iluminada graças a duas
janelas, encimada por arcos rebaixados, como de costume, e apresenta uma pavimento de terra batida, como aliás toda a estrutura
do nosso interesse. Da parede virada a noroeste entra-se noutro
local de menores dimensões (9 metros quadrados), sem entradas
de luz e caracterizada por um teto abobadado rebocado.
Falta completamente o teto, de que restam apenas algumas traves
de madeira e os vestígios nas paredes das vigas que antes constituíam a rede em que repousava o chão do andar superior.
A escada leva de facto a um andar cujas paredes correspondem
às do primeiro andar e que, no entanto, é quase completamente
inacessível.
O telhado é lançado, apoiado por grandes vigas de madeira, encimadas por uma densa rede de travessas que sustentam as telhas
e placas de terracota. Sobressai em relação às paredes mais de um
metro, permitindo assim proteger a escada de pedra exterior que
conduz ao primeiro andar.
A estrutura descrita até agora remonta ao século XVIII.
Pode chegar-se ao último andar exclusivamente graças a uma
série de tábuas de madeira apoiadas sobre duas vigas de suporte,
que permitem alcançar uma estreita rampa de degraus em madeira que partem a uma altura maior em relação ao plano da escada
e que chegam à entrada a torre, que fica à direita, com os seus 6
metros de altura. Esta tem cerca de 9 metros quadrados de área
e tem um piso de pranchas de madeira que a tornam utilizável.
O teto é de quatro águas e a sua estrutura é formada por quatro vigas inclinadas como as traves do teto que sustentam, um elemento
vertical colocado na linha central entre elas (colunata) e uma viga
horizontal (cadeia) sobre a qual assentam os suportes.
A torre carcerária data dos séculos XV e XVI e fazia parte, em
tempos, das estruturas fortificadas da vila medieval, cuja origem
remonta ao século XII.
Os materiais utilizados são a pedra de arenito típica da região,
uma argamassa muito arenosa e tijolos de argila que enriquecem
todas as aberturas, delimitando-as com uma moldura.
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ESTUDOS PRELIMINARES

1. Desenhos - escada 1:100
planta piso 0
planta piso 1
planta piso 2
planta piso 3
planta piso 4
alçado
cortes transversais e longitudinais
mapas das patologias
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tijolo antigo

deposito superficial
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Estrutura das alvenarias
As transformações de edifícios históricos consistem em adaptações e sobreposições constantes, guiados principalmente pela necessidade de conservar os recursos disponíveis, preservando o já
construído e, portanto, minimizando as demolições, promovendo
a reutilização com integração de edifícios já existentes.
Os núcleos medievais são configurados pela urbanização em pequenos lotes, profundas e com uma frente estradal estreita. A incorporação de tais células, especialmente como resultado de ações
não coevas e sobreposições em altura e profundidade, produzem
sistemas construtivos de características imprevisíveis, a serem estudados cuidadosamente para definir a intervenção correta.
Muitas vezes, o desenvolvimento construtivo de centros de pequenas cidades parece, à primeira vista, caótico. Em vez disso, é
possível identificar tecnologias comuns, intervenções recorrentes e
métodos de crescimento típicos.
Adaptações e mudanças sofridas ao longo do tempo por edifícios
históricos podem motivar a frequente falta de homogeneidade das
paredes, devido à sobreposição de paredes tecnologicamente diferentes relacionadas com as possibilidades construtivas da época,
feitas também em edifícios cuja fachada de aparência uniforme
parece negar qualquer desenvolvimento em fases sucessivas.
Estes fenómenos evolutivos podem fornecer uma explicação convincente para perceber situações diversamente interpretadas com
grande dificuldade.
No nosso caso, estamos diante de uma estrutura consideravelmente alterada ao longo do tempo e que podemos tentar estudar o
mais profundamente possível a estrutura das paredes, os tipos de
unidades de alvenaria que a compõem, os vários materiais utilizados durante a sua evolução, as técnicas a abertura dos compartimentos.
Pode-se dizer, à primeira vista que as paredes não são compostas
por um esquema de distribuição específico dos materiais. Estamos,
de facto, diante da tipologia construtiva de “incertum opus” que
vê na prática a utilização e disposição de pedras de vários tamanhos e formas, ligadas por uma argamassa pobre.
Para conexões angulares e aberturas devem ser utilizados blocos
de pedra ou tijolo, que permitem criar as ligações necessárias e
ângulos retos.
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Figura 60 - axonometria cantonale
alvenaria mista de pedras de arenito e seixos com canto de tijolos

Figura 61 - axonometria porta
arco de tijolos, arquitrave de madeira

Figura 62 - axonometria janela
arquitrave e lintel interior de madeira

Figura 63 - axonometria cantonale
alvenaria em pedras de arenito com canto em blocos de arenito

Figura 64 - axonometria janela
arco e quadro de tijolos, lintel de madeira

Figura 65 - axonometria porta
arco de tijolos

PROJECTO
“A essência do espírito histórico não consiste na restauração do passado, mas na
mediação, operado pelo pensamento, com a vida presente.”
G. W. F. Hegel

“Vivemos num presente arquitetónico confuso, que observa seu próprio passado,
através de um véu de mitos e meias-verdades, com uma mistura de romance,
distorção e perda. Uma liberdade de escolha para o futuro é pelo menos incentivada por uma compreenção sensível, precisa e perspicaz dentro da tradição.”
W. J. R. Curtis

O projeto de restauração por mim concebido da “casa-torre
nas colinas paveses”, desenvolvida como resultado de inúmeras
pesquisas teórica que primeiro tinham a intenção de clarificar a
abordagem de intervenção mais correcta possível.
Deste estudo preliminar havia muitas linhas de pensamento contrastantes.
É claro que existem maneiras diferentes de fazer a restauração,
inevitavelmente ligadas ao modo de conceber a arquitetura e a sua
função, mas é igualmente evidente que existem maneiras corretas
e cultas, ou seja, que têm em conta os infinitos aspetos do problema e os modos incultos acabam por ser destrutivos.
Em que é restaurada? Em tudo o que tem valor que queremos
preservar e transmitir.
Na frente de um edifício como o que eu examinei, vimos que tem
uma rica evolução histórica, um desenvolvimento de design que
podemos afirmar engloba tanto a “abordagem culta”, no que diz
respeito à construção da torre da prisão, seja aquela “espontânea”,
visível na expansão sucessiva constituída pela habitação, poder-seia seguir uma aproximação conservadora ou intervencionista.
Eu pensei que a melhor maneira de viver uma restauração fosse
interpretá-la como uma ferramenta crítica para ver as obras, tornando-as compreensíveis e garantindo a sobrevivência do passado na contemporaneidade. Não se deve abafar a arquitetura existente, mas colocar em harmonia mútua os diferentes aspetos do
projeto, de forma a receber uma impressão “natural.”
A atitude que escolhi seguir visa reivindicar uma reconstrução que
procurasse um acordo com o antigo, adequando a sua estrutura
às exigências quotidianas das pessoas e colocando no seu interior
mecanismos à luz da cultura e tradição locais.
Isso foi possível, na minha opinião, mantendo a volumetria dos
ambientes originais e permitindo, no interior do edifício, ajustes às
novas exigências funcionais, distributivas e de conforto.
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De acordo com a abordagem de Scarpa o elo ideal entre passado
e presente é garantida pela intervenção restaurativa que se coloca
na contemporaneidade filtrada pela utilização correta dos materiais e das formas do moderno.
Há uma vontade de reinterpretar o projeto de restauração contemporâneo qual arquitetura capaz de se aproximar da já existente, estabelecendo com esta uma relação visual e espacial, mas não
só: formular uma tentativa de interpretação da matéria como material construtivo. Seguindo a categoria do contraste: a relação antigo / moderno excede a aparência tátil e visual da superfície para
entrar na verdadeira realidade da arquitetura, na sua estrutura e
nos seus materiais.46
O local onde surge o projeto consiste de várias áreas residenciais,
mas cai inteiramente sob a mesma propriedade e desenvolve-se
em torno de um grande pátio distributivo, articulado de forma a
permitir a entrada de cada unidade.
A área de intervenção escolhida articula-se em uma determinada
posição no interior deste complexo: na verdade, está situado muito
perto da entrada principal e está organizada em torno de um pátio
interior que partilha com outra unidade habitacional mas, ao mesmo tempo, coloca-se na área mais escondida e privada do jardim,
onde se encontra a piscina.
O espaço do largo de que se dispõe na chegada à casa parece-nos
fundamental que se mantenha como rótulo de Ligação entre os
diversos elementos deste conjunto mas, ao mesmo tempo, parece
aproveitar uma interessante oportunidade de criar uma conexão
com o resto da propriedade e ter um acesso directo para a área de
lazer e a piscina.
O Pátio
O pátio foi um elemento determinante no desenvolvimento do
projecto, porque é um espaço de grande beleza arquitetónica,
onde a forte presença do afloramento lapídeo à superfície permite
um aproveitamento da sua riqueza plástica.. Apesar de desde logo
ter sido claro que o afloramento estruturava a própria construção,
só com a Limpeza do pátio foi possível sentir a grande rudeza e
austeridade que toda essa massa lapídea presente nas paredes perimetrais transmite.
Foi este contexto que levou ao estabelecimento de que a área do
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MA Crippa, Carlo Scarpa: os pensamentos, design, projetos.
Milão, Jaca livro, 1984. p. 14.
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pátio exterior devesse ser explorada massivamente e não exclusivamente como um nó distributivo do projeto.
Isto levou à regularização do substrato e a repavimentação da
área, de forma a facilitar o desempenho de algumas circulações.
Deseja-se explorar cada conexão direta entre o pátio e o edifício:
a de maiores dimensões a norte e ao mesmo nível de quota; os
outros três, dispostos ao sair na escada de acesso à estrutura.
A escolha foi ditada pelo desejo de explorar ao máximo possível
o espaço aberto. Então, um dos dois grandes quartos, a cozinha e
as duas áreas de estar, como a sala de estar e sala de jantar podem
desfrutar do pátio.
Organização
A nova organização interna da habitação, para além de seguir a
lógica de manter intacto o escansão original determinada pelas
paredes mestras, é ditada pela vontade dos compradores de transformar uma realidade fragmentada, tal como a que existia, num
local ligado e contínuo, e de poder desfrutar dos grandes espaços
em que se podem executar várias tarefas simultaneamente.
Este é o que me levou a combinar todos esses elementos separados
uns dos outros através de novas conexões verticais e horizontais:
a sala no piso térreo com aquela no primeiro andar e da cozinha
para a sala de jantar com duas escadarias novas; a sala de jantar
com a sala de estar e os dois pequenos escritórios no segundo andar através da reabertura das portas existentes mas muradas ao
longo do tempo.
Na sequência do estudo realizado sobre as típicas casas rurais da
serra lombarda, decidiu-se transformar aquela zona que provavelmente poderíamos atribuir a função original de adega na cozinha,
para poder desfrutar de forma mais funcional o acesso directo
ao quarto de maiores dimensões e caraterizado pela presença da
grande lareira, que encontra aqui a função de sala de estar.
Da sala de estar / entrada pode-se entrar diretamente no primeiro quarto, de grandes dimensões, com casa de banho privativa, e
ligado como previsto ao piso inferior, onde pode desfrutar de um
espaço com uma função versátil: pode ser usado como uma sala
de estudo, mas também como quarto quando necessário. Foi, portanto, realizado o desejo dos proprietários de desfrutar do mesmo
espaço de forma variada.
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Desejo manter a posição das duas soluções de ligação verticais
presentes, apesar de ter sido necessário redesenhar a estrutura.
A primeira delas permite-nos chegar ao segundo andar e, além
disso, através de uma nova abertura a leste permite uma maior e
melhor iluminação natural, assegura a ligação direta com a área
de jardim e de lazer da piscina.
A segunda é a que leva à última área de nossa fábrica: a torre.
A torre
A torre é sem sombra de dúvida um dos pontos de maior interesse
do meu projeto de restauro.
Sempre achei que tinha de ser um lugar cheio de poesia e que
a única abertura que a caracteriza devesse ser de alguma forma
possível desfrutar a maravilhosa vista panorâmica sobre os vales
que rodeiam a vila.
Estas são as razões pelas quais eu decidi criar uma pequena biblioteca feita de uma estrutura leve que lhe daria a oportunidade de
aproveitar a grande altura que compõe a volumetria que favorece
a aproximação da janela debaixo da qual o projeto prevê uma
mesa simples para aqueles que quiserem desfrutar de uma leitura
relaxante com vista panorâmica.
Conservar a identidade
A Identidade dos edifícios que compõem este conjunto, marcada
pelo seu valor histórico, geográfico e cultural, são fatores que definem o projecto e sustentam as decisões tomadas nesta intervenção,
que se pretende capaz de uma interpretação contemporânea do
projecto. Contudo salvaguardando a sua identificação com a arquitectura popular o mais possível. A manutenção dos diferentes
aparelhos de pedra, da volumetria, da expressão dos vãos bem
como a colocação das novas escadas, constituiu um desafio assumido desde o início.
A grande dificuldade reside na capacidade de encontrar soluções
compatíveis com as “imperfeições”, que fazem parte integrante
da estética da arquitectura popular, mas que não integram o vocabulário dos arquitetos.
Intenções
Toda a intervenção procura seguir um mesmo princípio de interacção com o existente. Uma das realidades que se manifestou
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mais impressionante na leitura do edifício foi a expressão das robustas paredes em alvenaria de pedra que rondam os noventa centímetros de espessura. Face a este cenário, quisemos que a nossa
intervenção tivesse um carácter pouco intrusivo de forma a permitir que o “peso” da história e a memória da construção do lugar
continuassem a ter presença dominante na vivência dos espaços
garantindo, apesar de tudo, as condições de habitabilidade e conforto que uma casa hoje exige.
Tomou-se assim a decisão de resolver o projecto optando por tratar as paredes quase como uma “carcaça” pré-existente, que se
mantém e à qual se pretende dar toda a importância, intervindo
através de soluções pontuais, soltas e com um desenho limpo, para
que adquiram a expressão desejada.
Soluções Construtivas
Esta abordagem bastante conservadora levou-nos ao uso de diferentes materiais, que em nossa opinião se misturam bem uns com
os outros sob um ponto de vista estrutural e estético.
A escolha de design que nos mostrou a solução para a composição
do novo piso foi ditada pela necessidade de dar aos quartos uma
altura mínima de acordo com os novos regulamentos. Por esta
razão foi decidido optar por uma malha de dupla curvatura de
vigas de ferro, no interior da qual passam os implantes.
O programa do edifício e as novas condições de habitabilidade
obrigam a prever a introdução de uma série de infraestruturas a
que estas construções não estão habituadas, nomeadamente uma
rede de águas e saneamento, electricidade e aquecimento, entre
outras. Por esto existiu já uma preocupação desde o início na organização dos espaços e dos sistemas constructivos para que as
opções encontradas não exigissem soluções muito intrusivas para
o edifício.
Quanto ao piso queríamos jogar com contrastes, ainda contando
com estudos realizados sobre as características de composição das
casas locais. Vimos que tradicionalmente foram justapostos com
tijoleira comum em espaços de pavimentos de madeira típicos de
áreas de dormir. Por isso, considerou oportuno tentar encontrar
uma solução semelhante e consistente, mas não desviar ligeiramente a partir desta realidade: nós escolhemos o barro, em linha
com a materialidade do velho tijolo e a tecnologia local, e uma
madeira de carvalho trabalhado gravura , o que daria uma ideia
de modernidade e inovação, não se afastando das práticas da área.
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1. Plantas Vermelhos / Amarelos - escada 1:100

152

153

154

155

2. Desenhos - escada 1:100
planta piso 0
planta piso 1
planta piso 2
planta piso 3
planta piso 4
alçado
cortes transversais e longitudinais

e’ b

466.00

c

a’
d’
461.30

a
d
3.

2.

461.90

461.30

c’

1.

e b’

460.90

1. Pátio de Acesso
pavimentação: cocciopesto - banda perimetral
seixos de rio - bloco central
escada: cocciopesto - primeiros três pasos
pedra - rampa original

2. Estúdio / Quarto
pavimentação: cocciopesto
mobilia: cocciopesto - bancos em blocos
madeira - mesa, prateleiras, guarda-roupa
escada: madeira - 1˚ passo, 2ª rampa
cocciopesto - 1ª rampa

3. Cozinha
pavimentação: cocciopesto
escada: cocciopesto - 1ª rampa
madeira - 2ª rampa
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e’ b

466.00

c
f’

2.

f

a’
d’

3.
464.40

464.00

a
d

4.
1.

461.30

464.20

c’

e b’

1. Quarto
pavimentação: parquet nobre gravado
mobilia: madeira - prateleiras
tela - cabeceira

2. Casa de Banho
pavimentação: cocciopesto
revestimento: mármore - paredes norte e sul
intonaco - paredes leste e oeste

3. Entrada / Sala de Estar
pavimentação: cocciopesto
escada: cocciopesto - 1ª rampa
madeira - 2ª rampa

4. Sala de Jantar
pavimentação: parquet nobre gravado
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e’ b
466.00

c
f’

2.

f

a’
d’
467.50

3.

a
d

4.

467.50

1.

461.50

c’

e b’

1. Quarto
pavimentação: parquet nobre gravado
mobilia: madeira - guarda-roupa, mesa, prateleiras

2. Casa de Banho
pavimentação: cocciopesto
revestimento: mármore - paredes norte e sul
intonaco - paredes leste e oeste

3. Sala de Estar
pavimentação: cocciopesto
escada: cocciopesto - 1ª rampa
madeira - 2ª rampa

4. Estúdio / Quarto
pavimentação: parquet nobre gravado
mobilia: cocciopesto - bancos em blocos
madeira - mesa, prateleiras, guarda-roupa
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e’ b

466.00

1.

f’
470.75

f

e b’

1. Biblioteca
pavimentação: cocciopesto
mobilia: madeira - prateleiras
escada: madeira - 1˚ passo
cocciopesto - rampa
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e’ b

466.00

1.

f’
473.15

f

e b’

1. Sala de leitura
pavimentação: parquet nobre gravado
mobilia: madeira - prateleiras, mesa
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467.50

464.40
464.00

461.50

476.90

473.15

470.75

467.50

464.40

461.50

467.50

464.20

461.90

467.50

464.40

461.50

476.90

473.15

470.75

467.50

464.40

461.50

476.90

473.15

470.75

467.50

464.40

3. Ilustrações
pátio de acesso
entrada / sala de estar
estúdio / quarto - piso 0
quarto - piso 1
torre

4. Pormenores Constructivos

1.

2.
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Alçado Principal - escala 1:20
1. cobertura
travessas de madeira horizontais, 50 mm
membrana de impermeabilização, 5 mm
poliestireno expandido, 50 mm
telhas de terracota, 40 mm
2. fundações
cocciopesto, 45 mm
argamassa de assentamento com aquecimento, 40 mm
betonilha com equipamentos, 40 mm
membrana de impermeabilização, 5 mm
betonilha com malha soldada, 75 mm
igloo
base de betão, 180 mm
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.

5.
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Lajes - escala 1:5
1. parquet nobre gravado, 10 mm
betonilha de assentamento com aquecimento, 40 mm
isolamento acústico em cortiça, 10 mm
assito de suporte em madeira, 20 mm
viga em ferro, 80 mm
2. tubo equipamentos
3. perfil em ferro a L, 50 x 50 mm
4. perfil de chapa galvanizada, 50 x 30 mm
5. bancada, 10 mm
6. parquet nobre gravado, 10 mm
betonilha de assentamento com aquecimento, 15 mm
isolamento acústico em cortiça, 10 mm
assito de suporte em madeira, 20 mm
7. viga em ferro, 80 mm
8. perfil em ferro a L, 200 x 300 mm
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1.

2.
3.

2.

1.

200

Caixilhos - escala 1:5
1.

quadro de aço, 5 mm
tubo de aço, 40 x 40 mm
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2.

vidro de segurança, 2 x 5 mm

3.

perfil em ferro, 20 mm

1.

2.

3.

3.

1.

4.
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Caixilhos - escala 1:5
1.

quadro de aço, 5 mm
tubo de aço, 40 x 40 mm
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2.

pivot

3.

vidro de segurança, 2 x 5 mm

4.

perfil em ferro, 20 mm

4.
1.

2.

3.

204

Pavimentação Externa - escala 1:5
1. argamassa de assentamento, 100 mm - inclinação 3%
2. seixos de rio
3. perfil a L em aço inox escovado, 10 x 35 mm
4. cocciopesto, 100 mm - inclinação 3%
base de betão
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1.

2.

3.
4.
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5.

1.

3.

Corte e Planta Escada Interna - escala 1:10
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1.

madeira de carvalho, 22,5 mm

2.

perfil em ferro, 5 mm

3.

tubular em ferro, 80 x 60 mm

4.

placa em ferro, espessura 5 mm - dimenções 500 x 500 mm

5.

costela em ferro, 10 mm

4. Esboços de estudo dos Interiores

Figura 66 - escritório / quarto piso 0

Figura 67 - escritório / quarto piso 0
bancos em cocciopesto - mesa, prateleiras, base em madeira
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Figura 68 - escritório / quarto piso 0
banco em cocciopesto - base e arquitrave
em madeira

Figura 69 - escritório / quarto piso 0
banco e escada em cocciopesto - base em
madeira

Figura 70 - entrada / sala de estar piso 1
1ª rampa em cocciopesto - 2ª rampa,
prateleiras em madeira

Figura 71 - entrada / sala de estar piso 1
promenor escada com 1ª rampa em cocciopesto, 2ª rampa em madeira
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Figura 72 - sala de jantar piso 1
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Figura 73 - sala de jantar piso 1
banco em cocciopesto, pequena mesa de
apoio em madeira

Figura 74 - casa de banho pisos 1 e 2

Figura 75 - casa de banho pisos 1 e 2
parede separadora e parede norte em
mármore
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Figura 76 - escritório / quarto piso 2
banco em cocciopesto - mesa em madeira
215

Figura 77 - escritório / quarto piso 2
banco em cocciopesto - guarda-roupa e
prateleiras em madeira
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Analisi di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione di alcuni campioni dei materiali
costitutivi (mattoni, pietra e malta) ed allo studio delle tecniche esecutive
Analisi di termoluminescenza (TL) su due campioni di mattoni mirate alla verifica della
compatibilità di alcune datazioni proposte (intervallo XIII - XIX secolo)
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Ns. rif.: Ai-13
Spett. 4471 Designe s.r.l.s.
via Bulgaria, 6 - 00196 Roma
Oggetto. Castello di Golferenzo (PV). Restauro conservativo della Torre. Analisi di
laboratorio finalizzate alla caratterizzazione di alcuni campioni dei materiali costitutivi
(mattoni, pietra e malta) ed allo studio delle tecniche esecutive. Analisi di
termoluminescenza (TL) su due campioni di mattoni mirate alla verifica della compatibilità
di alcune datazioni proposte (intervallo XIII - XIX secolo)
- I campioni sono stati forniti dal committente 1. Materiali e metodi
Il giorno 25 febbraio u.s. sono stati consegnati in laboratorio cinque campioni
rappresentativi dei materiali da costruzione della torre. Nella tabella riportata nella pagina
seguente si espone l’elenco dei prelievi con la descrizione fornita.
Tutti i prelievi sono stati dapprima sottoposti ai necessari esami propedeutici, sia
autoptici che mediante stereo-microscopio. Tali esami hanno consentito di caratterizzare
preliminarmente i materiali e, soprattutto, di selezionarne le porzioni più rappresentative da
sottoporre alle analisi di approfondimento (si veda la tabella esposta nel seguito).
I principali obiettivi delle analisi sono elencati nel seguito.
- Definire le tipologie di materiali impiegati per la realizzazione dei due laterizi oggetto
dei prelievi ed acquisire dati sulla relativa tecnologia di produzione.
- ‘Datare’ i due campioni di mattoni.
- Caratterizzare il materiale lapideo rappresentato dal prelievo n.4 al fine di classificarlo
petrograficamente, individuarne la possibile area di provenienza e documentarne le
eventuali forme e prodotti di alterazione.
- Caratterizzare preliminarmente la malta rappresentata dal campione n.5 dal punto di
vista sia della composizione (natura del legante e dell’aggregato) sia della struttura
(granulometria, stima del rapporto legante - aggregato, ecc.).
Per lo studio microscopico delle sezioni sono state consultate, tra le altre, le
pubblicazioni seguenti.
- M. Maggetti, 1981. Composition of roman pottery from Lausanne (Switzerland). In Studies
in Ancient Ceramics, Britisch Museum, Occasional Paper n. 19, pp. 33-49. Ed. M. J.
Hughes – 1981.
- M. Maggetti, 1982, Phase Analysis and its Significance for Technology and Origin, p. 127,
in Olin J. S. e Franklin A. D. (ed), Archaeological Ceramics, Washington, pp. 121-134.
- J. Elsen (2006). Microscopy of historic mortars - A review. Cement and Concrete Research
36 (2006) 1416 – 1424.
In: http://www.romanportland.net/files/doc/seminar2008/jan_elsen_seminar2008s.pdf.
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- Carte edite dal Servizio Geologico d’Italia in scala 1:100.000,
http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia/carte-geologiche-e-geotematiche/cartageologica-alla-scala-1-a-100000.
- Elementi di archeometria – Metodi fisici per i beni culturali, a cura di M. Martini, A.
Castellano, E. Sibilia, p. 91, EGEA S.p.A. – Milano II, Ed. 2007.
I risultati delle indagini e la loro interpretazione sono esposti dettagliatamente
all’interno di due paragrafi tematici: il primo relativo alla caratterizzazione dei materiali
(mattoni, pietra e malta); il secondo concernente le informazioni acquisite dalle analisi di
termoluminescenza, nella modalità ‘semplificata’ mirata alla valutazione della compatibilità
di alcune datazioni proposte.
I dati ottenuti dalle analisi su ciascuno dei campioni sono stati organizzati in schede
analitiche che riportano informazioni sulla descrizione della zona di campionamento, il tipo
di prelievo e le modalità esecutive delle indagini.
Roma, 16 marzo 2015
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2. Elenco dei campioni prelevati, descrizione fornita, analisi eseguite
N. Campione
1
2
3
4
5
Legenda

Descrizione fornita
“Mattone della torre”.
“Pietra della torre”.
“Mattone prelevato dall’abitazione alla base della torre”.
“Pietra prelevata dall’abitazione alla base torre”.
“Malta dell’abitazione alla base della torre”.

Tipo di analisi
eseguite
SSL, TLC
N.A.
SSL, TLC
SSP
SL

SSL: studio microstratigrafico e mineralogico petrografico di preparato allestito in sezione sottile
trasversale (scheda secondo Normal 15-84. Manufatti e Aggregati a Matrice Argillosa: Schema di
Descrizione) eseguito al microscopio ottico in luce riflessa ed al microscopio polarizzatore.
SSP: analisi mineralogico – petrografica su sezione sottile trasversale al microscopio polarizzatore
(ispirata alla EN 12407 – 2000). Comparazione dei risultati ottenuti con le carte edite dal Servizio
Geologico d’Italia, in scala 1:100.000 e con pubblicazioni a carattere geologico riguardanti l’Italia
centrale.
SL: studio microstratigrafico su sezione lucida trasversale, corredato di test microchimici, eseguito
sulla base di una scheda ispirata alle indicazioni contenute nel Doc. Normal 12-83 e nella norma
UNI 11176/2006: “Descrizione petrografica di una malta”.
TLC: analisi di termoluminescenza, mirata alla verifica della compatibilità di alcune datazione
proposte (intervallo XIII – XIX secolo) sulla base dei dati di tipo storico – architettonico.
N.A. D’accordo con il committente il campione n.2 non è stato sottoposto ad analisi di laboratorio.
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3. Analisi di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione di alcuni campioni dei
materiali costitutivi (mattoni, pietra e malta) ed allo studio delle tecniche esecutive
3.1 Mattoni: campioni n.ri 1 e 3
Campione n. 1
Descrizione fornita insieme al prelievo
“Mattone della torre”.
Tipo di prelievo
Il campione ha compreso buona parte di un mattone di colore variabile dall’ocra chiaro al
rosso pallido con patine di colore variabile dal biancastro al grigio nerastro.

Analisi eseguite
Analisi mineralogico petrografica su sezione lucida al microscopio ottico in luce riflessa e su
sezione sottile trasversale al microscopio polarizzatore, eseguite sulla base delle indicazioni
contenute nel documento UNI - Normal 15/84 (Manufatti e Aggregati a Matrice Argillosa:
Schema di Descrizione). La sezione lucida e la corrispondente sezione sottile utilizzate per
gli esami sono state allestite con un frammento centimetrico ottenuto sezionando
trasversalmente il mattone (segmento nero). Le sezioni hanno approssimativamente le
seguenti dimensioni: 27 x 14 mm2.
Scopo delle analisi
Caratterizzazione del “corpo ceramico”, studio della tecnologia di produzione e delle
alterazioni, valutazione della ‘temperatura di cottura’ (intervallo termico).

ARTELAB
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Analisi mineralogico petrografica su sezione lucida, al microscopio ottico in luce
riflessa, e su sezione sottile trasversale al microscopio polarizzatore (sec. UNI - Normal
15/84)
Esame preliminare in luce riflessa della sezione lucida
Colore d’insieme: ocra chiaro.
Struttura della matrice: omogenea, con macroporosità diffuse dovute a cavità di forma
sferoidale, ellissoidale o irregolare (diametro fino a 2.0 mm). Generalmente le dimensioni
delle cavità (o bollosità) sono comprese tra pochi micrometri ed alcuni decimi di
millimetro. Non si osservano fessure da fatica o da ritiro.
La porosità totale può essere stimata intorno al 30-35 %.
La matrice ingloba scarsi granuli arrossati riferibili a Bohnertz corrispondenti a piccoli
grumi più ricchi di argilla nella materia prima di partenza.
Scheletro sabbioso: abbondante (> 50% in volume), comprende in realtà anche
un’abbondante frazione limosa (0.004 – 0.075 mm); è composto di granuli ben selezionati
granulometricamente che difficilmente superano i 0.5 mm di lunghezza.
Stima del contenuto in carbonati mediante test empirico con HCl 1N
Il test, positivo, ha indicato che il carbonato di calcio è diffuso nella matrice che peraltro
ingloba anche un frammento di guscio calcareo di un mollusco gasteropode. Soprattutto la
presenza di quest’ultimo segnala temperature di cottura non troppo alte.
Esame in sezione sottile al microscopio polarizzatore
Aspetto strutturale della massa di fondo o matrice
Colore (al microscopio da mineralogia): di tonalità bruno rossastra, generalmente omogeneo.
L’omogeneità cromatica della matrice è tuttavia interrotta dalla presenza di scarsi ‘grumi’
sub-millimetrici di colore rosso o rosso bruno, più o meno scuro, caratterizzati da un’alta
concentrazione di particelle di ossidi di ferro, essenzialmente di tipo ematitico (Fe 2O3).
Presenti anche diverse piccole aree di colore chiaro, da micrometriche (decina di
micrometri) a sub-millimetriche, contraddistinte da un tenore più elevato di calcite.
Quest’ultima, presente in aggregati da microcristallini a microsparitici, risulta parzialmente
riassorbita ai bordi che ‘sfumano’ verso la circostante pasta di fondo. Si tratta di piccoli
granuli di rocce calcaree non decomposti dalla cottura, se non parzialmente ai bordi.
All’interno della matrice è presente anche un frammento di guscio di un mollusco
gasteropode.
La matrice è ricca di numerosi aghetti di illite – muscovite.
Isotropia (vetrosa o metargillosa)
Metargillosa a polarizzazione di aggregato.
Anisotropia: assente.

ARTELAB
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Caratteristiche porosimetriche
- Porosità totale: stimata intorno al 30-35%.
- Forma ed origine dei pori: prevalentemente bollosa, vacuolare o irregolare; presenti anche
scarse fessure prodotte dal disomogeneo essiccamento dell’argilla prima della cottura. Si
osservano infine anche rari pori da ‘impronta’, come quello dovuto al guscio di un
mollusco gasteropode di natura calcarea.
Le bollosità sono dovute sia all’imperfetta omogeneizzazione dell’impasto che
all’inadeguata formatura e compattazione del laterizio. In corrispondenza di una delle due
facce del mattone alcune bollosità si localizzano lungo un allineamento situato a pochi
decimi di millimetro dalla superficie dove, peraltro, si concentrano anche alcuni granuli
dello scarso smagrante sabbioso utilizzato (si veda oltre).
- Dimensione dei pori: la maggior parte dei macropori, diffusa omogeneamente nella
matrice, è compresa tra pochi micrometri ed il decimo di millimetro. Le bollosità più
grossolane raggiungono i 2.0 mm.
- Orientazione: talora, le bollosità di forma allungata tendono ad orientarsi parallelamente
alle due facce principali del mattone.
- Riempimenti (specie dei materiali secondari): lungo i bordi di alcune bollosità si osserva
un esile orlo di calcite micritica di origine secondaria (carbonato di calcio deposto dalle
acque circolanti).
Determinazioni mineralogico - petrografiche
Granuli primari e degrassanti minerali
Determinazione dei grani monomineralici dello scheletro
Stima delle abbondanze
Tipologia
relative
Quarzo monocristallino spesso caratterizzato da estinzione
ondulata. Mostra sfericità ed indice di arrotondamento
variabili da medio alti a medio bassi.
Aghetti di illite - muscovite.
Granuli di k-feldspato, spesso molto sericitizzati,
contraddistinti da bordi arrotondati e da sfericità alta.
Granuli di plagioclasi geminati albite. Mostrano contorni da
sub-arrotondati a sub-angolosi e sfericità media.
Lamine mica scura alquanto alterati ed ossidati.
Microclino poco alterato in cristalli angolosi dalla tipica
geminazione a graticcio.
Zircone in piccoli granuli idiomorfi.
Sfene in piccoli granuli idiomorfi.
Determinazione dei litoclasti
Frammenti di metamorfiti a base di quarzo e miche. Granuli
allungati sub-arrotondati.
Siltiti molto arrossate a causa dell’ossidazione del ferro
disperso al loro interno. Granuli sub-arrotondati.
Frammenti di scisti cloritico sericitici a titanite. Granuli
allungati sub-angolosi.
Altre componenti
Masserelle di colore rosso, generalmente separate dal resto
della pasta di fondo da fessure; sono molto ricche di ossidi di
ferro di tipo ematitico ed inglobano quarzo monocristallino e
aghetti di illite. Dimensioni comprese tra 0.02 - 0.1 mm.
ARTELAB
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Determinazione dei grani monomineralici dello scheletro
Stima delle abbondanze
Tipologia
relative
Determinazione dei relitti di minerali
Sono rappresentati da numerosi granuli di rocce carbonatiche, da micritiche a microsparitiche,
ed aggregati policristallini di calcite, da microsparitica a sparitica, che corrispondono molto
spesso a gusci di microfossili (per lo più foraminiferi).
Tutti questi granuli risultano solo parzialmente riassorbiti dalla pasta di fondo (++).
Smagrante
Quantitativamente subordinato (stimato intorno al 10 % del totale) è rappresentato da una
sabbia costituita da:
- quarzo metamorfico ed igneo (++);
- k-feldspato più o meno sericitizzato (++);
- litoclasti di rocce ignee o metamorfiche a base di quarzo, plagioclasio geminato albite e kfeldspato completamente sericitizzato (+);
- filladi (+/-);
- scisti (+/-).
Rapporti quantitativi tra le varie specie (stima visiva)
Legenda: +++ abbondante; ++ mediamente abbondante; + scarso; +/- tracce.

Aspetto dimensionale dello scheletro (mediante oculare micrometrico)
Quantità in rapporto alla massa di fondo
(stima del rapporto volumetrico scheletro
sabbioso – massa di fondo).

Granulometria.

Apprezzamento della classazione (grado di
uniformità dimensionale dei granuli).

2:1 o di poco inferiore
Da limosa a sabbiosa grossolana con
granuli aventi dimensioni comprese tra
circa 0.02 mm e 0.15 mm, con qualche
granulo riferito allo smagrante che
raggiunge e supera il millimetro (max
1.25 mm).
Bimodale a causa della presenza dello
smagrante,
di
granulometria
più
grossolana dello scheletro sabbioso .

Caratteristiche tecnologiche del mattone
Il mattone oggetto di studio è stato realizzato con un limo argilloso ricco di carbonati
classificabile tra le marne. Nella zona di Golferenzo geo-materiali con questo tipo di
caratteristiche sono molto diffusi, come si evince dalla consultazione del foglio n.71 Voghera della carta geologica in scala 1:100.0001. A questa materia prima è stato
probabilmente aggiunto uno scarso smagrante sabbioso, costituito da granuli di quarzo,
feldspati, frammenti di rocce ignee e metamorfiche2. L’impasto non è stato omogeneizzato e
pressato perfettamente, come indicano sia la disomogeneità nella concentrazione dello
smagrante sia la presenza di bollosità millimetriche, concentrate talora in alcune zone del
laterizio. La presenza di numerosi granuli composti di calcite, molti dei quali derivanti dalla
marna di origine, indica che la cottura non ha raggiunto temperature molto elevate e che il
massimo termico non è perdurato per lungo tempo. Considerazioni analoghe possono essere
fatte osservando la presenza di numerosi aghetti di illite.
1
2

http://193.206.192.231/carta_geologica_italia/tavoletta.php?foglio=71.
Poiché tali granuli sono scarsi non è possibile scartare l’ipotesi che non si tratti di ‘smagrante’ ma di sabbia
inglobata accidentalmente nell’impasto.
ARTELAB
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Caratteristiche porosimetriche
- Porosità totale: stimata alquanto superiore al 40%.
- Forma ed origine dei pori: essenzialmente vacuolare (cavità e bollosità irregolari); presenti
anche più scarse fessure prodotte dal disomogeneo essiccamento dell’argilla prima della
cottura.
Le bollosità sono dovute sia all’imperfetta lavorazione della materia prima (stagionatura,
omogeneizzazione dell’impasto) che all’inadeguata formatura e compattazione del
laterizio. Le fessure si osservano essenzialmente lungo i contorni dei diversi grumi di
argilla stracotti ricchi di ematite (bonhertz); si tratta di fessure anulari che isolano i grumi
dal resto della matrice.
- Dimensione dei pori: la maggior parte dei macropori, diffusa omogeneamente nella
matrice, è compresa tra pochi micrometri ed il decimo di millimetro. Le bollosità più
grossolane raggiungono i 3.5 mm di lunghezza. Tuttavia, in diverse porzioni della sezione
bollosità più piccole risultano molto vicine tra loro e, talora, coalescenti. Il materiale è
anche interessato da forte porosità diffusa rappresentata da piccoli pori micrometrici e,
molto probabilmente, sub-micrometrici.
- Orientazione: le bollosità di forma allungata tendono ad orientarsi parallelamente alle due
facce principali del mattone.
- Riempimenti (specie dei materiali secondari): lungo i bordi di alcune bollosità si osserva
un esile orlo di calcite micritica di origine secondaria (carbonato di calcio deposto dalle
acque circolanti). Talvolta all’interno dei pori si osservano minuti cristallini acicluari in
aggregati le cui caratteristiche ottiche sono compatibili con quelle dell’aragonite (CaCO 3).
Determinazioni mineralogico - petrografiche
Granuli primari e degrassanti minerali
Determinazione dei grani monomineralici dello scheletro
Stima delle abbondanze
Tipologia
relative
Quarzo monocristallino spesso caratterizzato da estinzione
ondulata. I granuli sono generalmente caratterizzati da forma
angolosa e bassa sfericità.
Granuli di k-feldspato spesso molto sericitizzati,
contraddistinti da bordi sub-arrotondati e sfericità alta.
Granuli di plagioclasi geminati albite. Mostrano contorni da
sub-arrotondati a sub-angolosi e sfericità media.
Aghetti di illite - muscovite.
Altri silicati.
Determinazione dei litoclasti
Frammenti di metamorfiti a base di quarzo e miche. Granuli
allungati sub-arrotondati.
Frammenti di rocce ignee a base di quarzo e feldspati. Subangolosi – sub-arrtondati.
Granuli di rocce carbonatico argillose (marne) caratterizzati
da alti indici di sfericità ed arrotondamento.
Altre componenti
Masserelle di colore rosso scuro (talora rosso nerastro),
generalmente separate dal resto della pasta di fondo da
fessure; sono molto ricche di ossidi di ferro di tipo ematitico;
raramente inglobano quarzo monocristallino e aghetti di
illite. Dimensioni comprese tra 0.1 e i 3.3 mm.
ARTELAB
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Confrontando questi dati con quelli di riferimento, ottenuti analizzando materiali simili
(argille calcaree 3), si può affermare che la temperatura interna del mattone (‘temperatura di
cottura’) non abbia superato i 900 °C, attestandosi più probabilmente intorno agli 850 °C. La
presenza di numerosi granuli di calcite primaria, non decomposti dalla cottura, indicherebbe
temperature inferiori (si veda lo schema riportato nel seguito). Tuttavia l’incompleta
dissociazione della calcite, soprattutto se abbondante come nel materiale oggetto di studio, si
avrebbe anche a 900 C°, se la temperatura non fosse rimasta costante per un sufficiente
periodo di tempo.
Dati più circostanziati sulla ‘temperatura di cottura’ si potrebbero avere sottoponendo il
campione ad analisi mineralogiche mediante diffrattometria dei raggi X (XRD).

Da M. Maggetti, 1981, op.cit. p.39.
Stato di conservazione
Nel complesso lo stato di conservazione del materiale è buono. Tuttavia, la presenza di
numerose bollosità di dimensioni fino a millimetriche, talora allineate lungo direttrici
preferenziali, costituisce punti di debolezza del materiale. Negli spazi vuoti si concentrano
infatti le tensioni meccaniche indotte dal carico.

3

M. Maggetti, 1981, op.cit. pp. 33-49.
M. Maggetti, 1982, op.cit., pp. 121-134.
ARTELAB
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Documentazione microfotografica
A, circa 50 X

B, circa 50 X

f
f

Bo

C, circa 50 X

Mo

D, circa 100 X

Bo
Bo

Me
Qz
Qz

Bo

Sezione sottile, microscopio polarizzatore, luce trasmessa, Nicols incrociati.
Le quattro immagini descrivono altrettante porzioni della sezione sottile che documentano
bene le caratteristiche microstrutturali del mattone. Nelle due foto in alto si osserva una
fessura (f), prodotta dal processo di essiccamento ‘dell’argilla’, ed un’ampia cavità moldica
(Mo) dovuta alla presenza di un guscio sottile di un gasteropode.
La freccia nella foto A indica un granulo allungato, composto di calcite micritica, non
decomposto durante la cottura.
L’immagine C rappresenta una zona dove sono concentrati molti granuli dello scarso
smagrante sabbioso aggiunto alla marna impiegata come materia prima. Oltre ai granuli,
rappresentati da frammenti di metamorfiti (Me), quarzo metamorfico ed igneo (Qz), nella
foto sono visibili anche diversi pori di forma bollosa (Bo).
La foto D evidenzia infine una plaga arrotondata alquanto arrossata a causa della presenza di
abbondanti ossidi di ferro di tipo ematitico. Si tratta di un grumo più ricco di argilla.
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Ca
Qz

Pl

Ca

Bo

E, circa 100 X

Ca
Ca

F, circa 200 X

Sezione sottile, microscopio polarizzatore, luce trasmessa, Nicols incrociati.
L’immagine sulla sinistra descrive una porzione della sezione particolarmente ricca di
smagrante che, sebbene scarso, si concentra preferenzialmente solo in alcune aree del
mattone. In questa zona lo smagrante è rappresentato da granuli di quarzo (Qz) e
plagioclasio (Pl). Nella foto è anche visibile un grande poro sub-millimetrico di forma
bollosa (Bo).
Nella foto F, acquisita ad ingrandimento relativamente alto, è rappresentata la pasta di fondo
del mattone inglobante diversi granuli composti di aggregati di calcite (Ca) ed alcuni aghetti
di illite muscovite (frecce).
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Campione n.3
Descrizione fornita insieme al prelievo
“Mattone prelevato dall’abitazione alla base della torre”.
Tipo di prelievo
Il campione ha compreso un frammento pluricentimetrico di un mattone di colore rosso con
patine di colore variabile dal biancastro al grigio nerastro.

Analisi eseguite
Analisi mineralogico petrografica su sezione lucida, al microscopio ottico in luce riflessa e
su sezione sottile trasversale al microscopio polarizzatore, eseguite sulla base delle
indicazioni contenute nel documento UNI - Normal 15/84 (Manufatti e Aggregati a Matrice
Argillosa: Schema di Descrizione). La sezione lucida e la corrispondente sezione sottile
utilizzate per gli esami sono state allestite con un frammento centimetrico ottenuto
sezionando trasversalmente il mattone (segmento nero). Le sezioni hanno
approssimativamente le seguenti dimensioni: 25 x 15 mm2.
Scopo delle analisi
Caratterizzazione del “corpo ceramico”, studio della tecnologia di produzione e delle
alterazioni, valutazione della ‘temperatura di cottura’ (intervallo termico).

ARTELAB

s. r.l., Tel – fax: 06 – 57301297; www.artelabsrl.it; email: artelabsrl@artelabsrl.it

13

Analisi mineralogico petrografica su sezione lucida al microscopio ottico in luce riflessa
e su sezione sottile trasversale al microscopio polarizzatore (sec. UNI - Normal 15/84)
Esame preliminare in luce riflessa della sezione lucida
Colore d’insieme: rosso pallido.
Struttura della matrice: omogenea, con macroporosità diffuse dovute a cavità di forma
ellissoidale o irregolare a luoghi concentrate. Talora le bollosità mostrano diametri di 3.0 4.0 mm; alcuni vacui inglobano minuti aggregati cristallini aciculari di neoformazione.
La porosità totale può essere stimata superiore al 40 %.
La matrice ingloba diversi granuli arrossati riferibili a bohnertz, corrispondenti a grumi più
ricchi di argilla nella materia prima di partenza. I bohnertz sono parzialmente separati dalla
matrice attraverso fessure anulari.
Localmente si osservano anche discontinuità oblique rispetto alle facce del mattone,
riferibili a fessure da stress.
Scheletro sabbioso: abbondante (> 50% in volume), comprende in realtà anche
un’abbondante frazione limosa (0.004 – 0.075 mm); è composto di granuli selezionati
granulometricamente, sebbene con grado di selezione più scarso di quello del mattone
rappresentato dal prelievo n.1. I granuli difficilmente superano il millimetro di lunghezza.
Stima del contenuto in carbonati mediante test empirico con HCl 1N
Il test, positivo, ha indicato che il carbonato di calcio è diffuso nella matrice.
Esame in sezione sottile al microscopio polarizzatore
Aspetto strutturale della massa di fondo o matrice
Colore (al microscopio da mineralogia): rosso, disomogeneo, con frequenti zone più scure
(rosso nerastre) dovute alla presenza di numerosi ‘grumi’ di dimensioni variabili da
micrometriche (sulla decina di micrometri) a millimetrici. Questi ultimi sono riferibili ad
aggregati di argilla parzialmente vetrificati (bonhertz), caratterizzati da un’alta
concentrazione di particelle di ossidi di ferro di tipo ematitico (Fe2O3). Alcuni hanno
dimensioni che superano i 3,5 mm.
La matrice è contraddistinta dalla presenza di diversi piccoli granuli di rocce calcaree in
parte decomposti dalla cottura, caratterizzate da bordi arrotondati e sfilacciati a causa del
‘riassorbimento’ da parte della circostante pasta di fondo.
La matrice ingloba pochi aghetti di illite – muscovite.
Isotropia (vetrosa o metargillosa)
Da vetrosa a metargillosa.
Anisotropia: assente.

ARTELAB
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Caratteristiche porosimetriche
- Porosità totale: stimata alquanto superiore al 40%.
- Forma ed origine dei pori: essenzialmente vacuolare (cavità e bollosità irregolari); presenti
anche più scarse fessure prodotte dal disomogeneo essiccamento dell’argilla prima della
cottura.
Le bollosità sono dovute sia all’imperfetta lavorazione della materia prima (stagionatura,
omogeneizzazione dell’impasto) che all’inadeguata formatura e compattazione del
laterizio. Le fessure si osservano essenzialmente lungo i contorni dei diversi grumi di
argilla stracotti ricchi di ematite (bonhertz); si tratta di fessure anulari che isolano i grumi
dal resto della matrice.
- Dimensione dei pori: la maggior parte dei macropori, diffusa omogeneamente nella
matrice, è compresa tra pochi micrometri ed il decimo di millimetro. Le bollosità più
grossolane raggiungono i 3.5 mm di lunghezza. Tuttavia, in diverse porzioni della sezione
bollosità più piccole risultano molto vicine tra loro e, talora, coalescenti. Il materiale è
anche interessato da forte porosità diffusa rappresentata da piccoli pori micrometrici e,
molto probabilmente, sub-micrometrici.
- Orientazione: le bollosità di forma allungata tendono ad orientarsi parallelamente alle due
facce principali del mattone.
- Riempimenti (specie dei materiali secondari): lungo i bordi di alcune bollosità si osserva
un esile orlo di calcite micritica di origine secondaria (carbonato di calcio deposto dalle
acque circolanti). Talvolta all’interno dei pori si osservano minuti cristallini acicluari in
aggregati le cui caratteristiche ottiche sono compatibili con quelle dell’aragonite (CaCO 3).
Determinazioni mineralogico - petrografiche
Granuli primari e degrassanti minerali
Determinazione dei grani monomineralici dello scheletro
Stima delle abbondanze
Tipologia
relative
Quarzo monocristallino spesso caratterizzato da estinzione
ondulata. I granuli sono generalmente caratterizzati da forma
angolosa e bassa sfericità.
Granuli di k-feldspato spesso molto sericitizzati,
contraddistinti da bordi sub-arrotondati e sfericità alta.
Granuli di plagioclasi geminati albite. Mostrano contorni da
sub-arrotondati a sub-angolosi e sfericità media.
Aghetti di illite - muscovite.
Altri silicati.
Determinazione dei litoclasti
Frammenti di metamorfiti a base di quarzo e miche. Granuli
allungati sub-arrotondati.
Frammenti di rocce ignee a base di quarzo e feldspati. Subangolosi – sub-arrtondati.
Granuli di rocce carbonatico argillose (marne) caratterizzati
da alti indici di sfericità ed arrotondamento.
Altre componenti
Masserelle di colore rosso scuro (talora rosso nerastro),
generalmente separate dal resto della pasta di fondo da
fessure; sono molto ricche di ossidi di ferro di tipo ematitico;
raramente inglobano quarzo monocristallino e aghetti di
illite. Dimensioni comprese tra 0.1 e i 3.3 mm.
ARTELAB
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Determinazione dei grani monomineralici dello scheletro
Stima delle abbondanze
Tipologia
relative
Determinazione dei relitti di minerali
Sono rappresentati da numerosi granuli di rocce carbonatiche, da micritiche a microsparitiche,
ed aggregati policristallini di calcite, da microsparitica a sparitica, per buona parte riassorbiti
dalla pasta di fondo. Rari i fantasmi di gusci di microfossili (per lo più foraminiferi). (++).
Smagrante
Quantitativamente subordinato (stimato intorno al 10 - 15 % del totale) è rappresentato da una
sabbia costituita da:
- quarzo igneo caratterizzato da abbondanti inclusioni scure (++);
- k-feldspato più o meno sericitizzato (++);
- litoclasti di rocce ignee o metamorfiche a base di quarzo e plagioclasio geminato albite (+);
- filladi (+/-);
- granuli di calcari marnosi (+/-).
Rapporti quantitativi tra le varie specie (stima visiva)
Legenda: +++ abbondante; ++ mediamente abbondante; + scarso; +/- tracce

Aspetto dimensionale dello scheletro (mediante oculare micrometrico)
Quantità in rapporto alla massa di fondo
(stima del rapporto volumetrico scheletro
sabbioso – massa di fondo)
Granulometria

Apprezzamento della classazione (grado di
uniformità dimensionale dei granuli)

2:1.
Da limosa a sabbiosa grossolana con
granuli aventi dimensioni comprese tra
circa 0.02 mm e 0.18 mm, con qualche
granulo riferito allo smagrante che
raggiunge e supera il millimetro (max 1.0
mm).
Bimodale a causa della presenza dello
smagrante di granulometria più grossolana
dello scheletro sabbioso

Caratteristiche tecnologiche del mattone
Il mattone oggetto di studio è stato realizzato con un limo argilloso relativamente ricco di
carbonati, classificabile in prima approssimazione tra le argille marnose. Nella zona di
Golferenzo geo-materiali con questo tipo di caratteristiche sono molto diffusi, come si
evince dalla consultazione del foglio n.71 - Voghera della carta geologica in scala
1:100.0004. A questa materia prima è stato probabilmente aggiunto uno scarso smagrante
sabbioso, costituito da granuli di quarzo, feldspati, frammenti di rocce ignee e
metamorfiche5.
La struttura grumosa del mattone, ricco di aggregati ricchi di ‘argilla’ ed ematite separati dal
resto della matrice da fessure anulari, indica che la materia prima (l’argilla di partenza) non è
stata sufficientemente depurata e stagionata prima dell’impiego. Inoltre, l’impasto non è
stato probabilmente omogeneizzato e pressato perfettamente, come suggerisce la presenza

4
5

http://193.206.192.231/carta_geologica_italia/tavoletta.php?foglio=71.
La scarsezza di tali granuli suggerisce l’ipotesi che possa trattarsi di sabbia inglobata accidentalmente
nell’impasto.
ARTELAB
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della forte porosità dovuta a bollosità millimetriche concentrate in alcune zone del laterizio.
La presenza diversi aggregati policristallini di calcite (da micritica a microsparitica),
parzialmente decomposti dalla cottura, indica che il picco termico non è perdurato per il
tempo necessario alla completa dissociazione del carbonato di calcio. La presenza di alcuni
aghetti di illite fornisce ulteriori indicazioni di massima sulla temperatura raggiunta dal
mattone. Infatti, confrontando le informazioni raccolte dallo studio della sezione con quelli
di riferimento, ottenuti analizzando materiali simili (argille calcaree 6), si può affermare che
la temperatura interna del mattone (‘temperatura di cottura’) non abbia superato di molto i
900 °C. La presenza dei granuli policristallini di calcite primaria, non totalmente decomposti
dalla cottura, indicherebbe temperature inferiori (si veda lo schema riportato nella scheda del
campione n.1). Tuttavia l’incompleta dissociazione della calcite, soprattutto se abbondante
come nel materiale oggetto di studio, si avrebbe anche a 900 C°, se la temperatura non fosse
rimasta costante per un sufficiente periodo di tempo.
Dati più circostanziati sulla ‘temperatura di cottura’ si potrebbero avere sottoponendo il
campione ad analisi mineralogiche mediante diffrattometria dei raggi X (XRD).
Stato di conservazione
Nel complesso lo stato di conservazione del materiale è discreto. Tuttavia, la presenza sia di
numerosissime bollosità, di dimensioni da sub-millimetriche a millimetriche, che di grumi di
argilla (bonhertz), rappresentano fattori che diminuisce le prestazioni meccaniche del
materiale.

6

M. Maggetti, 1981, op.cit. pp. 33-49.
M. Maggetti, 1982, op.cit., pp. 121-134.
ARTELAB
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Documentazione microfotografica
A, circa 50 X

B, circa 100 X
Bo

Bo

Bo
Bo

M

Bh

Qz

C, circa 50 X

Qz

D, circa 100 X

Bo

Bo
Ca

Bh

Bh

Ca
Bh

Ca

Qz
Bo

Bo

Sezione sottile, microscopio polarizzatore, luce trasmessa. Immagine D: Nicols incrociati;
immagini A, B e C: solo polarizzatore; la foto C è stata acquisita con luce convergente.
Le due immagini in alto (A e B) e la foto in basso a sinistra documentano le principali
caratteristiche microstrutturali del mattone. Evidente la forte porosità del corpo ceramico
interessato da numerose bollosità di forma irregolare (Bo) e da diversi grumi originariamente
ricchi di ‘argilla’ (Bh). Quest’ultimi, fortemente arrossati per ossidazione risultano
generalmente separati dal resto della matrice da microfessure anulari. Tali ‘grumi’, noti
come bonhertz, sono ben visibili nella foto C, acquista con luce convergente in modo da
evidenziarne la colorazione scura rispetto a quella rossastra della matrice.
L’immagine D illustra una porzione della sezione relativamente ricca di relitti di rocce
calcaree (Ca). Queste sono rappresentate da granuli arrotondati dai contorni poco definiti a
causa della dissociazione del carbonato di calcio che li compone, in parte combinatosi con i
silicati della matrice argillosa (riassorbimento).
Nelle foto con la sigla Qz sono stati indicati i granuli più grossolani di quarzo, talora torbidi
(foto B) a causa della presenza di numerose micro-inclusioni al loro interno. La lettera M
segnala una lamina di mica chiara.
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E, circa 50 X

F, circa 50 X
Qz

Bh
Bh

cm

Bo
Qz
Qz

Sezione sottile, microscopio polarizzatore, luce trasmessa, Nicols incrociati.
Le due immagini descrivono altri particolari della sezione. Quella a sinistra evidenzia la
disomogeneità della pasta di fondo interessata dalla presenza di diversi grumi arrossati
(bonhertz: Bh), alcuni separati da fessure (frecce), forse riempite di efflorescenze saline7.
Al centro della foto F un granulo di calcare marnoso inglobante minute dispersioni di ossidi
di ferro, più o meno idrato.
La sigla Qz indica alcuni granuli più grossolani di quarzo; la sigla Bo segnala un poro di
forma bollosa.

7

La bassa birifrangenza che permette di ipotizzare la presenza di sali, in particolare di gesso biidrato, talora
può essere dovuta alla resina epossidica impiegata per la realizzazione della sezione.
ARTELAB
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3.2 Differenze composizionali e strutturali rilevate tra i due mattoni (c.nri 1 e 3)
Le differenze sostanziali tra il campione n.3 ed il c.n.1 sono elencate sinteticamente nel
seguito.
Il c.n.3 mostra una colorazione decisamente rossa a causa della presenza di una
concentrazione relativamente elevata di ematite che può essere stata determinata sia
dall’atmosfera più ossidante che dalla minore concentrazione di carbonato di calcio
‘nell’argilla di partenza’.
Nel campione n.3 i granuli composti di calcite, quantitativamente inferiori rispetto a
quelli individuati nel prelievo n.1, risultano molto più dissociati e riassorbiti dalla pasta di
fondo. Inoltre, nel campione n.3 sono praticamente assenti i gusci di microfossili planctonici
rappresentati solo da rari ‘fantasmi’.
Nel prelievo n.3 gli aghetti di illite – muscovite sono molto meno concentrati che nel
campione n.1.
La porosità del campione n.3 è molto più elevata rispetto a quella rilevata nel prelievo
n.1. Quest’ultimo ingloba inoltre scarsi grumi di argilla stracotti, ricchi di ematite (bonhertz);
tali grumi sono invece molto frequenti nel mattone rappresentato dal campione n.3, dove
raggiungono anche dimensioni millimetriche.
Sulla base di tali considerazioni si può ipotizzare che i due mattoni siano stati realizzati
con due materie prime diverse, più ricca di carbonato di calcio (calcite) quella del campione
n,.1, più ricca di minerali argillosi quella del prelievo n.3. Quest’ultima è stata cotta
probabilmente a temperature leggermente superiori rispetto a quelle raggiunte durante la
cottura del mattone rappresentato dal prelievo n.1.
Nonostante la temperatura di cottura lievemente più alta le caratteristiche fisico
meccaniche del campione n.3 sono più scadenti a causa della presenza di una forte porosità
dovuta sia a bollosità che a discontinuità anulari (fessure) che circondano i grumi di argilla
che, quindi, risultano separati dalla matrice che li ingloba. Tali grumi rappresentano degli
elementi che, insieme, ai pori squilibrano la distribuzione delle tensioni meccaniche
concentrandole irregolarmente all’interno del materiale.
La presenza sia dei pori che dei grumi indica che la materia prima non è stata preparata
adeguatamente prima della formatura dei mattoni.
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3.3 Materiale lapideo: campione n.4
Campione n.4
Descrizione fornita insieme al prelievo
“Pietra prelevata dall’abitazione alla base della torre”.
Tipo di campione prelevato
Il campione ha compreso una scaglia di materiale lapideo di dimensioni decimetriche
caratterizzata da forma relativamente piatta (spessore centimetrico). Buona parte delle
superfici della scaglia sono ricoperte da patine ‘terroso – argillose’ di colore bruno chiaro o
grigiastro. In alcune porzioni si osserva anche una patina rosa ben compenetrata con il
materiale lapideo. La superficie di frattura fresca indica che la roccia presenta struttura molto
fine e compatta, interrotta da un sistema di sottili fratture riempite da calcite secondaria.

Immagine del campione fornita dal committente. Il segmento rosso misura circa 4.0 cm.
Tipo di analisi eseguite
Analisi mineralogico – petrografica su sezione sottile trasversale al microscopio polarizzatore
(ispirata alla EN 12407 – 2000). Comparazione dei risultati ottenuti con le carte edite dal
Servizio Geologico d’Italia, in scala 1:100.000 e con pubblicazioni a carattere geologico
riguardanti l’Italia centrale.
Obiettivi delle indagini di laboratorio
Caratterizzazione del materiale lapideo ed individuazione della possibile area di provenienza.
Documentazione di eventuali forme e prodotti di alterazione.

ARTELAB

s.r.l., Tel/fax: 06 – 57301297; www.artelabsrl.it; email: artelabsrl@artelabsrl.it

21

Analisi mineralogico – petrografica su sezione sottile trasversale al microscopio
polarizzatore
Dimensioni areali approssimative della sezione
Circa 30 x 18 mm2.
Descrizione petrografica
Caratteri generali
Litotipo
Colore
Struttura (fabric)

Tessitura
Granulometria
Supporto

Carbonatico (calcare leggermente marnoso).
Avana.
Omogenea con sistemi di microfratture, oblique
rispetto ai piani di sedimentazione, riempite di calcite
secondaria. Talora le microfratture formano delle
famiglie tra loro parallele caratterizzate da tipico
andamento sigmoidale che ne denuncia la formazione
per stress tettonici.
Pelitica.
Calcilutite, cioè materiale lapideo composto di granuli
di dimensioni inferiori ai 63 micrometri (0.063 mm).
Fangoso.

Descrizione approfondita
Componenti allochimiche (stima rispetto al totale delle componenti tessiturali: 20%)
Tipologia
- Foraminiferi planctonici per lo più allo stato frammentario, rappresentati
essenzialmente da Globorotalie. Talora, alcune ‘camere’ dei gusci dei gusci
sono state parzialmente riempite di glauconite. (+++).
- Spicole di spugne silicee. (+).
- Frammenti di radiolari. (+/-).
- Rari frammenti di lamellibranchi pelagici (+/-).
Legenda (stima delle abbondanze relative)
+++ abbondante; ++ presente in buona quantità, + scarso; +/- in tracce.

Componenti terrigene (stima rispetto al totale della roccia: intorno al 5%)
Tipologia
- Masserelle di alcune decine di micrometri composte di fillosilicati riconducibili a
seconda dei casi, a sericite, clorite e glauconite. (++).
- Lamine di mica potassica. (-/+).
- Minuti granuli di quarzo monocristallino rappresentato da granuli prevalentemente
arrotondati aventi dimensioni massime pari a 0.05 mm. (+/+).
Legenda (stima delle abbondanze relative)
+++ abbondante; ++ presente in buona quantità, + scarso; +/- in tracce.
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Componenti ortochimiche (stima rispetto al totale della roccia: <5 %)
Tipologia
- Cemento carbonatico, composto di calcite sparitica ‘isopaco’ o ‘a mosaico di drusa’
che ha riempito le microfratture prodotte dagli stress tettonici cui è stata sottoposta la
roccia nel corso della sua storia geologica (+++).
- Ossidi di ferro idrato (limonite) finemente dispersi all’interno della matrice micritica
della roccia o, talora, concentrati in livelletti micrometrici paralleli alla tessitura del
materiale lapideo. (+).
- Rari solfuri di ferro di colore bruno nerastro in piccole masserelle micrometriche
disperse nella matrice della pietra. (+/-).
- Rara ematite pseudomorfa su pirite (+/-).
Legenda: +++ abbondante; ++ presente in buona quantità, + scarso; +/- in tracce.

Matrice micritica (stima rispetto al totale della roccia: > 70%).
Distribuzione: omogenea.
Stima del rapporto cemento – matrice: minore di 0.1.
Stima delle caratteristiche porosimetriche
Porosità primaria: stimata intorno al 2%.
Presunta origine: prevalentemente intergranulare, talora da impronta (rari gusci dei foraminiferi
planctonici non completamente colmati di calcite secondaria o di fillosilicati).
Dimensioni: micrometriche – sub-micrometriche.
Porosità secondaria: stimata intorno al 3%.
Presunta origine: fessure da stress meccanici, localizzate presso le due facce principali della scaglia.
Si tratta di numerose fessure (‘famiglie’) sviluppatesi parallelamente alla tessitura orientata della
roccia che interessano le porzioni esterne della pietra per uno spessore massimo pari a 0.25 - 0.3
mm.
Dimensioni. Lunghezza millimetrica; apertura micrometrica: 1-10 micrometri.

Classificazione
Folk (1959, 1962)
Biomicrite sparsa.
Dunham (1962)
Mudstone - Wachestone.
Per le classificazioni di Folk e Dhunam si veda in:
- Mackenzie Ws., Guilford C., Adams Henry (1988). Atlante delle rocce
sedimentarie al microscopio, ed. Zanichelli (BO).
Ambiente di formazione
Marino pelagico.
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Età presunta
Paleocene - Eocene (si veda oltre).
Denominazione scientifica
Calcare micritico leggermente siliceo.
Denominazione tradizionale
Pietra da conci.
Attribuzione di provenienza
Dal punto di vista delle caratteristiche macroscopiche (autoptiche) e soprattutto
microscopiche (microfacies) il materiale lapideo mostra forti analogie con gli interstrati
calcarei presenti all’interno della “Formazione di Val Luretta” (Foglio Geologico n.71 –
Voghera, in scala 1:100.00, 19698). D’altra parte anche nelle note illustrative della stessa
carta (p.103, ed. 1971) si sottolinea che “i livelli calcarei intercalati alla Formazione di Val
Luretta sono stati e sono tuttora” utilizzati come pietre da conci. Questa formazione
rappresenta sia il sedime su cui è stato edificato il castello sia la vasta area circostante il
paese di Golferenzo.
Stato di conservazione, forme e prodotti di alterazione
La roccia mostra un buono stato di conservazione se si eccettuano le porzioni più superficiali
prossime alla superficie. Queste sono interessate infatti da sistemi di microfessure parallele
alle facce esterne del manufatto che tendono ad isolare esili sfoglie sub-millimetriche di
pietra.

8

http://193.206.192.231/carta_geologica_italia/tavoletta.php?foglio=71.
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Documentazione microfotografica della microstruttura della roccia
B, circa 100X

Em
Sp
Gl

Gl

Gl

A, circa 50X

Gl

Sp

Gl

C, circa 200X

D, circa 200X

Sezione sottile, microscopio polarizzatore, luce trasmessa, Immagine A: Nicols incrociati;
immagini B, C e D: solo polarizzatore.
La foto A, acquista ad ingrandimento relativamente basso, illustra una porzione della sezione
dove la fine compagine della roccia è attraversata da sistemi di micofratture di diverse
generazioni, formatesi cioè in tempi diversi a causa di stress tettonici. Le frecce indicano una
famiglia di fratture caratterizzate da andamento sigmoidale.
Le immagini B, C e D, riprese a più elevato ingrandimento, descrivono meglio la
microstruttura del materiale lapideo composto da una fine matrice di calcite micritica che
ingloba numerosi gusci di micro foraminiferi planctonici, rappresentati essenzialmente da
Globorotalie (Gl). Nelle foto, oltre ai foraminiferi quasi sempre allo stato frammentario, sono
visibili anche più scarsi frammenti di spicole di spugne silicee (Sp) ed un granulo di ematite
(Em: Fe2O3) pseuodo-morfo su originaria pirite (Fe2S).
Nella pagina seguente si riportano altre due immagini della sezione sottile trasversale.
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E, circa 200X

F, circa 50X

Sezione sottile, microscopio polarizzatore, luce trasmessa, Nicols incrociati.
La foto E illustra una plaga allungata ricca di fillosilicati. L’immagine sulla destra evidenzia
una porzione della superficie esterna della pietra, interessata da microfratture che tendono ad
isolarne sottili sfoglie di spessore sub-millimetrico.
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3.4 Malta: campione n.5
Campione n.5
Descrizione fornita insieme al prelievo
“Malta dell’abitazione alla base della torre”.

Tipo di prelievo
Il campione ha compreso un frammento decimetrico di una malta di colore chiaro (grigio
giallastro), alquanto friabile. Nonostante lo spessore centimetrico (supera anche i 20.0 mm) il
frammento si rompe facilmente per lieve pressione delle dita a causa alla parziale
disgregazione del legante. Una delle facce del frammento risulta regolare e piana, mentre
l’altra è contraddistinta da superficie scabra.
L’aggregato sabbioso della malta consta di granuli di dimensioni comprese tra quelle della
sabbia e quelle della ghiaia fine. Poiché, dalla frammentazione del campione viene prodotta
una certa quantità di materiale finissimo è possibile che l’aggregato contenga anche poco
limo.
Tipo di analisi effettuata
Studio microstratigrafico al microscopio ottico in luce riflessa su preparato allestito in
sezione lucida trasversale, corredato di test microchimici. Studio eseguito seguendo una
scheda ispirata ai Doc. Normal 12-83 ed UNI 11176/2006: “Descrizione petrografica di una
malta”. La sezione lucida utilizzata per lo studio microscopico è stata allestita con una
porzione centimetrica del campione.
Obiettivi delle indagini di laboratorio
Caratterizzare preliminarmente la malta compresa nel campione dal punto di vista sia della
composizione (natura del legante e dell’aggregato) sia della struttura (granulometria, stima
del rapporto legante - aggregato, ecc.); acquisire informazioni utili allo studio della tecnica
esecutiva; individuare eventuali forme di alterazione e prodotti di deterioramento che
interessano il materiale.
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Studio mineralogico petrografico su sezione lucida trasversale al microscopio ottico in
luce riflessa
Dimensioni areali approssimative della sezione
La sezione può essere assimilata ad un poliedro irregolare, con lati aventi le seguenti
dimensioni in millimetri: 28,0 x 6,0 x 25,0 x 8,0 x 22,0.
Descrizione microscopica della malta
Granulometria: compresa generalmente tra quella equivalente alla sabbia molto fine (0.1
mm) e quella relativa alla ghiaia fine (6.4 mm).
Grado di uniformità dimensionale dei granuli (classazione): scarsa, sono ben rappresentate
tutte le classi granulometriche comprese nell’intervallo sopra riportato.
Stima dell’originario rapporto volumetrico tra il legante e l’aggregato: 1:3 – 1:4.
Caratteristiche del legante
Il legante è composto di calcite micritica come suggeriscono sia le caratteristiche ottico
morfologiche osservate sia la positività del test empirico con HCl 1N. La presenza di
diverse bollosità sferoidali e la disponibilità nella regione di numerosi litotipi calcareo
marnosi (in luogo dei calcari puri), permette di ipotizzare l’impiego di una calce naturale
leggermente idraulica. Si tratta ovviamente di un’ipotesi di lavoro da confermare con
analisi di approfondimento mirate.
La porosità, alta (stimata intorno al 40%), è dovuta alla presenza sia di bollosità che di
fessure. Le prime sono caratterizzate da forma sferoidale o ellissoidale, con diametro
massimo pari a 0.85 mm.
Le porosità sferoidali sono da attribuire sia all’espulsione dell’aria inglobata nella malta sia
all’acqua di impasto.
Le fessure in parte sono dovute al processo di essiccamento della calce (fessure ‘da ritiro’),
in parte alla scarsa adesione tra il legante ed alcuni dei granuli della sabbia. Probabilmente,
quest’ultima contiene una piccola frazione limoso argillosa che si forma dalla disgregazione
di alcuni granuli di natura marnosa. Esiste anche la possibilità che l’aggregato sabbioso non
sia stato adeguatamente ‘sciacquato’ prima del suo impiego.
Fessure e bollosità spesso si intersecano formando una rete porosa che mina la coesione
della malta.
Caratteristiche dell’aggregato
Come aggregato è stata impiegata una sabbia alluvionale di natura eterogenea, carbonatico
silicatica. Dal punto di vista granulometrico il materiale comprende granuli compresi
nell’intervallo dimensionale delle sabbie (0.075 – 2.0 mm) con un’aliquota meno
abbondante ma comunque rappresentativa costituita da granuli delle dimensioni della ghiaia
(da 2.0 fino a 6.4 mm). Presente anche poco limo (0.04 – 0.75 mm) le cui frazioni più fini
hanno prodotto i problemi di adesione tra granuli e la matrice legante esposti in precedenza.
La sabbia è stata estratta da uno dei numerosi depositi sedimentari che affiorano nella zona
di Golferenzo (si veda il Foglio Geologico n.71 – Voghera, in scala 1:100.00, 19699).

9
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La natura litologica dei granuli inglobati nella malta ‘riflette’ infatti quella delle formazioni
geologiche affioranti nell’area di Golferenzo.
L’aggregato comprende le principali componenti esposte nel seguito in ordine di
abbondanza relativa 10:
- Rocce carbonatiche di colore chiaro, caratterizzate da struttura micritica, talora con
microfossili, classificabili in prima approssimazione tra i calcari ed i calcari marnosi.
L’attacco con HCl 1N ha permesso di confermare queste attribuzioni. (+++).
- Granuli di quarzo sia mono che policristallino. (+++).
- Granuli di feldspato e plagioclasio. (++).
- Granuli di metamorfiti tra cui alcune a base di quarzo, clorite e muscovite. (+/++).
- Granuli arrotondati di marne verdi o brunastre. (+).
- Granuli di siltiti scure. (+).
- Minerali ferro-magnesiaci. (+).
- Scorie di colore scuro. (+/-).
Definizione del tipo di impasto
La malta è stata prodotta con calce, presumibilmente grassello, ed una sabbia alluvionale
grossolana, con granuli caratterizzati anche da dimensioni pertinenti quelle della ghiaia.
L’aggregato comprende tuttavia anche una piccola quantità di granuli delle dimensioni del
limo.
La sabbia è stata estratta da un deposito sedimentario della zona.
Dal punto di vista tecnologico la malta è classificabile tra quelle aeree o debolmente
idrauliche se, come sembrerebbe da alcuni indizi, il grassello fosse stato ottenuto dalla
calcinazione di un calcare debolmente marnoso.
Documentazione microfotografica
c

c

f

c
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c
A, circa 6.5X

c

f

c

c
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c
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B, circa 15X
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Microscopio ottico in luce riflessa, sezione lucida.
Le due immagini, acquisite a basso ingrandimento, descrivono altrettante porzioni della
sezione che ben rappresentano la struttura e la composizione di massima della malta.
All’interno di una fine matrice grigiastra, corrispondente al legante di calce, si osservano
numerosi granuli relativamente grossolani di rocce calcaree, di colore avorio o giallo chiaro
(c), e frammenti di calcari marnosi (cm). Una buona parte dell’aggregato sabbioso, costituito
da quarzo, feldspati ed altri silicati, è appena intuibile a causa sia della granulometria fine che
delle particolari caratteristiche cromatiche. Con la lettera ‘f’ sono state segnalate alcune

10

Stima dell’abbondanza relativa: +++ abbondante; ++ presente in buona quantità, + scarso; +/- in tracce.
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fessure, interne ai granuli o localizzate tra i granuli e la matrice legante. Con la sigla ‘bo’ è
stata segnalata una bollosità di dimensioni sub-millimetriche.
Nel seguito si riportano altre immagini della malta.
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C, circa 11X

D, circa 25X
F, circa 100X
Q
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c

f

l
E, circa 16X

f

c

Microscopio ottico in luce riflessa, sezione lucida.
Le quattro immagini, acquisite a differente ingrandimento, rappresentano altri aspetti della
malta evidenziandone sia l’aggregato che le bollosità (bo) più grossolane.
La foto E illustra un granulo di roccia calcarea (c) caratterizzata da colore giallastro a causa
di dispersioni limonitiche; risulta parzialmente separata dal legante da un alone bruno (l). Si
tratta forse di fessure latenti favorite dalla presenza di una piccola quantità di limo argilloso
ai bordi del granulo stesso. Nella stessa foto con la lettera Q è stato segnalato un granulo di
quarzo.
Al centro dell’immagine F un granulo arrotondato di un calcare marnoso (cm) anch’esso
parzialmente separato dal legante (f: fessure).
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4. Analisi di termoluminescenza (TL) di due campioni di mattoni mirate alla verifica
della compatibilità di alcune datazioni proposte (intervallo XIII - XIX secolo)
4.1 Tipo di prelievi

Immagini ‘macro’ dei campioni di laterizi sottoposti ad analisi di termoluminescenza. In alto
il campione n.1, comprendente buona parte di un “mattone della torre”. La foto in basso
rappresenta un frammento di mattone prelevato “dall’abitazione alla base della torre”
(c.n.3). Per una descrizione più approfondita dei mattoni si rimanda ai risultati delle analisi
petrografiche esposti nel paragrafo n.2, relativo alla caratterizzazione dei materiali
costitutivi (schede analitiche dei prelievi n.ri 1 e 3).
Tipo di analisi eseguite
Analisi di termoluminescenza (TL) - Compatibilità.
Obiettivi delle indagini di laboratorio
Verificare la compatibilità di alcune datazione proposte (intervallo XIII – XIX secolo) sulla
base dei dati di tipo storico – architettonico
http://www.comune.golferenzo.pv.it/ComSchedaTem.asp?Id=25737
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4.2 Analisi di termoluminescenza (TL) – Compatibilità
4.2.1 Principi, limiti, metodologia
La datazione assoluta di un corpo ceramico (terracotta, laterizio, ecc.) è possibile sfruttando
il fenomeno della termoluminescenza, un particolare caso di fosforescenza. La
termoluminescenza è l’emissione luminosa, registrabile con opportuna strumentazione, che si
osserva durante il riscaldamento di un materiale isolante o semiconduttore precedentemente
irraggiato con radiazioni ionizzanti (cfr in M. Martini, A. Castellano, E. Sibilia, 200711).
La materia prima impiegata per la realizzazione dei ‘corpi ceramici’, denominata
comunemente argilla, contiene dei minerali capaci di ‘intrappolare’ nella loro struttura
cristallina degli elettroni fino ad un livello di equilibrio (termoluminescenza geologica). Gli
elettroni vengono prodotti dal decadimento radioattivo di alcuni elementi contenuti nei
minerali e dalla radiazione cosmica.
Quando l’argilla viene plasmata e poi cotta ad una temperatura superiore ai 600 °C tutti gli
elettroni (o cariche) intrappolati all’interno del materiale vengono rilasciati. Pertanto, un
manufatto appena cotto non presenta il fenomeno della termoluminescenza perché è privo di
elettroni intrappolati.
Nel corso del tempo il materiale ceramico, interagendo con la radioattività ambientale
(‘geologica’ e cosmica), riacquista gradualmente degli elettroni seguendo leggi di tipo fisico
(l’accumulo di cariche aumenta con l'età della ‘ceramica’). Pertanto, conoscendo queste leggi
e misurando la quantità di elettroni intrappolata si può risalire al momento in cui è iniziato
l’accumulo degli elettroni, momento che corrisponde alla fine della cottura del manufatto.
La quantità di cariche presenti si misura sfruttando il fenomeno della termoluminescenza
(TL) con una particolare strumentazione che consente il riscaldamento graduale del materiale
e la contemporanea misura della sua emissione luminosa. Il risultato è dato da un grafico che
mette in relazione la dose assorbita (energia media per unità di massa) con la temperatura.
La dose si misura in Gray (Gy): un Gy corrisponde all’assorbimento di un Joule (J) di energia
per 1 Kg di massa. La temperatura si misura in gradi centigradi.
Le analisi di datazione assoluta mediante TL si eseguono su materiale proveniente da
contesti noti perchè occorre conoscere la radioattività dell'ambiente di conservazione dei
materiali stessi. Questo tipo di analisi richiede il prelievo di alcune decine di grammi di
campione, campioni geologici di riferimento e lunghe elaborazioni.
Tuttavia ricorrendo ad un prelievo di materiale di poche decine di milligrammi (analisi di
autenticità o compatibilità mediante TL) è possibile verificare l'autenticità di una ceramica o
la compatibilità di datazioni proposte per un corpo ceramico, in relazione a dati di tipo
stilistico, storico - archeologico o storico architettonico.
Conoscendo la TL accumulata dal campione prelevato dal reperto, si può verificare la
compatibilità con la termoluminescenza attesa da un oggetto della stessa età e della stessa
provenienza geografica (autenticazione - compatibilità). Questo tipo di analisi TL è stata
eseguita nei due casi in studio.
Uno dei limiti della TL è quello relativo alla parziale o totale perdita di termoluminescenza
da parte di un manufatto sottoposto a riscaldamento.
11 Elementi di archeometria – Metodi fisici per i beni culturali, a cura di M. Martini, A. Castellano, E. Sibilia, p.

91, EGEA S.p.A. – Milano II, Ed. 2007.
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Per informazioni approfondite sui principi fisici, la tecnica, la strumentazione ecc. si rimanda
a M. Martini, et Alii (2007, Op. cit.).
4.2.2 Risultati
La dose totale assorbita dai due campioni esaminati è stata valutata con tecnica fine-grain. Le
caratteristiche termoluminescenti dei due campioni sono esemplificate dalle curve esposte nei
due grafici riportati più in basso.

Campione n.1. La curva verde rappresenta la termoluminescenza naturale del campione,
conosciuta in letteratura anche come termoluminescenza archeologica. La curva azzurra è
data dalla termoluminescenza naturale sommata alla termoluminescenza ottenuta irraggiando
un’aliquota del campione con una dose paria 5,0 Gy. Questa operazione serve come
riferimento per il calcolo della termoluminescenza naturale del campione e, quindi, per
l’analisi di compatibilità. La curva rossa rappresenta infine la radiazione di corpo nero
(black body); viene ottenuta riscaldando nuovamente il campione dopo aver misurato la sua
TL naturale, al fine di verificare che sia stata considerata tutta la TL accumulata dal materiale
ceramico nel corso del tempo (completo svuotamento delle trappole elettroniche).
Dai calcoli eseguiti la DOSE TOTALE ASSORBITA dal corpo ceramico dopo la cottura è
pari a 2,0 Gy +/- 0,2.
(Segue)
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Campione n.3. La curva verde rappresenta la termoluminescenza naturale del campione,
conosciuta in letteratura anche come termoluminescenza archeologica. La curva azzurra è
data dalla termoluminescenza naturale sommata alla termoluminescenza ottenuta irraggiando
un’aliquota del campione con una dose paria 5,0 Gy. Questa operazione serve come
riferimento per il calcolo della termoluminescenza naturale del campione e, quindi, per
l’analisi di compatibilità. La curva rossa rappresenta infine la radiazione di corpo nero
(black body); viene ottenuta riscaldando nuovamente il campione dopo aver misurato la sua
TL naturale, al fine di verificare che sia stata considerata tutta la TL accumulata dal materiale
ceramico nel corso del tempo (completo svuotamento delle trappole elettroniche).
Dai calcoli eseguiti la DOSE TOTALE ASSORBITA dal corpo ceramico dopo la cottura è
pari a 3,0 Gy +/- 0,2.
4.2.3 Considerazioni conclusive
La dose totale assorbita dal campione n.1 è compatibile con quelle di ‘corpi ceramici’ della
stessa provenienza geografica realizzati nel XVIII secolo. La termoluminescenza del prelievo
n.3 è invece compatibile con quella dei materiali fittili realizzati tra il XV ed il XVI secolo.
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