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Aos que têm contribuído para notoriedade do Monte Mozinho,





Pelo Sonho é que vamos,
comovidos e mudos.

Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos, 

pelo sonho é que vamos.

Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo

que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,

com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e do que é do dia-a-dia.

Chegamos? Não chegamos?

– Partimos. Vamos. Somos.

O Sonho, por Sebastião da Gama
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A presente dissertação encontra-se escrita em português, não obedecendo ao novo acordo ortográfico. 

A presente dissertação pretende contribuir com novos elementos de análise e interpretação do Castro do Monte Mozinho, nomeadamente por, pela 
primeira vez, apresentar desenhos do estado actual do lugar, assim como, o 3d e todos os desenhos que contribuiram para a evolução deste trabalho. 
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S u m á r i o





R e s u m o

 O Castro de Monte Mozinho é um sítio arqueológico, considerado imóvel de inte-

resse público, desde 1948. Foi uma cidade habitada, certamente, por indígenas em época 

romana, com reformulações da sua estrutura, realizadas ao longo de cinco séculos. Situado 

a mais de 400 metros de altitude, é objecto de estudo desta dissertação, não só pelo interesse 

e relação com o lugar, mas também por, ao fim de 20 anos de reordenamento e construção 

de infraestruturas de apoio, ser necessário repensá-lo sob o ponto de vista arquitectónico. 

 A dissertação organiza-se em cinco partes: Contextualização, Intervir em 

contexto patrimonial, O Caso de Estudo, Análise e interpretação da ruína e Valori-

zação do Castro de Monte Mozinho. Pretendem resumir e organizar toda a infor-

mação resultante do trabalho acumulado por longos anos, que culmina numa 

interpretação pessoal da ruína e numa proposta alternativa de leitura do lugar.

 O objectivo desta dissertação, recorrendo aos instrumentos que a arquitectura 

fornece, é analisar e interpretar o sítio e o povoado, de forma a contribuir para uma 

melhoria na sua compreensão, através da reconstituição. E, em última análise, entender 

a capacidade da arquitectura contemporânea em valorizar estes lugares. 
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 The Castro of Monte Mozinho is an archaeological site listed as public inte-

rest since 1948. It was a town inhabited by indigenous and the roman people, and 

suffered several reforms in its structure through five centuries. This site, located at 

an altitude higher than 400 meters above sea level, is the case study of this disserta-

tion, not only due to the personal connection with the place, but also due to after 

20 years since its last spatial planning and construction of support infrastructures it 

is necessary to re-think the place in a architectural sense.

 The dissertation is divided in five parts, organized in the following order: 

Contextualization, Patrimonial context intervention, The Case study, Ruin analysis and 

interpretation, and Castro of Monte Mozinho valorization, which organize and syn-

thetize information that resulted from multiple years of work. Finally, a personal 

interpretation of the ruin is presented as well as an alternative proposal for the site 

perception.

 The main goal of this dissertation is to using the available architecture tools 

to analyse and interpret the site and the settlement through its reconstitution, the-

refore contributing to a better understanding these spaces. Ultimately, one aims to 

understand how the contemporary architecture can enrich these places, offering an 

alternative for its dynamization. 
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1 .  N o t a  I n t r o d u t ó r i a

 A presente dissertação parte do interesse e da inquietação pessoal por um 

lugar arqueológico e o seu progressivo abandono. A união entre o gosto pessoal em 

disciplinas distintas, mas complementares à Arquitectura, compatível com a beleza 

do sítio e da paisagem, conduziram a uma vontade de realizar um trabalho que real-

çasse o campo abrangente que a Arquitectura, enquanto disciplina, alcança e que é 

pouco abordado em contexto académico.

 O objectivo visa, através de instrumentos que a arquitectura fornece, anali-

sar e interpretar o lugar e o povoado, de forma a contribuir para uma melhoria na 

sua compreensão, através da reconstituição. Em última análise e reflexão, preten-

de-se demonstar como a arquitectura contemporânea pode valorizar estes lugares, 

propondo uma alternativa para a sua dinamização. 

 A dissertação organiza-se em cinco partes: Contextualização, Intervir em con-

texto patrimonial, O Caso de Estudo, Análise e interpretação da ruína e Valorização 

do Castro de Monte Mozinho. Pretendem resumir e organizar toda a informação re-

sultante do trabalho acumulado por longos anos, que culmina numa interpretação 

pessoal da ruína e numa proposta alternativa de leitura do lugar.

 Assim, na Parte I, a abordagem ao Património, como memória e identidade 

de uma sociedade evolutiva, pretende mostrar a ambiguidade da sua definição e 

compreensão, enquadrando o património arqueológico como uma especificidade. 

Assim, esclarecemos o que se entende por uma ruína que “…denuncia, simultanea-

mente, uma presença e uma ausência. A sua inteligibilidade é, antes de mais, um convite 

à reconstrução”1 e qual o seu valor, enquanto arquitectura fragmentada, na sociedade 

contemporânea. Por fim, mostramos a sua relação com a paisagem, numa unidade 

imprescendível e circunstancial, resultante da apropriação e configuração dela à na-

tureza.

 Segue-se a Parte II- Intervir em contexto patrimonial, que surge pela neces-

1 Lino Tavares, “Interpretar o processo destrutivo; Da ruína ao construído”, in Interpretar a Ruína. Contribuições 

entre campos disciplinares, Actas de Seminário Internacional de Arquitectura e Arqueologia, Faup, 2008, p.125.
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sidade em abordar o discurso teórico, que suporta a nossa perspectiva de restauro, 

perante o caso de estudo, bem como se fará uma análise da sua aplicação em três 

exemplos, reforçando a importância da experiência empírica dos lugares, através da 

nossa visita. Deste modo, o capítulo serviu para enquadrarmos e definirmos com 

maior clareza as acções a desenvolver no caso de estudo.

 Esta contextualização serve para enquadrar tematicamente a Parte III - O 

caso de estudo - o Castro do Monte Mozinho. Esta será apresentada com o objectivo 

de sintetizar a informação resultante de um processo de mais de 100 anos, marcado 

por fases de evolução, desde da sua descoberta até à sua divulgação e valorização 

enquanto lugar de passagem. Neste contexto, é apresentada, primeiramente, a his-

tória do povoado, realçando a competência de um acto intuitivo, que induziu às 

campanhas arqueológicas, do qual fazemos um relato, pela sua importância. Por fim, 

é apresentado e analisado o projecto para a gestão e valorização da ruína, com a fi-

nalidade de discutir e questionar a leitura feita do lugar e o problema da organização 

do seu espaço; acentuando o papel preponderante da arquitectura nestas estações 

arqueológicas.

 A Parte IV- Análise e Interpretação da Ruína, tem como objectivo, enquanto 

arquitectos, transmitir a importância do nosso saber e da nossa capacidade de imagi-

nação e abstracção. Não é possível transformar sem interpretar.2 Assim, em primeiro 

lugar, damos a conhecer o estado de degradação da ruína e de seguida, a proposta de 

acções de conservação e reconstrução.

 “Sabemos que a interpretação, para um projecto de arquitectura, seja ele qual 

for, constitui um processo que não se pode considerar exclusivamente analítico porque 

é indissociável e interdependente da criação. Não precede a concepção, acompanha-a 

ajudando a diminuir a dúvida, sem nunca a resolver. A interpretação garante e sustenta 

a liberdade criativa em qualquer projecto que, sendo sempre obra de autor, é um entre 

a imensa e rica variedade de intervenções possíveis sobre qualquer preexistência. Não 

existindo regras universais, codificadas, para definir com rigor a natureza do projecto, o 

2 Não é possível transformar (bem) sem interpretação. A afirmação sucedeu-se propositadamente para inquirir uma reflexão 
sobre as várias interpretações que têm sido realizadas ao longo do tempo, nos diversos contextos arqueológicos. 
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método nasce da circunstância de cada caso”3.

 Nesta parte, o método consiste numa análise exaustiva da ruína, com re-

curso ao levantamento geométrico, a peças desenhadas e registos fotográficos, que 

pretendem a busca e determinação de uma ideia de volumetria arquitectónica, ain-

da que hipotética, para dar a conhecer uma nova perspectiva do assentamento e, 

por fim, concluirmos com uma proposta não comprometedora, cujo objectivo se 

prende com o desafio de novos trabalhos arqueológicos, numa zona susceptível de 

surgimento de novas estruturas. Em todo o processo, o desenho possui um papel 

fundamental,  na justificação da análise e interpretação.

 “ Da inteligência do sítio, com o prazer de transformar, indissociável da espe-

rança no futuro, nascerá seguramente um método, eticamente defensável. Não é tanto a 

verdade que nos fascina, mas o processo em que consiste a sua busca com a visão nela do 

que falta e não do que aparenta”4.

 Por último, a Parte V - Valorização do Castro de Monte Mozinho pretende ser 

o resultado da análise e interpretação, quer da ruína, quer da arquitectura contem-

porânea que a apoia, com uma proposta alternativa, assumindo uma posição face ao 

problema, como uma “memória fruída”5, com marcas subtis, que evocam o passado. 

Nesta parte, é realizado um breve enquadramento do tema, com o objectivo de pro-

mover a discussão em torno do papel da arquitectura na valorização e dinamização 

destes contextos arqueológicos.  

 São evidentes os resultados positivos que resultam da colaboração entre ar-

queólogos e arquitectos, com o objectivo em interpretar a ruína, ainda que, com 

perspectivas e momentos distintos. “A arquitectura deve ser entendida como um pro-

cesso único que tem como objectivo satisfazer simultaneamente a utilitas, a firmitas e a 

venustas. Um processo, tal como salienta Leon Battista Alberti, constituído pelo desenho e 

3 Alexandre Alves Costa, “Algumas intervenções em Idanha-a-Velha”,  in Interpretar a Ruína. Contribuições entre campos 
disciplinares, op.cit., p.78. 

4 Alexandre Alves Costa, “Algumas intervenções em Idanha-a-Velha”, in Interpretar a Ruína. Contribuições entre campos disci-
plinares, op.cit., p.77. 

5 Lino Tavares define a ruína em três tipos: memória evidente, memória fruída e memória reconstruída. Ver em Lino Tavares, 
“Interpretar o processo destrutivo; Da ruína ao construído”, in Interpretar a Ruína. Contribuições entre campos disciplinares, 

op.cit., p.125.
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pela construção, em que desenho (delineamenta) é entendido como instrumento de traba-

lho, com regras próprias e, por esse facto, constituída por matéria disciplinar específica”6.

 Foi, por isso, imprescindível o avanço do trabalho com a colaboração de 

uma arqueóloga, que introduziu os temas competentes à arqueologia, bem como na 

compreensão e execução da reconstituição, concretizada numa ideia de tridimensio-

nalidade, que só é possível com a colaboração de um arquitecto. A reconstituição 

desenhada foi resultado quer da análise da arquitectura do castro, quer também dos 

dados de escavação que determinaram os vãos, as soleiras, a hipótese do pé direito e 

desenhos de muros, resultando uma ideia de espaço construído.   

 Tal como Jorge Alarcão realça: “A reconstituição de uma planta não se reduz, 

porém, ao desenho dos muros que ainda se vêem ou daqueles que já se não observam 

mas, por indícios, se podem supor. A reconstituição de uma planta envolve identificação 

dos espaços: esta passagem estreita era corredor ou caixa de escadas? Onde é que devemos 

reconstituir portas, se acaso, nos muros descobertos, já não se vêem vãos ou soleiras?”7.

 Pretende-se que o maior contributo da presente Dissertação resida na pro-

moção da discussão e, pela primeira vez, na existência de uma análise e interpretação 

do castro e do lugar, na perspectiva da arquitectura e em contexto académico, resul-

tando em instrumentos desenhados que nunca foram realizados, num processo que 

envolve largos anos de escavação e várias interpretações, desde da década de 50 do 

século XX.  

 A Dissertação surge como ponto de reflexão e resolução da sua degrada-

ção, marcada pelo tempo, pretendendo sensibilizar toda a comunidade e melhorar a 

compreensão, quer da ruína, quer da arquitectura contemporânea que, nestes casos, 

é decisiva para o sucesso da visibilidade do património.

 Por opção da autora, a presente dissertação foi escrita, obedecendo ao antigo 

acordo ortográfico. Optámos também por traduzir todas as citações, de modo a ga-

rantir a continuidade e a coerência na leitura do texto.

6 Pedro Alarcão, “O traçado oculto da cidade de Tongobriga”, in Tongobriga. Reflexões sobre o seu desenho urbano, edições 
afrontamento, 2015, p.26. 

7 Jorge Alarcão, “A colaboração de Arquitectos com Arqueólogos”, in Interpretar a Ruína. Contribuições entre campos 

disciplinares, op.cit., p.11. 
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 Apresentamos a dissertação em dois volumes, configurando-se, fisicamente, 

como um só. O primeiro volume é relativo a Contextualização, Intervir em contexto 

patrimonial e Caso de estudo, com objectivo de enquadrar os temas e apresentar o 

Castro. O segundo volume fica reservado a todas as componentes interpretadas pela 

autora, com recurso a registos desenhados apresentados em Análise e interpretação da 

ruína e Valorização do Castro de Monte Mozinho. A divisão em dois volumes é realiza-

da com o intuito de transmitir as várias etapas assumidas do trabalho. Sendo assim, 

esta organização é feita depois de um enquadramento geral, reservando a parte cen-

tral para expor o ponto de situação - O castro de hoje -, que explora o estado actual 

da ruína. A transição é realizada com tomada de posição do arquitecto nas várias 

vertentes; avançando, para o segundo volume, com a nossa leitura e interpretação,  

enquanto arquitectos.

 Optámos por colocar as legendas das imagens e dos desenhos na parte refe-

rente ao texto, com intuito de garantir uma coerência e clareza gráfica, bem como 

realçar a intenção de cada elemento, colocando no final da dissertação os créditos e/

ou fontes das imagens e dos desenhos. Uma vez que conhecemos o lugar de forma 

diferente daquela que o receptor adquirá com a leitura, pela sua dificuldade, no capí-

tulo referente à Análise e descrição dos sectores, optámos, graficamente, por organizar 

a informação com o registo fotográfico, esquemas e desenhos da autora, de modo 

a acompanhar com clareza o texto e fazer coincidir o nosso pensamento com o do 

leitor. 

 Na bibliografia, foi feita uma divisão entre a geral e a relativa ao Castro do 

Monte Mozinho, por uma questão de coerência e clareza na abordagem dos assun-

tos, facilitando a pesquisa; e também, por se tratar de bibliografia distinta: no qual 

uma, incide sobre disciplinas abordadas em contexto académico; a outra, refere-se a 

temas relacionados, essencialmente, com a arqueologia. 







Quanto faças, supremamente faze. 
Mais vale, se a memória é quanto temos, 

Lembrar muito que pouco. 
E se o muito no pouco te é possível, 
Mais ampla liberdade de lembrança 

Te tornará teu dono. 

Ricardo Reis, in “Odes” 
Heterónimo de Fernando Pessoa
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2. Património. Memória e identidade

 Entender e caracterizar o sentido da palavra “Património” continua a ser 

uma perplexidade e não existe uma só definição. Aqueles que o estudam e os respon-

sáveis pela salvaguarda do Património têm consciência da ambiguidade do termo8. 

Para uma compreensão, ainda que genérica, há alguns pontos que queremos abor-

dar: o primeiro é a definição de “Património” e a noção da amplitude que pode atin-

gir, na tentativa da sua definição; o segundo é a compreensão do que é o “Partimónio 

Arquitectónico e; por fim, a definição do que é o “Património Arqueológico”, indo 

de encontro ao nosso caso de estudo.

 Antes de mais, o Património “…é como dizem os dicionários,“herança”; o que 

os pais deixam aos filhos…o que uma geração recebe da(s) precedente(s). Mas a heran-

ça é também recurso”9. É herança, quando é transmitida para um outro grupo de 

pessoas e é um recurso a partir do momento que o utilizamos para transmissão do 

saber construído. Com essa herança, criamos a nossa identidade e somos capazes de 

a definir. Esta construção do saber é realizada através de uma fruição, que permite 

articular o nosso conhecimento com a experiência sensorial, contribuindo para o 

enriquecimento do saber. “Referimo-nos à sua capacidade de gerar desenvolvimento 

que se manifesta muito para além da esfera cultural, no campo económico e social ”10.

 O sentido de herança de passar algo a alguém, tomar conhecimento de, dar 

continuidade a, são ideias que, há muito, têm feito parte da idiossincrasia de várias 

gerações e é, hoje, no sentido mais amplo, das questões mais abordadas. Afinal, o 

que importa transmitir? O que glorifica o passado? O que afirma a nossa identidade? 

 A cultura é a própria vida dos homens, é necessidade imaterial, mas também 

8 Cf. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Património - Riegl e hoje”, in Sep. Revista da Faculdade de Letras- História, Uni-
versidade do Porto, Série II, vol. X, 1993, p.407.

9 Jorge Alarcão, “Para Quê Conservar e Como Apresentar os Vestígios do Passado”, in Al-Madan, Almada, II Série, Nº7, 
1998, p.54. 

10 Pedro Alarcão, “Construir na ruína : a propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, Tese de Doutoramento em arqui-
tectura (Policopiada), Porto, Faup, 2009, p.11.

Património. Memória e identidade      9



2.

10     A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel



2. Anta de Santa Marta,
Penafiel. 

necessidade prática. A cultura de um país nasce, talvez, com o trabalho de cada um 

de nós, da imaginação e do talento criador para enfrentar uma realidade. E é essa 

cultura que se pretende passar de geração a geração.

 Segundo Vitor Oliveira Jorge, para entender o “Património”, é necessário 

“…reportarmo-nos à sociedade contemporânea no seu todo”11 e questionarmos, como 

refere Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “a evolução do pensamento da sociedade pe-

rante este assunto e, consequentemente, sobre a sua problemática na actualidade, como se 

integra na vida cívica e, essencialmente, quais serão as possibilidades para o seu futuro.”12

 O mesmo autor13 afirma que o “Património é o que tem qualidade para a vida 

cultural e física do homem e para a existência e afirmação das diferentes comunidades, 

desde a vicinal e paroquial, à concelhia, à regional, até à nacional e internacional”14 

e, por isso, caracteriza-se “neste duplo aspecto, isto é, o de «Património como valor de 

identidade e de memória» de uma comunidade e, sobretudo, o de «Património como 

qualidade de vida»”15. Os exemplos são vários, ao longo da história: por exemplo, de 

cidades valorizadas pelos seus monumentos, desejando marcar uma posição afirma-

tiva, a partir dessas circunstâncias históricas. É uma memória dos seus antepassados. 

No entanto, nem tudo o que é antigo deverá ser classificado como património. À 

partida, parece-nos que podemos considerar “Património” um conjunto de bens 

culturais materiais e imateriais, que são valorizados, num tempo recente, pelo seu 

interesse histórico, afectivo… “Toda a política de preservação do património deve as-

sim considerar que, independentemente do interesse científico de um determinado sítio, 

o seu valor patrimonial decorre da relação deste primeiro com o seu interesse turístico, 

pelo que o chamado desenvolvimento sustentado não pode deixar de considerar e avaliar 

11 Jorge Vitor Oliveira, “Conservar para quê?”, Porto: Faculdade de Letras, 2005, p.14.

12 Carlos Alberto Ferreira de Almeida alerta para a diversidade dos valores do Património, classificado ou não, da sua proble-
mática, da integração na vida cívica e cultural das comunidades e das suas possibilidades no amanhã.

13 Não podemos deixar de referir novamente Carlos Alberto Ferreira de Almeida, pela sua influência no estudo da Arqueo-
logia Portuguesa e noutras áreas, assim como, e especialmente, neste caso de estudo - Casto do Monte Mozinho - pelo qual 
devemos um particular agradecimento.

14 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Património - Riegl e hoje”, op.cit., p.407.

15 Idem, p.408.
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3. Mosteiro de Paço de Sousa,  
Penafiel.   

o confronto entre os primeiros valores, que são de natureza cultural e científica, com os 

segundos, que correspondem às realidade sociais e económicas da região.”16

 A compreensão do termo “Património”, está relacionada com o sentido da 

palavra “Monumento”. “Monumento deriva do verbo latino monere, advertir, lembrar 

e, por isso, fortemente relacionada com o valor da memória e o valor de segurança para 

a população. Lugares que possuem monumentos são lugares que, de certo modo, têm 

uma referência e um estatuto a manter perante outros lugares. Eles dão segurança às 

comunidades, servem-lhe de referência, ajudam a axializar os seus itinerários e incitam 

a perspectivar o futuro”17.

 Françoise Choay realça que “A antiga palavra, originariamente ligada às es-

truturas familiares, económicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço 

e no tempo, tornou-se num conceito nómada que prossegue hoje em dia um percurso di-

ferente e notório.”18 Desta forma, o Património é “…conceito vasto que abrange, quer 

o meio ambiente natural, quer o cultural. Engloba as noções de paisagem , de conjuntos 

históricos, de sítios naturais e construídos, bem como as noções de biodiversidade, de acer-

vos culturais, de práticas culturais, tradicionais ou actuais e de conhecimento”19 e cada 

um de nós tem o direito de o compreender e apreciar e o dever de conservar. A his-

tória dos antepassados existe, se nós, no presente, a tratarmos a olhar para o futuro, 

pois “…a memória colectiva de cada comunidade e de cada local, são insubstituíveis e 

representam uma base essencial para um desenvolvimento, simultaneamente respeitador 

do passado e virado para o futuro”20. No entanto, é necessário referir, e admitindo que 

nem tudo se pode conservar, ser imprescendível estimarmos o valor e a pertinência 

da sua conservação, porque em determinados casos, como em achados arqueoló-

gicos em contexto urbano, a preservação pode ser posta em causa, pois o interesse 

16 Pedro Alarcão, “Construir na ruína : a propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.11.

17 Françoise Choay, “Património e Mundialização”, Licorne, 2005, p.11-12.

18 Françoise Choay, “A Alegoria do Património”, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 11.

19 Flávio Lopes, Miguel Correia Brito, “Património arquitectónico e arqueológico: cartas, recomendações e conveções 
internacionais”, Lisboa: Livros Horizonte, 2004, p. 277. 

20 ibidem. 
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científico e/ou turístico, não se deve sobrepor ao interesse social e económico21.

  “O interesse científico da preservação dos vestígios tem de ser confrontado com o 

benefício social da obra projectada. E terá de reconhecer-se, nalguns casos, que este é mais 

poderoso do que aquele”22.  Assim, é fundamental analisar os vestígios e documentá-

-los, independentemente de, no futuro, serem conservados ou não. “A identificação, 

estudo e preservação do património arqueológico fundamentam-se na sua importância 

para o conhecimento da história das civilizações, permitindo à humanidade reconhecer 

as suas raízes culturais e sociais”23.

 “Considero que o património cultural, e em especial o património imóvel, seja 

ele constituído por monumentos “clássicos” (como por exemplo, os palácios ou os grandes 

conjuntos monásticos), seja ele constituído por monumentos e sítios arqueológicos (como 

por exemplo, as ruínas, paisagens monumentalizadas ou arqueopaisagens), possuem uma 

capacidade de evocação que motivam uma espécie de experiência de “passagem”, uma 

experiência não apenas estética mas existencial”24. Estes lugares de passagem, segundo 

Paulo Pereira, permitirão, ainda que sejam apenas fracções, entender o passado, o 

que possivelmente, contribuirá para entender o presente. “Esses “lugares de passagens” 

constituem, por fim, essas pequenas e singelas “máquinas do tempo”; muito imperfeitas 

como é evidente, mas que nos permitem olhar o passado, e passar dele para o presente, sem 

o desproporcionado esforço das coisas secretas e obtusas: abrindo uma pequena porta ou 

lançando uma ténue pista, por pequena que seja, mas que por isso mesmo seja suficiente 

para o encaminhamento do sujeito para o conhecimento. Com a subtileza possível”25.

 No entanto, a expressão património arqueológico não remete, em exclusivo 

21 Marc Augé questiona que, se toda a escavação arqueológica constitui uma destruição, então, até que ponto se deve “sa-
crificar o presente ao passado ou o passado ao presente”. Ver Marc Augé, “Paysage Romain”, Le Temps en ruines, Paris, Éditions 
Galilée, 2003, p. 99-100.

22 Jorge Alarcão, “Para Quê Conservar e Como Apresentar os Vestígios do Passado”, op.cit., p. 53.

23 Flávio Lopes, Miguel Brito Correia, “Património arquitectónico e arqueológico : cartas, recomendações e conveções 
internacionais”, op.cit., p. 103.

24 Paulo Pereira, “Lugares de Passagem e o resgate do tempo”, Património/Estudos, 1, Lisboa, 2001, p. 6.

25 Idem, p. 7.

4. Área Arqueológica,  Roma. 
2017.

5. Citânia de Sanfins, 
Paços de Ferreira. 2017.
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para ruínas que tenham sido escavadas26. Algo que é arqueológico, à priori, já nos 

remete para um tempo que não é contemporâneo ao nosso. Estarmos perante um 

contexto arqueológico não é, necessariamente, estarmos perante uma ruína que foi 

desenterrada, pelo contrário, Património Arqueológico e a ruína, escavada ou não, 

são a mesma coisa.27 Paulo Pereira afirma que é indistinto o sítio arqueológico do 

monumento: “Um e outro são a mesma coisa”28. Então, como Pedro Alarcão afirma, 

“…a denominação de património arqueológico geralmente adoptada decorre das suas 

características específicas e não do método de revelação e/ou investigação utilizado: a 

arqueologia”29.

 A defesa do património não é um ritual moderno de conservação do pas-

sado, nem uma estratégia de apropriação de tradições, mas sim um acto dinâmico, 

assente na ideia de salvaguardar os testemunhos deixados, simplesmente transmitir 

no presente uma memória, para inventar um futuro coerente.

      

                 “Os inutéis são os únicos que não se interessam pelo seu passado.”30  

                                    Sigmund Freud

26 Segundo Paulo Pereira, se considerarmos que toda a intervenção patrimonial deve ser precedida de prospecções arqueológi-
cas, faz-se hoje uma “distinção artificial entre património corrente e património arqueológico, como se fosse este, apenas, aquele que se 
encontra à cota -0; hoje em dia, os métodos de arqueologia da arquitectura fundem o contexto de “enterrado” com o contexto revelado, 
puramente arquietctónico.” Cf. Paulo Pereira, “Lugares de Passagem e o Resgate do Tempo”, op.cit., p.11-16.

27 Como por exemplo, a arqueologia industrial. Ou então, por exemplo, a arqueologia agora considerada urbana, no qual 
muitas das estruturas já se encontravam descobertas. Vejamos o exemplo da Acrópole de Atenas, no qual, inclusive, foi usada 
em várias épocas temporais.

28  Paulo Pereira,“Lugares de Passagem e o Resgate do Tempo”, op.cit., p.11.

29 Pedro Alarcão,  “Construir na ruína : a propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.23.

30 David Lowenthal, “El Pasado es un país extraño” Madrid, Ediciones Akal, 1998, p. 71.

6. Ostia Antiga, Roma. 2017.

7. Teatro Romano, Lyon. 2015.
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 “(…) as ruínas representam para o arquitecto, de forma exemplar e enigmática, 

a síntese artística mais fortuita e perfeita que pode resultar da colaboração entre o ho-

mem, o tempo e a história”.

                 Alberto Ustárroz31

 Ao longo da história, o interesse pela ruína foi constante, inspirando dife-

rentes reflexões e sentimentos. Etimologicamente, o termo ruína remete-nos para 

“...um enfraquecimento que conduz à destruição ou perda; abatimento, decadência...

desmoronamento, destruição...queda...”32.

 Quando se visita um lugar com a presença de uma ruína, apesar de nos en-

contrarmos num tempo diferente ao do monumento, a carga sentimental é grande, 

porque relacionamos, inevitavelmente, a nossa existência com uma linha de aconte-

cimentos anteriores da qual a ruína é, agora, o vestígio da relação entre nós e o passa-

do. A ruína torna-se uma memória que faz parte da construção do presente e da sua 

evolução. Mostra, assim, uma materialidade espacial afirmando a nossa transição no 

tempo, possibilitando, desta forma, conexões entre tempos e espaços como se tratas-

-se de um processo. Se não existissem ruínas, éramos como mentes sem lembranças. 

O significado do termo Ruína remete para um sentido de perda e desmoralização, 

enquanto que vestígio é extensão, reflexo e possui um sentido positivo que a ruína 

não sugere.

 As ruínas, como objecto, evocam quer a vontade, a grandeza passada da civili-

zação que a construiu e usou, quer o inelutável destino de declínio. É este o sentimen-

to de quem contempla. A ruína, tal como o nome indica, não é um todo construído, 

algo se perdeu, para sempre. Por isso, possui um sentido paradoxal: junto ao movi-

mento descendente, de decadência, a identidade da ruína leva consigo um movimento 

31 Alberto Ustárroz, “La Lección de las Ruinas: presencia del pensamiento griego y romano en la arquitectura”, Barcelona, 
Fundación Caja de Arquitectos (Col. Arquíthesis, nº1), 1997, p. 272 e 273. 
 
32 Carlos Loures, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Editorial Lisboa, Rio de Janeiro, volume XXVI, 
p.366. 

8. Paisagem Boémia, 1808, 
Caspar David Friedrich.

3. Ruína e paisagem- a unidade da circunstância projectual

3.1. A Ruína
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ascendente, como que ressurreição, transformando-se em monumento. “Ruskin pro-

cura e associa a graça à ruína. A melancolia é agradável se acompanhada pela beleza do 

objecto que a excita ou pelo sentimento de orgulho da mente que a experimenta; por isso a 

grande melancolia do tempo, perante a ruína, pode e deve apenas nascer de uma decadên-

cia de glória ou de poder: é agradável uma armaria desfeita, não um budoir sem vida”33.

 Para além da ruína possuir um valor sentimental e documental, possui tam-

bém um valor didáctico, na medida que transmite uma herança. “A ruína pode por um 

lado evocar o passado glorioso e a caducidade de todas as coisas, ser objecto de reflexão his-

tórico-filosófica; por outro lado, pode dar lugar a um sentimento subtilmente crepuscular; 

pode ser uma ruína clamorosa, eloquente, com uma massa obstrutiva ou, pelo contrário, 

um efémero bastidor visual, um frio contraste, uma ironia irrisória”34. Ou seja, tem um 

sentido documental, sentimental e didáctico, educando o homem contemporâneo, 

dado  que “…transmite conhecimento, revela continuidade e identifica distância”35. 

Transmite conhecimento porque é através da ruína, da sua descoberta e do seu rasto 

que reconhecemos e conseguimos contextualizar os valores culturais, socio-políticos 

e económicos de um determinado momento histórico. Através dela podemos fazer 

deduções e suposições sobre o que existiu, o que representava. Serve também como 

um meio de valorizarmos a nossa identidade; revela continuidade porque nos mos-

tra o que permanece no tempo e que os problemas actuais da arquitectura já exis-

tiam, sendo que a tecnologia foi evoluindo, porventura, para os resolver; identifica 

distância, não só pelo facto de ter pertencido a uma outra época, mas também no 

que transportou para o presente e no que permanece oculto, perdido no passado. 

 Já afirmamos que a ruína é um testemunho do passado. Mas qual é o interes-

se pela ruína e porque necessitamos de recordar o passado? Relativamente à primeira, 

“as ruínas, através da sua tripla herança- conceptual, técnica e formal- mostram-nos como 

se produz a relação do arquitecto com a arquitectura: no que permanece, no que muda, o 

33 Carlo Carena, “ Ruína/Restauro”, in Enciclopédia Einaudi, Lisboa, 1984, vol. 1, p.120.
 

34 Idem, p.109. 

35 Pedro Alarcão, “Construir na ruína: a propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p. 20.
 

9. Villa Adriana, Tivoli. 2017.
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que se expressa, o que simboliza, o que constrói.”36 e, por sua vez, “…o interesse do arqui-

tecto -aprendiz das ruínas- difere do interesse do historiador, do arqueólogo, do pintor e do 

poeta…reencontra nelas…as leis da arte de construir: o modo analógico mais belo para 

descobrir como é  a arquitectura.”37 Um arquitecto visualiza a ruína, um fragmento de 

uma construção, e sente a ausência dos restos que a compunham, no sentido de uma 

alusão ao que foi e já não pode ser. Mas já não o é porque nunca voltaria a encontrar 

a sua essência, mas outras que antes não transportava. A ruína é, para os criativos, 

um repositório de memórias, de imaginar, pensar o passado, porque nunca nos desli-

gamos das memórias, pois estas fazem parte da nossa construção e evolução. A ruína 

é como um ser vivo, alerta-nos para um fim. É a materialização da finitude, e é por 

isto que nos interessamos por ela, entre inúmeras outras razões que fomos referindo. 

 Relativamente à segunda questão, nomeamos duas razões para recordamos o 

passado: porque ele é-nos familiar, tal como a memória e o sentido de recordação. “O 

passado não se recorda apenas no que vemos; também está encarnado no que criamos”38. 

É pelo seu valor de reafirmação, ou seja, a capacidade para recordar o nosso passado 

e indentificarmo-nos com ele, oferece significado, finalidade e valor à nossa exis-

tência. A outra razão é pelo valor da validação, ou seja, valida o presente de formas 

distintas; conservando e restaurando é também parte integrante da nossa identidade.

 A ruína, enquanto arquitectura, perdeu as “propriedades” de Utilitas (Valor 

de Uso) e Firmitas (Valor Estrutural, podendo incluir o valor de Novidade), man-

tendo a Venustas (Valor do Belo). Com a tríade vitruviana desfeita, a ruína é teste-

munha de uma arquitectura fragmentada, mutilada e incompleta.39 Ou seja, a ruína 

é como um resto de elementos que perderam a firmitas (condição aquitectónica 

mínima) e a utilitas, embora nem todos os casos se verifica que a ruína já não possui 

uma função, incluindo a mesma que teve noutra época. No entanto, estes vestígios 

a que nos referimos, têm uma beleza única por se tratar de uma ruína. É pela sua 

36 Alberto Ustárroz, “La Lección de las Ruinas: presencia del pensamiento griego y romano en la arquitectura”, op.cit., p. 11.

37 Alberto Ustárroz, “La Lección de las Ruinas: presencia del pensamiento griego y romano en la arquitectura”, op.cit., p. 
12.

 
38 David Lowenthal, “El pasado es un país extraño”, op.cit., p. 71.

39 Cf. Pedro Alarcão, “Construir na ruína: a propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p. 20. 

10. O Porto da Baía com 
Apolo e a Sibila de Cumas, 
1650, Claude Lorrain.
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beleza que necessitamos de a contemplar. “Contemplar umas ruinas não é fazer uma 

viagem na história, mas sim viver a experiência do tempo, do tempo puro”40. A contem-

plação das ruínas permite-nos antever o tempo perdido, cuja recuperação compete à 

arquitectura. A ruína é um tempo. “Revisitar o passado serve para algo mais que do que 

confirmar ou refutar os factos históricos: daria à história uma nova dimensão”41. Para 

Simmel, a ruína traz a impressão da paz “…o contorno da montanha determinado 

por meio da constituição e do desmoronamento. Considerando, entretanto, o outro pólo 

da existência, a impressão da paz vive inteiramente no âmbito da alma humana, neste 

campo de batalha entre a natureza, que ela própria é, e o espírito, que ela própria é”42.

3.2. A paisagem

 “O material da paisagem, tal como a simples natureza o fornece, é tão infinda-

mente variado, tão mutável de caso para caso, que os pontos de vista e as formas, que aglu-

tinam estes elementos naquela unidade de impressão, serão igualmente muito variáveis”43.

 A Natureza44 é apropiada pela ruína e com o tempo forma-se uma unidade 

escultórica, criando uma paisagem inédita entre a arquitectura, agora fragmentada, 

e o lugar, não representando nenhum passado, mas dizendo algo sobre ele. Formam, 

assim, restos físicos da evolução e mudança da sociedade, não sabendo muito bem 

para onde ela caminha. Cria-se, assim, uma relação íntima entre a ruína e a sua envol-

vente, provocando uma memória histórica e estética, e é por isso que, tal como outras 

especificidades, a paisagem tem de ser, igualmente, conservada. Como afirma Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida,“O monumento forma com ela uma unidade complexa, 

40 Marc Augé, “Le Temps en ruines”, op.cit., p. 38.

41 David Lowenthal,“El pasado es un país extraño”, op.cit.,p. 42.

42 Georg Simmel, “A Ruína” disponível em http://documents.tips/documents/a-ruina-por-georg-simmel.html, p. 2. 

43 Georg Simmel, “A Fiolosofia da Paisagem” disponível em http://www.lusosofia.net/textos simmel_georg_filosofia_da_pai-
sagem.pdf, p.8.

44 “Natureza deriva do verbo latino nasci ‘nascer’, homólogo do verbo grego physein ’ser gerado’: todas as coisas quando nascem reali-
zam-se sempre segundo uma sua característica própria e imanente. Em acepções menos gerais, ‘natureza’ tem um só destes três signifi-
cados (totalidade, essencialidade, nascimento)”, Gianni Micheli, “Natureza”, in Enciclopédia Einaudi, Lisboa, 1984, vol.18, p.1.
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tendencialmente equilibrada, sempre memorizada, o que aconselha a sua preservação”45.

 A Paisagem é obra combinada entre o Homem e a Natureza, com um ele-

vado valor cénico, que parte de um estado natural e é desenhada por nós todos os 

dias, por isso torna-se evolutiva. “A Paisagem é uma extensão do terreno vista de um 

determinado ponto no território”46 e quando a observamos é como se estivéssemos 

num espectáculo, suscitando em cada um de nós uma relação com o lugar. “Essa 

imensidão nasce de um corpo de impressões que não derivam realmente de ensinamentos 

de geografia. Não é preciso permanecer muito tempo nos bosques para conhecer a impres-

são sempre um pouco ansiosa de que mergulhamos num mundo sem limites. Em breve se 

não soubermos aonde vamos, já não saberemos onde estamos”47.

 A natureza por si só, para nós, é uma obra de arte. Utiliza a materialidade 

que o homem impôs nela e cria uma outra obra. Como a arte que se serviu da na-

tureza para se afirmar na sua criação. “A ruína significa que naquelas partes destruídas 

e desaparecidas da obra de arte outras forças e formas- aquelas da natureza- cresceram e 

constituíram uma nova totalidade, uma unidade característica, a partir do que de arte 

ainda vive nela e do que de natureza já vive nela sempre”48. E é entre esta diferença, da 

ruína já não possuir a mesma função, mas uma nova circunstância unitária, e a na-

tureza que nós, arquitectos, a podemos valorizar. Simmel, no seu ensaio, transmite 

a imagem da “natureza que excede o espírito”49, como uma espécie de vingança da sua 

energia forte e natural, de constante mudança, que encontra modalidades diferentes 

e antagónicas à forma que os homens impõem aos artefactos, criando uma espécie 

de rejuvenescimento. Ou seja, para Simmel, a ruína não é evolução do estado puro 

e inicial do edifício, mas o seu sentido é novo. Já não se trata de ruína, mas de «

paisagem com ruínas.

45 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Património - Riegl e hoje”, op.cit., p.410.

46 Aula proferida pelo Arquitecto Miguel Àngel de la Iglesia no âmbito da cadeira opcional de Intervenção Arquitectónica 
em Contexto Arqueológico. No entanto, existem vários pontos de vista sobre a definição do termo “Paisagem”, abrindo novos 
campos de reflexão e de investigação.

47 Gaston Bachelard, “A Poética do Espaço”, Martins Fontes, 3ª edição,  São Paulo, 2003, p. 191. 

48 Georg Simmel, “A Ruína” disponível em  https://www.academia.edu/4145349/A_ruína._Georg_Simmel_tradução_por-
tuguês_, p.4.

49 Idem, p.1. 

11. Paisagem montanhosa com 
Relâmpagos, 1975,
Francisque Millet.
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 O contributo da ruína para a configuração e o nascimento da paisagem 

revela-se essencial. “Na estratificação de natureza e espírito trata-se de apresentar, 

seguindo o seu ordenamento cósmico, a natureza como alicerce, a matéria como produto 

semimanufacturado e o espírito como o formador definitivo, coroador. A ruína inverte 

este ordenamento, na medida em que foi elevado pelo espírito torna-se objecto das mes-

mas forças que formaram o contorno da montanha e a margem do rio”50. A leitura que 

temos da paisagem torna-a subjectiva e nunca estática: nasce, vive e morre.

 A Paisagem encontra-se agarrada ao conceito de lugar e ao analisarmos este 

contexto unitário devemos considerar, não apenas os factores objectivos inerentes ao 

lugar, mas ter em consideração os aspectos subjectivos que estão relacionados com 

a sensibilidade de cada um, com as emoções que sentimos quando o corpo percorre 

um espaço. “…O homem organiza o espaço que o cerca, criando formas, umas aparen-

temente estáticas, outras claramente dinâmicas”51. É através do movimento, do cami-

nhar que o homem começou a construir a paisagem. O espaço, para Távora, tem de 

ser contínuo e nunca pode ser o que já foi “…o espaço está em permanente devir”52. 

Para Marc Augé “…os lugares recompõem-se; reconstituem-se neles relações; as “astúcias 

milenares” da invenção do quotidiano e das artes de fazer”53. Estas actividades diferem 

de espaço para espaço, compondo múltiplos elementos que produzem a identidade 

de cada lugar, tornando-se um referente para a nossa existência.

50 Georg Simmel, “A Ruína” disponível em https://www.academia.edu/4145349/A_ruína._Georg_Simmel_tradução_por-
tuguês_, p.4.

51 Fernando Távora, “Da organização do espaço”, Porto: Faup Publicações, 3ª edição, 1996, p.14. 

52 Idem, p.19.

53 Marc Augé, “Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade”, Lisboa, Editora 90º, 2005. p. 
68. 

12. Citânia de Sanfins, 
Paços de Ferreira, 2017.
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 ”Restaurar, recuperar ou reutilizar é sempre, para Távora, a busca de uma síntese que recolha o fluir 

do tempo e possa acolher serenamente o futuro. A desejada leitura daquele processo dinâmico não deve pôr em 

causa a ordem estática do espaço. Neste aparente paradoxo se contrói o conceito de cada projecto, sendo que 

este será, sempre, decorrente de exaustiva análise formal e histórica de cada objecto arquitectónico. É evidente-

mente uma leitura pessoal porque tem implícita uma vontade artística de formalizar uma transformação. É essa 

subjectividade que marca a diferença entre a posição do arquietcto e a do positivo cientista. É na escolha entre 

uma infinidade de soluções que se constrói a obra de autor a que Távora nunca renuncia. Talvez lhe pareça a 

melhor, talvez mesmo a única, mas não o é garantidamente.

 A introdução das novas funções ou, até, das novas necessidades ambientais ou de conforto, retiram 

o objecto em vias de “passar à eternidade” de qualquer neutralidade abstracta e colocam a contemporaneidade 

como tema paralelo e obrigatório. A actualização da pré-existência vai cruzar contradições no método projectual 

e obrigar a heterodoxia. A nova ordem resultante do desígnio e da necessidade é complexa e perversa e leva ao 

reconhecimento da impossibilidade de aplicação pura do modelo teórico e igualmente à consideração última de 

que o futuro será sempre incerto e a obra sempre sujeita a novas intervenções transformadoras. Mas o potencial 

prazer de ser surpreendido pelo futuro está ausente na intensidade com que Távora vive o presente. O seu pra-

zer agora faz-lhe temer o futuro. As nuvens negras da destruição da paisagem natural e construída, produzidas 

pela substituição dos modos de produção, por nada que reconstrua, para ele, uma alternativa credível, transfor-

maram a sua liberdade em obsessiva busca da ordem, da simetria, do equilíbrio clássico entre as partes, espécie 

de manifestação de resistência à desordem e ao seu próprio pessimismo. (…)”

Alexandre Alves Costa, “Cumplicidades”, 

Jornal dos Arquitecos, nº213, p.42
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4. Entre a teoria e a prática

 Vários autores, ao longo do tempo, foram mostrando a sua posição, face 

às especificidades do Património, temática alvo de várias Cartas e Recomendações 

Internacionais. Embora o objecto de estudo se trate de um castro, de um lugar ar-

queológico e de um lugar paisagístico, a abordagem teórica, apesar de não se aplicar, 

directamente ao caso de estudo, é ainda assim, a base de fundamentação da nossa 

posição, perante a problematização colocada mais à frente. 

 Tendo consciência das várias posições tomadas por estes autores, ainda que 

muito relacionadas com o contexto em que viveram, não podemos concluir este as-

sunto: de como devemos conservar uma ruína, sem nenhuma ideologia ou posição54 

como anteriormente já realçamos. É necessário, em cada caso, analisar a diversidade 

da sua natureza e das diferentes circunstâncias, considerando, naturalmente, todas as 

reflexões, tomadas à priori, e marcar uma posição face à realidade existente. Enten-

der, assim, as distintas doutrinas como parte da disciplina arquitectónica, pois todas 

elas elaboraram reflexões e enunciaram possibilidades, constituindo-se um rico e 

diverso discurso.

 John Ruskin (1819-1900) assumiu uma posição extremista em relação ao 

restauro de qualquer edifício, na discussão sobre a substituição e a permanência. A 

verdade arquitectónica ou originalidade está acima de qualquer acção do homem 

perante uma obra de arquitectura. Defensor do anti-restauro, considera que a obra 

deve ser verdadeira, por isso, permanecer tal e qual como o tempo a deixou. “A ar-

quitectura será mais nobre quanto mais evitar todos os elementos falsos”55. Ruskin não 

apela aos materiais que não sejam os originais e afirma que “precisamos de observar 

com cuidado que o mal consiste sempre na vontade de enganar e que o difícil será deter-

minar onde começa e onde termina a mentira”56. Ou seja, John Ruskin é um defensor 

54 Ver Antón Capitel, “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”, Madrid, Alianza, 2ª edição, 2009, p. 270.

 
55 John Ruskin, “Las Siete Lámpadas de la Arquitectura”, Barcelona, Alta Fulla, 1987, p. 88.

 
56 Idem, p. 49.
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13. Palácio Ducal, Veneza, de 
John Ruskin.

14. Casa de Ouro, Veneza, 
de John Ruskin.
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da autencidade histórica: “A meu entender, não se pode admirar menos uma das digni-

dades arquitectónicas que provém da sua natureza histórica, e como esta se acha em parte 

subordinada à estabilidade dos estilos, se comprenderá que é justo guardar, em medida, 

do que é possível”57. Ou seja, toda e qualquer acção sobre o existente é, sempre, uma 

inevitável mudança: “O verdadeiro sentido da palavra «restauro» não compreende o 

público nem os que têm o cuidado de velar pelos nossos monumentos públicos. Significa 

a destruição mais completa que pode sofrer um edifício...”58 isto é, logra pela desqua-

lificação do restauro em estilo e o ênfase posto na inutilidade da busca do original. 

Ruskin afirma ainda que uma pura imitação é materialmente impossível.

 Em posição oposta, Viollet-le-Duc (1814-1879) proclamou a autenticidade 

arquitectónica ou construtiva, que se processa pela correcta interpretação da estrutura 

formal e construtiva do edifício, enquanto submetida a um plano compositivo com 

leis e princípios próprios e que exige a permanência de uma relação coerente entre 

forma e construção. Viollet-le-Duc considerava o gótico como uma arquitectura 

verdadeira e perfeita, enquanto expressão disciplinar.59

 John Ruskin e Viollet-le-Duc são conhecidos pelas suas posições contras-

tantes. O primeiro toma uma postura extrema em relação à autenticidade histó-

rica, defendendo a autenticidade arqueológica, na discussão sobre a substituição e 

a permanência. Pelo contrário, para Viollet-le-Duc restaurar um edifício “…não é 

mantê-lo, reabilitá-lo, mas sim restabelecê-lo por completo num estado que poderá nunca 

ter existido num dado momento”60. Viollet-le-Duc, perante o restauro estilístico, pres-

tava atenção à reconstrução de estruturas e formas arquitectónicas com o uso ágil de 

57 John Ruskin, “Las Siete Lámpadas de la Arquitectura”, op.cit., p. 44. 

58 Idem, p. 227. 

59 “ La construction gothique n’est point, comme la construction antique, tout d’une pièce, absolue dans ses moyens; elle est souple, 
libre et chercheuse comme l’esprit moderne; ses principes permettent d’appliquer tous les matérieux livrés par la nature ou l’industrie 
en raison de leurs qualités propres; elle n’est jamais arrêtée par une difficulté, elle est ingénieuse: ce mot dit tout. Les constructeurs 
gothiques sont subtils, travailleurs ardents et infatigables, raisonneurs, pleins de ressources, ne s’arrêtant jamais, libres dans leurs 
procédés, avides de s’emparer des nouveautés, toutes qualités ou défauts qui les rangent en tête de la civilisation moderne.” Viollet-
-le-Duc, “L’architecture raisonnée. Extraits du dictionnaire de l´architecture française”, Paris, éditions Herman, 1990, p.129. 
Ver também DUC, Viollet-le, “ Encyclopédie Médiévale”, Inter Livres, 1978.

60 Viollet-le-Duc, “Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI”, Paris, 1875, p.14. 
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15. Castelo de Pierrefonds.

19. Desenho em aguarela de 
Carcassonne. Projecto de restauro. 
Viollet-le-Duc,1853.

16. Desenho em aguarela de Violle-
t-le-Duc. 1866.

17. Alçado da Catedral de Narbon-
ne, 1839, de Viollet-le- Duc.

18. Projecto da Catedral de Nar-
bonne, 1839, de Viollet-le-Duc.
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materiais, tendo como base a coerência estilísitica. 

 Como forma de coinciliar as ideias entre a autenticidade histórica defendida 

por Ruskin e a autenticidade construtiva, apoiada pelo Viollet-le-Duc, Camilo Boi-

to (1836-1914) propõe o chamado restauro científico61. De facto, à época, possuia 

uma sensiblidade notável, moderna e distinta, assumindo a diferença estilística fren-

te à arquitectura histórica e ao seu valor, definindo os Oito Princípios enunciados, 

como imprescendíveis para a conservação de um edifício. 

A teoria de Boito “…fundou uma polémica em estabelecer a dialéctica entre a antiga 

ideia formal platónico-materialista, em que o plano arquitectónico subjacente ao edifício 

original tinha precedência sobre a realidade histórica e arqueológica, outra moderna e 

contraposta nos valores implícitos nesta mesma realidade…”62. No seu livro “Conserver 

ou restaurer: les Dilemmes du Patrimoine”63, Camillo Boito transmite a sua mensagem 

através de um diálogo entre duas personagens que aparentam evocar os pensamentos 

de John Ruskin e Viollet-le-Duc. Assim sendo, Boito defendeu as adições, não só 

como forma de conservar a verdadeira história, como também, conservar o seu valor 

próprio. Distinguiu, ainda, a acção restauradora em três tipos: o restauro arqueológi-

co (edifícios da antiguidade); o restauro pitoresco (edifícios medievais) e, por fim, o 

restauro arquitectónico (edifícios da renascença e da época barroca)64.  Relativamen-

te ao restauro arqueológico: “Quando se descobrem, sobre o muro de fundação, as bases 

das colunas que permaneceram no seu lugar, e ao lado delas os blocos que formavam os 

seus fustes, um pouco mais longe os capitéis, mais além as arquitraves, pedaços de friso e 

pedaços de cornija, por que razões não deveríamos reerguer o conjunto e usufruir da sua 

61 Em 1883, Camillo Boito apresenta, no III Congresso Nacional dos Engenheiros e Arquitectos italianos, oito pontos de 
orientação para o restauro de monumentos: 1º Diferença estilística entre o antigo e o novo; 2º Diferença de materiais e o seu 
emprego; 3º Supressão de molduras e decoração nas partes novas; 4º Exposição das partes materiais que tenham sido elimi-
nadas num espaço contíguo ao monumento restaurado; 5º Incisão de uma marca da actuação ou de sinal convencional nas 
partes novas; 6º Memória Descritiva de todo o processo de intervenção no monumento; 7º Descrição e fotografias das diversas 
fases dos trabalhos depositados no próprio monumento, ou num lugar público próximo, ou a publicação de todo o material; 
8º Notoriedade visual das acções realizadas. Ver em Pedro Alarcão, “Construir na ruína: a propósito da cidade romanizada de 
Conimbriga”, op.cit., p. 23.

 
62 Antón Capitel, “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”, op.cit., p. 42.

63 Camillo Boito, “Conserver ou restaurer: les Dilemmes du Patrimoine”, Bensaçon, L’imprimeur, 2000 (1ª 
edição 1893).

  
64 Ver idem, p.34.
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reconstituição integral?”65. Boito propõe, assim, a consolidação e uma acção mínima 

na ruína, no entanto se existir algum tipo de reconstituição, não ultrapassará o pre-

enchimento de lacunas (20 e 21), cujo processo deverá ser diferente do original. “Su-

ponhamos que as partes que faltam são necessárias para manter juntas aquelas que temos: 

acrescento então uma construção de tijolo, um pilar de pedra, um fuste, uma arquitrave, 

sustento uma cornija, renovo um capitel, encastro cunhas nos arcos, etc.; mas, suprimin-

do as lacunas nas figuras, contentando-me com tratar as grandes linhas, executando as 

obras com materiais ou com processos diferentes dos antigos”66.

 Alois Riegl (1858-1905) distingue três categorias de monumentos: os mo-

numentos intencionais; os monumentos históricos e os monumentos antigos; men-

cionando quatro valores do Património: o valor estético, o valor histórico, o valor de 

novidade e o valor de uso.67 Riegl reconheceu a especificidade do património arque-

ológico, salientando o interesse do valor histórico (ou da antiguidade) que se sobre-

põe ao valor de novidade (unidade de estilo), tal como trataremos posteriormente, 

aquando da reflexão sobre a intervenção no Mozinho. Para Riegl,  “…o seu valor de 

antiguidade vai-se tornando cada vez menos extensivo com a progressiva deterioração - 

quer dizer, cada vez é provocado por menos elementos -, enquanto que, pelo contrário, 

vai sendo cada vez mais intensivo, quer dizer, os elementos restantes actuam de um modo 

cada vez mais intenso naquele que os contempla. Este processo tem também os seus limi-

tes, pois quando se tiver perdido totalmente o efeito extensivo tampouco fica substância 

alguma para o intensivo”68 afectando o valor de uso69. “No património arqueológico, 

o valor de antiguidade não entra, geralmente, em conflito com o valor instrumental de 

uso porque, na grande maioria dos casos, as obras da antiguidade clássica há muito que 

65 Camillo Boito, “Conserver ou restaurer: les Dilemmes du Patrimoine”, op.cit., p.34.

66 Idem, p.35.

 
67 Ver Aloïs Riegl,  “El culto moderno a los monumentos: cracteres y origen”, cola.Aurora Arjones Férnandez, Sevilha: 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2007, p.86.

68 ibidem. 

69 O autor refere que, a maioria dos casos, esse valor de uso deixa de existir, no entanto, temos alguns casos que exemplificam 
o contrário, como podemos ver na reabilitação do Teatro de Sagunto, de Giorgio Grassi e Manuel Portaceli.
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20. Ostia Antiga, 2017.
Preenchimento de lacunas: anasti-
lose, 2017.

21. Termas de Diocleciano, 2017.
Emprego de novas tecnologias e pre-
enchimento de lacunas: anastilose.



deixaram de ser utilizadas funcionalmente”70.

 Cesare Brandi (1906-1980), percursor do Restauro Crítico, reconhece o valor 

individual de cada obra e a importância dos seus valores históricos e estéticos71.  

 Defende, para esta especificidade do património, um restauro preventivo, 

ou seja, a intervenção numa ruína não deve ultrapassar as acções de conservação e 

de salvaguarda.“O restauro, quando se refere às ruínas, não pode ser mais do que conso-

lidação e conservação do ‘status quo’, pois de outro modo a ruína não seria considerada 

como tal mas sim uma obra que todavia continha uma vitalidade implícita, suficiente 

para apreender uma reintegração da sua unidade potencial original”72. Para Brandi, a 

acção sobre a ruína deve permanecer conservativa e não integrativa, no contexto de 

instância estética73: “Do ponto de vista da Estética, a importância inverte-se em relação 

à instância histórica, que colocava em primeiro lugar a conservação das adições. Para 

a instância que nasce da aristicidade da obra de arte, a adição reclama a remoção”74. 

Para Brandi, certas adições sobre a ruína podem distorcer, parcialmente, a visão de 

obra de arte. Então, o valor estético sobrepõe-se ao valor histórico e defende para o 

Património Arqueológico um restauro preventivo:“Esta acção, que o reconhecimento 

da obra de arte impõe a quem a reconhece como tal, apresenta-se como imperativo cate-

górico, a par do moral, e neste próprio apresentar-se como imperativo determina a área 

do restauro preventivo, como protecção, remoção de perigos, garantia de condições favo-

ráveis. Mas que para estas condições sejam efectivas e não permaneçam como pretensões 

abstractas, é necessário que a obra de arte seja examinada, em primeiro lugar, em relação 

à eficiência da imagem que nela se concretiza e, em segundo lugar, em relação ao estado 

de conservação das matérias de que é feita”75.

70 Aloïs Riegl,  “El culto moderno a los monumentos: cracteres y origen”, op cit., p.76.
 
71 “Definimos, com efeito, o restauro como o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte na sua dupla po-
laridade estética e histórica.” Cesare Brandi, “Teoria do Restauro”, Amadora Orion, 2006, p.73.

 
72 Cesari Brandi, “Teoria de la Restauración”, Madrid, Alianza Forma, 1993 (1ª ed.1963) p. 36. 

73 Ver Idem, p.57.

74 Cesare Brandi, “Teoria de la Restauración”, op.cit., p. 60.
 
75 Idem, p. 72.
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 Antón Capitel (1947-) e Ignasi Solà-Morales (1942-2001) realçam que as 

diferentes doutrinas e pensamentos evidenciaram contradições,76 não existindo uma 

teoria aplicável a todos os casos. “A relação entre uma nova intervenção arquitectónica 

e uma arquitectura já existente é um fenómeno que se altera em função dos valores cul-

turais atribuídos simultaneamente ao sentido da arquitectura histórica e às intenções de 

uma nova intervenção. Deste modo, é um erro que se estabelece em determinar uma dou-

trina permanente ou formular uma definição científica de intervenção arquitectónica”77. 

Assim, os autores defendem uma intervenção analógica. “Nem a ideia de conservação, 

nem a de reconstrução nos dão respostas adequadas à questão em torno das adições de no-

vos elementos num edifício antigo...”78, no qual “...o necessário novo desenho seja capaz 

de interpretar o eco do antigo, a simpatia do monumento, e encontre assim, a solução 

numa harmonia analógica que, evitanto, os equívocos históricos, não se sinta obrigada a 

exibir diferenças artificiais nem distâncias mentais, mas que procure uma relação lógica, 

rigorosa e bela com o antigo”79, ou seja, o trabalho deverá encontrar um equilíbrio 

entre a intervenção contrastante e a intervenção mimética, procurando atingir o 

melhor caminho e solução.

 

 Tal como algumas teorias e autores apresentados, as diversas Cartas, Reco-

mendações e Convenções Internacionais realçam a importância de reflectir sobre a 

especificidade do Património Arquitectónico e Arqueológico.

 A Carta de Atenas sobre o Restauro de Monumentos (1931), no caso das ru-

ínas, impõe uma conservação escrupulosa, procedendo ao processo de anastilose80 

76 Ver Antón Capitel, “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”, op.cit., p.66.

77 Ignasi Sola-Morales, ”Intervenciones”, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p.35.

78 Antón Capitel, “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”, op.cit., p.66.

 
79 Idem, p.49.

80 “VI. (…) No caso de ruínas, impõe-se uma conservação escrupulosa, com reposição dos elementos originais encontrados (anastilose) 
sempre que as circunstâncias o peritam; os novos materiais necessários para este efeito deverão ser sempre reconhecíveis. Quando se 
mostrar impossível a conservação de ruínas postas a descoberto no decurso de uma escavação, é aconselhável enterrá-las de novo, depois 
de terem sido efectuadas registos rigorosos.” Carta de Atenas sobre o Restauro de Monumentos, Atenas, 1931, Conclusões 
Gerais, ponto IV.
 



e aconselhando a identificação dos novos elementos81. Desaconselha as reconstitui-

ções integrais e reforça a importância da prevenção para garantir a conservação dos 

edifícios, evitando as ditas reconstituições. “A Carta de Atenas, de 1931, ao expressar 

pela primeira vez estes princípios fundamentais, contribuiu para o desenvolvimento de 

um amplo movimento internacional, expresso, nomeadamente, na elaboração de vários 

documentos nacionais…”82.

 Cerca de trinta anos mais tarde, surgiu a Carta de Veneza sobre a Conservação 

e o Restauro de Monumentos e Sítios (1964). Manifestou-se numa altura em que foi 

necessário reexaminar os princípios da Carta de Atenas, de modo a aprofundá-los e 

proceder a uma elaboração mais alargada criando, assim, um novo documento, uma 

vez que a percepção crítica sobre este assunto foi colocando questões cada vez mais 

complexas. Assim, a Carta de Veneza proíbe as reconstruções miméticas, praticadas 

em grande escala, sobretudo, no pós segunda guerra mundial. Reconhece, igual-

mente, a legitimidade do processo de anastilose83, recomendando a identificação dos 

novos elementos, reforçando a ideia da Carta de Atenas. Esta carta espelha a teoria 

de Camilo Boito, referida acima.

 A Carta Italiana do Restauro (1972) é de âmbito nacional. Admite a elimi-

nação dos elementos posteriores (que falsificam a obra), a adição parcial de elemen-

tos (por razões estéticas ou historicamente comprovadas) e aconselha a conservação 

das pátinas. Esta carta espelha as ideias tidas em conta por Cesari Brandi.

 A Carta de Cracóvia sobre os Pincípios para a Conservação e o Restauro do Pa-

81 “A unidade de estilo não deve constituir um objectivo a alcançar no decurso de um restauro. Pelo contrário, devem ser respeitados 
os contributos válidos das diferentes épocas de construção. Quando um edifício contiver estilos diferentes, em resultado de diversas 
campanhas de obras ao longo do tempo, não se justifica a remoção de partes do edifício, a não ser excepcionalmente, quando os 
elementos a remover tenham pouco interesse e quando aquilo que se pretenda pôr a descoberto possua um relevante valor histórico, 
arqueológico ou estético, e o seu estado de conservação seja suficientemente aceitável para justificar a acção”. Carta de Veneza sobre 
a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, Veneza, 1964, art.11º. 

82 Flávio Lopes, Miguel Brito Correia, “Património arquitectónico e arqueológico: cartas, recomendações e conveções 
internacionais”, op.cit., p.103. 

83 “Deve ser assegurada a valorização e apresentação das ruínas e tomadas as medidas necessárias tendo em vista a conservação e a 
protecção permanente dos elementos arquitectónicos e outros objectos postos a descoberto. Para além disso, devem tomar-se todas as 
medidas no sentido de facilitar a compreensão do monumento sem nunca desvirtuar o seu significado. No entanto, todos os trabalhos 
de reconstrução deverão, à partida, ser excluídos. Apenas a anastilose, isto é a remontagem das partes existentes, mas desmembra-
das, poderá ser encarada. Os materiais de reintegração deverão ser sempre reconhecíveis e o seu uso deverá restringir-se ao mínimo 
necessário para assegurar a conservação do monumento e restabelecer a continuidade das suas formas”. Carta de Veneza sobre a 
Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, Veneza, 1964, art.15º.
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trimónio Construído (2000) segue o espírito da Carta de Veneza84 e chama a atenção 

para o progressivo aumento do Turismo Cultural que, sendo um factor de desenvol-

vimento, é também um risco para o Património85. A Carta realça, ainda, a impor-

tância de tornar compreensíveis os achados arqueológicos, garantindo e assegurando 

o reforço a novas tecnologias e a compatibilidade com as novas intervenções86.

 Por último, mencionamos o Documento de Nara sobre a Autenticidade do 

Património Cultural (1994) que proclama um conceito de autenticidade87, que res-

peite os valores sociais e culturais de cada país e a sua contribuição essencial na 

prática da conservação do património. Foi concebida no espírito da Carta de Veneza 

(1964) e defende que a análise da autenticidade depende de vários factores que per-

mitem a descrição do património cultural nas suas várias dimensões.88

84 “Actuando no espírito da Carta de Veneza (1964), tendo em conta as recomendações internacionais e motivados pelo processo da 
unificação europeia, na entrada do novo milénio, os signatários da presente Carta estão conscientes de viver um tempo no qual as 
identidades, num contexto cada vez mais amplo, se tornam mais distintas e singulares. A Europa actual caracteriza-se pela diversi-
dade cultural e, assim, pela pluralidade de valores fundamentais associados ao património móvel, imóvel e intelectual, o que implica 
diferentes significados que originam conflitos de interesse. Esta situação requer de todos os responsáveis pela salvaguarda do património 
cultural uma maior atenção aos problemas e às decisões a serem tomadas na prossecução dos seus objectivos. Cada comunidade, tendo 
em conta a sua memória colectiva e consciente do seu passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu patri-
mónio. Os monumentos, considerados como elementos individuais desse património, possuem valores que se alteram com o tempo”. 
Preâmbulo da Carta de Cracóvia 2000. Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído (2000), in 
Património arquitectónico e arqueológico: cartas, recomendações e conveções internacionais, op.cit., 2004 p.289.
 
85 “A gestão das cidades históricas e do património cultural em geral, tendo em conta os contínuos processos de mudança, transforma-
ção e desenvolvimento, consiste na adopção de regulamentos apropriados, na tomada de decisões, que implicam necessariamente esco-
lhas, e no controlo dos resultados. Um aspecto essencial deste processo, é a necessidade de identificar os riscos, de antecipar os sistemas 
de prevenção apropriados e de criar planos de actuação de emergência. O turismo cultural, apesar dos seus positivos para a economia 
local, deve ser considerado como um risco. Deve prestar-se uma particular atenção à optimização dos custos envolvido”. Carta de 
Cracóvia 2000. Princípios para a Conservação e Restauro do Património Cosntruído, 2000, ponto 11.
 
86 “A intervenção escolhida deve respeitar a função original e assegurar a compatibilidade com os materiais, as estruturas e os valores 
arquitectónicos existentes. Quaisquer novos materiais ou tecnologias devem ser rigorosamente testados, comparados e experimentados 
antes da respectiva aplicação. Embora a aplicação in situ de novas tecnologias possa justificar-se para uma boa conservação dos ma-
teriais originais, estas devem ser constantemente controladas tendo em conta os resultados obtidos, o seu comportamento ao longo do 
tempo e a possibilidade da sua eventual reversibilidade.” Carta de Cracóvia 2000. Princípios para a Conservação e Restauro do 
Património Cosntruído, op.cit., ponto 10.
 
87 “O conceito de autenticidade, tal como foi expresso na Carta de Veneza, representa o factor qualitativo essencial relativamente à 
credibilidade das fontes de informação históricas. O seu papel fundamental, quer nos estudos científicos sobre o património cultural, 
quer nas intervenções de conservação e restauro, bem como nos procedimentos de inscrição de bens culturais na Lista do Património 
Mundial ou em quaisquer outros inventários de partrimónio cultural”. Documento de Nara (1994). Sobre a Autenticidade do 
Património Cultural, Nara, 1994, ponto 10.

88 “Dependendo da natureza do monumento ou do sítio, do seu contexto cultural e da sua evolução no tempo, a avaliação sobre a 
autenticidade pode estar ligada a uma grande variedade de fontes de informação. Estas compreendem a forma e a concepção, os mate-
riais e a substância, o uso e a função, as tradições e as técnicas, a localização e o seu enquadramento, o espírito e a expressão, o estado 
original e a evolução histórica. Estas fontes podem ser internas ou externas à obra, e permitem a descrição do património cultural 
nas suas dimensões artística, histórica, social e científica”. Documento de Nara (1994). Sobre a Autenticidade do Património 
Cultural, Nara, 1994, ponto 13.
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 As Cartas e Recomendações que mencionámos trazem consigo ideias que 

pretendem defender a originalidade da ruína, como forma de garantir a sua autenti-

cidade: “Era na preservação destas características do monumento, associadas, no caso do 

património arqueológico, ao seu maior valor de antiguidade, que se recomendava uma 

intervenção mínima, identificada, reversível e se desaconselhavam as reconstruções”89. 

 É na Carta de Veneza (1964) que é introduzido o conceito de autentici-

dade, afirmando-se que a humanidade tem de aspirar a transmitir o património 

monumental comum com toda a sua riqueza e autenticidade90. Resultou, quer da 

necessidade de protecção dos monumentos, quer da luta para travar as reconstruções 

pouco fundamentadas, com que, (dado o contexto em que foi realizada a carta), se 

procuravam atenuar os efeitos devastadores causados pela Guerra, o que tem gerado 

sucessivas reflexões e debates, com consequência na sua revisão.

 A nosso ver, a solução passa por favorecer os mecanismos de reflexão que 

permitam, em cada contexto cultural, analisar a melhor forma como o patrimó-

nio deva ser tratado em cada circunstância e qual poderá ser a resposta mais eficaz 

a aplicar a cada caso. A palavra “autenticidade”, na Carta de Veneza, foi aplicada 

como contraponto à noção de “falsidade”, para se rebater às sucessivas reconstru-

ções falasiosas ou fantasiosas de alguns monumentos e centros históricos, como já 

foi referido; no entanto sem nenhum aprofundamento teórico acerca do concei-

to, porque não voltam a referênciá-la ao longo do texto91 e, sobretudo, “…não se 

define se essa protecção diz respeito à defesa da matéria do período original do monu-

mento, isto é, da fundação, à manutenção da originalidade material herdada, ou a 

uma necessária posição crítica de protecção, uma vez que as duas primeiras possibi-

lidades de protecção, levadas ao extremo, conduziriam à defesa do restauro estilístico 

ou à manutenção indiscriminada de todos os elementos acrescentados ao monumento 

89 Pedro Alarcão, “Construir na Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p. 27.

 
90 “A humanidade, que tem vindo progressivamente a tomar consciência da singularidade dos valores humanos, considera os monu-
mentos como um património comum, reconhece a responsabilidade colectiva pela sua salvaguarda para as gerações futuras e aspira, 
simultaneamente, a transmiti-los com toda a riqueza da sua autenticidade”. Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro 
de Monumentos e Sítios, op.cit., Introdução. 

91 Ver Antoni González Moreno-Navarro, “Restauro objectivo”, Barcelona, 1998, p. 21 disponível em: http://www.diba.
cat/documents/429042/f1f9717f-c5a0-4550-bce2-baf7aea71cd7.
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original”92. No entanto, no contexto em que o documento foi concebido, a auten-

ticidade associava-se, frequentemente, à originalidade do material. “Para o monu-

mento permanrcer autêntico, ao ser transmitido, deve ser preservada a sua materialidade 

original”93. Não obstante, o que se tem vindo a constatar é uma prevalência da ca-

pacidade simbólica do monumento, ao invés da identidade da sua materialidade.

 O Documento de Nara sobre a Autenticidade do Património Cultu-

ral (1994), reconheceu o problema, trinta anos mais tarde, abordando a “auten-

ticidade” em relação ao contexto cultural e social em que cada obra se insere.94

 Se queremos abordar o conceito de originalidade, teremos de ter 

consciência de dois momentos. O primeiro, porventura, terá de ter em conta que 

grande parte dos monumentos é o resultado de um processo evolutivo e raras são 

as situações que resultaram apenas de um acto incial. Assim, o monumento tem 

sucessivas origens95. O outro momento relaciona-se precisamente com estas “vá-

rias origens”. Se entendermos que o monumento é o resultado de vários valores, 

de carácter documental ou arquitectónico, a autenticidade deve tanto referir-

-se à sua materialidade como também a estes valores e “não deve realizar-se tanto 

em função da matéria em si, como também o seu papel na definição desses valores”96.

 Uma forma original pode assumir-se com um material diferente e a sua 

forma continuar a ser autêntica. Por muito que se conserve a sua natureza original, 

importa pouco à autenticidade arquitectónica do monumento. Esta, no seu con-

junto, não se baseia tanto na originalidade temporal da matéria ou da sua natureza, 

mas que seja capaz de autenticar os valores do monumento na documentação dos 

92 Pedro Alarcão, “Cosntruir na Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit, p.27. 

93 Antoni González Moreno-Navarro, “Restauro objectivo”, op.cit., p. 21.

 
94 “Quer a percepção sobre os valores a atribuir ao património, como os factores de credibilidade das fontes de informação, podem 
variar de uma cultura para a outra e até dentro de uma mesma cultura. Neste sentido, não é possível restringir a avaliação da au-
tenticidade a critérios imutáveis. Pelo contrário, o respeito devido a cada cultura exige que os bens culturais sejam analisados segundo 
critérios adaptados aos seus contextos culturais.” Documento de Nara sobre a autenticidade do Património Cultural, ponto 
11. 

95 Ver Antoni González Moreno-Navarro, “Restauro objectivo”, op.cit., p.22. 

96 ibidem. 
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seus atributos espaciais, mecânicos e formais inerentes aos sistemas construtivos e 

aos elementos ornamentais originais e de permitir a funcionalidade entre o monu-

mento e o colectivo. Segundo Antoni González Moreno-Navarro, é mais autêntico 

um monumento que não tenha perdido a sua função (a função que outrora possuiu) 

do que conservar o seu material constituinte e perder a função: “É mais autêntica 

uma parede portante ou uma abóboda que funcionam como foi previsto originalmente, 

no entanto os seus componentes são novos, do que uma parede portante ou abóboda cujo 

material foi conservado, no entanto perderam a sua capacidade mecânico-funcional”97. 

Um exemplo claro é o aqueduto romano de Segóvia. A pedra que lá encontramos é 

original, ou seja, é romana, por isso autêntica; mas a necessidade de, actualmente, 

recorrendo à evolução das técnicas construtivas, usar estruturas metálicas para o seu 

reforço, inevitavéis, ainda que ocultas, falsifica, assim, a autenticidade construtiva.

 É na acção de valorização dos bens patrimoniais e da sua importância para 

a população, que se têm gerado várias opiniões, sendo uma questão complexa e ex-

tensa, em que dificilmente se chega a uma única conclusão, por isso “…tende hoje 

a considerar-se que cada caso é um caso e que a teoria de intervenção nascerá de cada 

ciscunstância nunca generalizável- circunstância de que fazem parte não só a expressão 

da individualidade de cada autor; como a obrigação ética de um rigoroso e exaustivo 

reconhecimento históricoo e arqueológico edifício a transformar”98.

 Mas é neste contexto de conhecer, proteger e valorizar, que se têm trabalha-

do para oferecer ao monumento as condições mínimas de visitabilidade.

 “É sabido que um monumento onde se opera uma intervenção mínima apresen-

ta uma maior autenticidade, em termos da originalidade da sua matéria constituinte, 

mas a sua leitura não será tão clara, ao invés de um monumento sujeito a uma maior 

intervenção com o objectivo de aumentar essa mesma leitura, em que os mecanismos de 

compreensão, criados in situ, diminuem a autenticidade material referida. Assim, po-

97 Ver Antoni González Moreno-Navarro, “Restauro objectivo”, op.cit., p.22. 

98 Alexandre Alves Costa, “O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade”, in À La Recherche 
du Temps Perdu, Jornal dos Arquitectos, Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 213, p.9. 

22-23. Aqueduto de Segóvia.
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deremos dizer que, se para um destinatário mais informado será suficiente uma simples 

operação de conservação para que alguma compreensão do monumento se processe, já 

para o visitante em geral, essa operação tem que ser completada com instrumentos ou 

meios de apoio, para que a desejada leitura seja realizada”99. Portanto, qualquer tipo 

de decisão, dependendo da sua circunstância, deve equilibrar a preservação da ruína, 

com as condições mínimas para a sua conservação e, posteriormente, para a fruição 

pública. “Os contextos, ditos patrimoniais, são consolidados e em alguns casos restaurados 

e até repostos. Esta consolidação é parte essencial do projecto porque constitui a sua parte 

perene, irreversível, tão importante e presente por ser ela que molda e prefigura o lugar. 

Assim, o lugar existe e a arquitectura que se vai construir não interfere com a sua histó-

ria, nem a conta, pelo contrário, fixa o seu fim como contentor do novo”100.

 Como referido anteriormente, é nas acções de investigação, conservação e 

valorização que o trabalho deve ser desenvolvido. As acções de preservação são reali-

zadas através de intervenções indirectas e directas de conservação. A primeira acção 

indirecta será o estudo do objecto e do seu valor para a comunidade e é considerado 

uma acção indirecta porque, tal como indica o nome, não intervém directamente na 

ruína e pode nem se vir a intervir.“O interesse científico e o interesse turístico são duas 

faces do que pode entender-se por interesse patrimonial de uma estação arqueológica: o 

interesse patrimonial não é algo distinto do interesse científico e do interesse turístico, mas 

uma mera soma dos dois. Há estações que têm muito interesse científico mas reduzido 

interesse turístico; mas não podemos dizer que uma estação com reduzido interesse turí-

tico tem pouco interesse patrimonial”101. Desta forma, a primeira atitude a tomar será 

garantir a preservação do monumento, evitando a sua destuição. A segunda acção 

indirecta de conservação tem como objectivo proteger o monumento e a análise dos 

principais factores que o deterioram102. Portanto, para combater estes factores será, 

99 Pedro Alarcão, “Construir a Ruína. A propósito da cidade romanizada de conimbriga”, op.cit., p.31. 

100 Alexandre Alves Costa, “O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade”, op.cit., p.9.
 
101 Jorge Alarcão, “Para Quê Conservar e Como Apresentar os Vestígios do Passado”, op.cit., p.54.
 
102 Estes factores podem ter origens diversas como os de ordem química, física, biológica ou pela falta de manutenção. Ver 
Pedro Alarcão “Construir a Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.33.
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naturalmente, necessário um controlo desses agentes e medidas correctas de pro-

tecção, normalmente relacionadas com a vedacção do terreno ou da área protegida 

envolvente, pela consolidação de valas e percursos, construção de sistemas e escoa-

mentos de águas e o controlo do crescimento da vegetação.

 As acções directas de conservação estão ligadas à impermeabilização das es-

truturas e/ou dos muros (24) e com a impermeabilização dos pavimentos (25), com 

o objectivo de efectuar uma limpeza e protecção da área numa primeira fase. Numa 

segunda fase, só depois de garantidas estes trabalhos de limpeza, se pode questionar 

a relevância e oportunidade da construção de um abrigo com a mesma função de 

protecção, e que poderá ser abstracto ou evocativo. 

 “O património arqueológico é um recurso que temos para reconstituir a história 

dos povos do passado…e para promovermos, através do aproveitamento turístico, o pro-

gresso sócio-económico local ou regional e o desenvolvimento cultural”103. Ou seja, depois 

de mantidas estas condições mínimas de protecção e conservação, a dúvida volta a 

instalar-se e, mais uma vez, fazemos recordar que cada caso é uma caso. Portanto, há 

que tomar a decisão, se a nossa intervenção termina nesta etapa ou se é necessário 

algum método que melhore a compreensão da ruína e, quando justificável, a recons-

trução desta104.

 Como afirma António Nunes Pereira, uma reconstrução pode englobar ac-

ções de cópia, que “…consiste numa réplica exacta de um edifício ou de um elemento 

edificado ou decorativo original existente. A cópia não possui à priori valor patrimonial, 

isto é, não substitui o original enquanto documento histórico. É por isso uma medida 

a evitar em intervenções de protecção de património”105. Por isso, muitas vezes, adop-

ta-se a reconstituição conjectural que “…consiste numa réplica formal conjectural o 

mais exacta possível de um edifício ou de um elemento edificado ou decorativo original 

103 Jorge Alarcão, “Para Quê Conservar e Como Apresentar os Vestígios do Passado”, op.cit., p.54.
 
104 “…significa construir novamente, ou seja, construir um edifício ou partes de um edifício em substituição de um outro desa-
parecido ou de partes desaparecidas. Reconstrução é um termo geral e bastante vago, englobando outros termos mais precisos, como 
cópia, reconstituição e anastilose.” António Nunes Pereira, “Para uma terminologia da disciplina de protecção do património 
construído”, in À la recherche du Temps Perdu, Jornal Arquitectos, 213, p.30.
 
105 António Nunes Pereira, “Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído”, op.cit., p.3.

24. Impermeabilização de muros. 
Ostia Antica.2017

26. Cobertura evocativa. Casa do 
Mitreo, Mérida.

25. Protecção de pavimentos.
Italica, Espanha.
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desaparecido. Fala-se em réplica conjectural porque, não existindo o original, nunca há 

garantia de que a reconstituição seja de facto a réplica exacta desse original desapare-

cido (de constrário tratar-se-ia de uma cópia)”106. Para Pedro Alarcão, este método é 

válido e “… permite criar novos meios de protecção do monumento e facilitar a leitura 

e compreensão do mesmo”107. Fazemos lembrar que nestas acções de reconstituição 

fazem parte, ainda, a anastilose que “…consiste no único tipo de reconstrução em que o 

resultado tem algum valor patrimonial. Trata-se da reconstrução, eventualmente parcial, 

de um edifício usando elementos originais que se enontravam desagregados da estrutura 

edificada.(…) A anastilose é, segundo a Carta de Veneza de 1964, o único método de 

reconstrução admitido para locais arqueológicos”108 e o preenchimento de lacunas que 

“…consiste em restituir a integridade física original de uma obra de arte, de um edifício 

ou de um conjunto urbano, completando uma parte perdida, conquanto essa parte seja 

proporcionalmente pequena em relação ao todo”109. 

 Por último, como acção de reconstrução ainda incluímos a reabilitação que, 

segundo António Nunes Pereira, “consiste em devolver a um edifício ou conjunto urba-

no ou rural a sua capacidade de ser utilizável, ou seja, de o tornar habilitado a funcionar 

novamente. A reabilitação pode trazer uma sobrecarga adicional, nem sempre sendo por 

isso compatível com uma protecção patrimonial ideal”110.

106 António Nunes Pereira, “Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído”, op.cit., p.3.

107 Pedro Alarcão, “Construir a Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.37.
 
108 António Nunes Pereira, “Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído”, op.cit., p.31.

109  Ibidem.

110 Ibidem.
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5. Construir na ruína - três exemplos

 Para que a nossa posição, perante o caso de estudo, seja o mais assertiva e 

colaborativa posssível, a visita a outros contextos idênticos próximos ao castro111, 

foi decisiva, quer para uma reflexão da teoria exposta, nos exemplos definidos, bem 

como, para o rumo deste processo. As visitas centraram-se na nossa capacidade em 

contextualizar cada caso, desde da análise da ruína e o seu valor, até à sua gestão e 

capacidade de visitabilidade apoiados numa experiência empírica ao lugar. 

 Neste contexto, reservamos este capítulo apenas a questões ligadas à recons-

trução material das estruturas, abordando e nomeando os outros aspectos mais à 

frente. Nos casos em que se reconstrói, materialmente, este tipo de estruturas pétre-

as, há sempre o intuito de as investigar e entender o contexto em que foram recons-

truídas.

 Na citânia de Briteiros, Marins Sarmento reconstruiu, ainda no século XIX, 

duas casas castrejas112. No entanto, este caso foi polémico, e o próprio Martins Sar-

mento não se sentiu realizado, tendo consciência que poderiam ser feitos alguns 

ajustes, como na altura da estrutura, a inclinação da cobertura, a abertura de vãos…

 Após a visita, sentimos que o próprio lugar em que estas foram reconstruí-

das, se deve colocar em causa. De facto, as reconstruções tornam a visita mais didáti-

ca e apelativa, no entanto, arquitectonicamente, dão-nos a possibilidade de levantar 

problemas, com objectivo de compreender melhor esta arquitectura. Neste caso, esta 

reconstrução não nos transmite a ideia de conjunto, que as estruturas fazem supor. 

Normalmente, sabe-se, a partir de outros estudos já realizados, que estes casos fun-

cionariam como núcleos, onde o espaço não construído seria o espaço colectivo, de 

circulação e/ou de convívio. De facto, este exemplo na Citânia de Briteiros, trans-

mite-nos mais a ideia de estudo da arquitectura destas estruturas. É, talvez, mais um 

111 Fazemos relembrar que apenas inserimos exemplos de reconstrução material no qual visitamos, não descartando a existên-
cia de outros exemplos como no Castro de Santa Tecla ou na cidade antiga de Numância. No entanto, enquanto arquitectos, 
incluímos apenas aqueles relativamente próximos ao caso de estudo, tornando a visita obrigatória e imprescendível enquanto 
experiência no lugar. Optamos ainda, por referenciar a vasta bibliografia sobre a “Cultura Castreja” e a multiplicação de exem-
plos. Ver, por exemplo, Armando Coelho Ferreira da Silva, “A Cultura Castreja no Noroeste Peninsular”,1986 e Francisco 
Calo, “Cultura Castrexa”, 1997. 

 
112 Mário Cardozo, “Citânia de Briteiros e Castro de Sabroso”, Sociedade Martins Sarmento, Guimarães, 11ª edição, p.22. 
Disponível em http://www.csarmento.uminho.pt/docs/nephl/citania/Cit%E2niaGuiaMC.pdf.

27. Citânia de Briteiros, 2017

28. Citânia de Sanfins, 2017.

29. Castro de S.Lourenço, 2017.
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acto experimentalista, do que uma necessidade didáctica. Com duas reconstruções, 

não nos é possível sentir a ideia de conjunto, despertando uma imagem de objectos 

autónomos, o que, arquitectonicamente não vão de encontro aos espaços que visua-

lizamos através das plantas desenhadas.

 Um segundo exemplo de reconstrução material da ruína é a Citânia de San-

fins.“Ocupando uma área de mais de 15 hectares, medida superior à generalidade das 

cidades romanas em Portugal, o espaço ordena-se de forma regular com arruamentos 

ortogonais e mais de centena e meia de construções de planta circular e quadrangular 

agrupadas em cerca de quarenta conjuntos de unidade domésticas, formando uma es-

pécie de bairros subdivididos em diversos núcleos habitacionais, cada qual pertencente 

a um grupo familiar (avós, filhos, netos e colaterais)”113. A Citânia de Sanfins possui 

uma área escavada extensa, capaz de mostrar a dimensão e importância histórica 

destes típicos assentamentos castrejos tardios do Noroeste Peninsular. Neste caso, 

foi realizada a reconstrução de um núcleo familiar, abordando questões de escala, 

de volume, de técnicas e materiais de construção, de espaço de circulação e relação 

com a envolvente. Enquanto arquitectos, num exercício de abstracção, imaginando 

a cidade erguida, teríamos uma percepção do território diferente, pois as paredes er-

guiam-se e encerravam os espaços, dificultando tanto a visualização de proximidade, 

para o interior da casa-pátio, como da dimensão dos montes envolventes.

 Um outro exemplo que visitamos foi o Castro de S. Lourenço, em Espo-

sende. É um castro cujas estruturas escavadas são, significativamente mais pequenas 

que os restantes exemplos. Quando aqui chegamos, deparamo-nos com uma encosta 

granítica onde se instalam as estruturas pétreas, muitas delas, destruídas parcialmen-

te pelo arruamento, em direcção à igreja medieval. Neste exemplo, pensa-se que o 

povoado é mais antigo que do Mozinho. No local, conseguimos ter a percepção de 

que os construtores optaram por um sistema de socalcos nivelados, aproveitando ao 

máximo o espaço disponível. O mais interessante, na nossa opinião, desta recons-

trução material, é o espaço entre construções que, pela sua dimensão, provavelmen-

113 Armando Coelho Ferreira da Silva, “Citânia de Sanfins, uma Capital Castreja”, Câmara Municipal de Paços de Ferreira, 
1998, p.9.

30. Duas casas reconstruídas, por 
Marins Sarmento.

31. As reconstruções e a sua 
envolvência.

32.Vista de duas construções 
circulares. Realça-se o tamanho da 
pedra e a sua disposição.

33. Planta esquemática da Citânia 
de Briteiros.

34. As duas estruturas reconstruí-
das no século XIX.

35. Balneário castrejo junto à 
actual estrada nacional.

36. A Citânia e a sua relação com 
a paisagem, ao fundo.

37. A relação da paisagem e da 
ruína. Citânia de Sanfins, 2017.

38. Um dos arruamentos princi-
pais do povoado.

39. O núcleo reconstruído, em 
2017.

40. Planta da Citânia de Sanfins.

41. Estado actual da reconstrução 
material do núcleo na Citânia de 
Sanfins, 2017.

42. Recosntrução de um núcleo.
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te, servia apenas para circular. Aqui, trata-se de um conjunto de construções muito 

próximas umas das outras (49), criando, por vezes, um espaço de circulação sinuoso 

e agreste. Notamos, também, que em algumas partes é visível a diferença entre mate-

riais, do novo e do antigo; no entanto, na maior parte das construções, não é possível 

verificar isso, levantando a questão da sua autenticidade e das razões que levaram à 

reconstrução material quase na sua totalidade.  

 Estas acções possuem um sentido didáctico diferente dos outros casos. Aqui, 

reconstruiram, não só o exterior, mas também o interior, com supostos materiais e ob-

jectos do quotidiano destas populações, incutindo uma ideia ao visitante. Quer num 

caso, quer noutro, houve diferentes perspectivas de reconstrução e, embora transmi-

tam uma ideia sempre diferente ao visitante, estas construções funcionaram, na nossa 

óptica, muito mais como elementos de experimentação e de investigação do que, uma 

necessidade para obter condições mínimas de visitabilidade. Tendo em conta os vários 

tipos de visitantes, a importância de reconstituição material para a compreensão da 

cidade é relativa. No entanto, temos consciência que, estes exemplos de construções, 

acabam por ser algo que elas nunca foram na sua origem. Relembramos, ainda que 

não queiramos tomar nenhuma posição, que John Ruskin afirmava que, uma pura 

imitação é materialmente impossível. Estas arquitecturas materializadas sugerem ape-

nas uma parte da ruína, para compreendermos e visualizarmos o que se encontra em 

falta, colocando-as em causa como mencionamos atrás, considerando a reconstrução 

total desnecessária.

47. Planta do Castro de S.Lourenço.

48. O conjunto erguido e o espaço 
de passagem.

44. Entrada para o Castro de S.Lou-
renço, em Esposende.

45. Estruturas do Castro que foram 
reconstruídas.

46. Exemplos de construção com 
vestíbulo.

49. As várias estruturas reconstruídas 
na encosta.

50. Uma dos exemplos do interior 
das casas.
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 “As características geográficas do Noroeste peninsular, num ambiente onde o relevo desempenha pa-

pel predominante, tornaram-se condição propícia ao assentamento de núcleos populacionais em posições eleva-

das, cuja implantação terá obedecido prioritariamente a critérios estratégicos de defesa, a denotar um período de 

profunda mudança económica e social claramente manifesta na construção de inúmeros povoados fortificados 

no intervalo de alguns séculos, podendo contabilizar-se, de momento, segundo os dados cartográficos dos le-

vantamentos que temos em curso, um número que se aproxima de um milhar para a generalidade do território do 

Norte de Portugal, revelando quantidades que se distanciam do exagero de alguns cálculos genéricos repetidos 

desde o princípio do século e que vêm sendo, para algumas áreas, criteriosamente corrigidos.”

 

Armando Coelho Ferreira da Silva, “A Cultura Castreja no Noroeste Peninsular”,1986, p.19



I I I .  O  C A S O  D E  E S T U D O



51.

52.

Muralha periférica

2

62    A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel



6. Castro de Monte Mozinho- origem, localização e evolução do povoado

 O Castro do Monte Mozinho é um povoado fortificado, cuja ocupação in-

cide entre o século I e V d.C.114. Encontra-se a 408 metros de altitude, ocupando 

um lugar estratégico, característico deste tipo de assentamentos no Noroeste Penin-

sular115, “dominando o vale percorrido pelo rio Cavalum e ribeira da Camba, corredor 

natural que desemboca no Douro em Entre-os-Rios, e as cumeadas já na margem sul 

deste rio e para além do Tâmega.”116 

 O Castro cresceu num terreno granítico, tirando partido dos afloramentos 

da região. É um caso excepcional para o conhecimento da organização do território 

Sul de Bracarense e para a transformação dos hábitos, documentando este processo 

desde a mudança da Era, com a pacificação de Augusto. Apresenta indícios de refor-

mulações urbanísticas ocorridas sob o domínio imperial Romano.117

 O povoado organiza-se no interior de duas linhas de muralha (52), construí-

das na época Júlio-Cláudia. “A construção das muralhas, estruturantes para a topografia 

e diferenciadores de um espaço interior, denota um grande esforço colectivo, apenas faci-

litado em relação a outros castros pela abundância no local da matéria prima utilizada, 

o granito”118. A muralha exterior atinge cerca de dois quilómetros de perímetro, en-

volvendo toda a área do povoado, enquanto a primeira muralha envolve a coroa do 

monte, abrangendo grande parte das estruturas que conhecemos hoje (51). Nesta 

área, o desenho é marcado por um traçado que se caracteriza por um eixo principal 

Nordeste-Sudoeste, de ligação à entrada principal do castro. “Na definição do pla-

no urbano temos ainda de considerar, como elemento fundamental, a rua lajeada que 

114 Ver Teresa Pires de Carvalho e Francisco Queiroga, “O Castro do Mozinho: os últimos trabalhos desenvolvidos”, in 
Cadernos do Museu, nº11, Penafiel, 2005,p.121.
 
115 Ver Lino Tavares, “Paisagens Milenares do Douro Verde”, Caleidocópio, 2015, p. 29-30. 

 
116 Teresa Soeiro, Francisco Calo Lourido, “Escavações de Monte Mozinho (1974-1998): projecto territorial e lugar de 
encontro de Callaecia”, in Revista da Faculdade de Letras Ciências e Técnicas do Património, Porto, 2014, vol.XII, p.144.

117 Ver Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: a escavação do sector D”, in Cadernos do Museu, nº2, Penafiel, 1998, 
p.85. 

118 Teresa Soeiro, “ Monte Mozinho-Sítio Arqueólogico”, Câmara Municipal de Penafiel, 1998, p.19.

 

52. Planta esquemática com a 
indicação das muralhas.
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53. Vista aérea do Castro do Monte 
Mozinho, em Penafiel. Imagem do 
povoado situado na coroa do mon-
te. No topo, o espaço elíptico. 

atravessa a porta da muralha. Tal como hoje a conhecemos, não é fácil levar a cronolo-

gia desta rua para os primeiros momentos de construção do povoado, mas também não 

entendemos o urbanismo destes sem um eixo organizativo neste local, que, por exemplo, 

solucionasse o problema de desnível...”119. 

 A restante área organiza-se a partir de plataformas que servem para confor-

mar o terreno, alterando a topografia. No topo situa-se um espaço elíptico definido 

por uma parede espessa, talvez destinado a actividades colectivas (53). Portanto, a 

imagem que possuímos deste lugar é a de três anéis, perfeitamente adaptados ao 

desnível do terreno. O aglomerado conseguiu crescer neste território de solos férteis 

e rico em minas de água. 

 O povoado teve várias fases de ocupação120, desde do seu surgimento, cuja 

origem ainda nos é desconhecida, até ao seu abandono definitivo. Neste contexto, 

o primeiro tempo corresponde à fundação do assentamento na época de Augusto 

(governo de 27 a.C. a 14 d.C.). Assim, “...é aquele que decorre entre a sua fundação, 

com Augusto, e o governo dos dois imperadores que lhe sucederam. Foi o momento de se 

erguerem as muralhas que definem o perímetro habitado, com uma área rondando os 20 

hectares, e o diferenciam do território envolvente, menos humanizado...”121 

Nesta época, Mozinho possuía uma área densamente habitada, chegando ao limite 

da muralha mais exterior.122 Portanto, será errado atribuírmos diferentes cronologias 

a cada uma das muralhas, pois confirmou-se arqueologicamente que neste primeiro 

tempo, certamente o de maior densidade de utilização, o castro estava ocupado des-

de a parte mais alta até à muralha periférica. Erguiam-se as casas em forma circular, 

algumas com vestíbulo, muitas vezes integradas em núcleos, formando casa-pátio. 

119 Teresa Soeiro, “ Monte Mozinho-Sítio Arqueólogico”, Câmara Municipal de Penafiel, 1998, p.20.

 
120 Ver idem, p.15. 

121 Teresa Soeiro, “Rota do Castro de Monte Mozinho”, Rota dos Castros e Berrões de Ávila, Salamanca, Mirando do Douro, 
Mogadouro e Penafiel, ed. Ávila, Câmara Municipal de Penafiel, 2006, p.213.

122 Facto que se veio a confirmar em 2004, com a abertura de uma vala. “Ao longo da vala de sondagem vão-se sucedendo inter-
secções com estruturas pétreas de diversas configurações e cronologias. A extensão da escavação, 150 metros, coloca problemas evidentes 
de representação gráfica do conjunto. A visualização da estratigrafia e das estruturas a uma escala aceitável obriga a uma grande 
fragmentação do espaço, pelo que aqui não se apresentam a planta e os cortes do cunjunto.” Teresa Pires de Carvalho e Francisco 
Queiroga, “O Castro do Mozinho: os últimos trabalhos desenvolvidos”, op.cit., p.135.
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54. Vista aérea do Castro do 
Monte Mozinho, em Penafiel. 
Ao fundo, o vale da Ribeira da 
Camba, em Oldrões.

Os hábitos ainda eram indígenas, e a importação de bens diminuta123.

 O segundo tempo, (focado no governo dos Imperadores Cláudio e Nero 

entre 41-68 d.C.) aparenta já uma maior integração na civilização romana, quer ma-

terial quer cultural; mesmo na arquitectura, a tradição castreja integra características 

de técnica romana. Nesta fase, “ ...passaram a utilizar vários produtos importados, 

como sejam as cerâmicas finas, nomeadamente a baixela de sigillata, ou os vidros, para 

além de novos objectos de adorno e instrumentos de escrita, caso dos tinteiros em sigilla-

ta”124.

 O terceiro momento corresponde à Dinastia Flávia (69-96 d.C. e parte do 

Antonino). Durante este período fizeram-se várias reformulações urbanísticas no 

castro, que parece menos densamente ocupado, mas ostenta, pontualmente, maior 

riqueza. “Mozinho perde as características castrejas, monumentaliza-se e enriquece as 

suas áreas centrais, mas perde população e contrai grandemente o espaço construído”125. 

Alguns quarteirões antigos são destruídos, para se proceder à construção de edifícios 

mais complexos e com áreas maiores. “...calcetaram-se ruas, petrificaram-se muros, 

definimiram-se novos alinhamentos dando origem à coexistência de duas formas de vida: 

a castreja, que se manteve com as suas casas-pátio, de construções circulares com ou sem 

vestíbulo, alternadas com outras quadrangulares, todas viradas para um pátio central 

lajeado, rodeadas por um muro envolvente; a romana, nos novos bairros de construções 

quadrangulares alinhadas por arruamentos mais rectilíneos”126.

 O quarto momento (sensivelmente posterior a 140 d.C) é caracterizado por 

um interregno e deixamos de encontrar vestígios no Mozinho. No entanto “...os tes-

temunhos multiplicam-se e diversificam-se pelo actual município. Excepcional documen-

to deste momento, em que as populações parecem cada vez mais querer viver à romana, 

123 Ver Teresa Soeiro, “Rota do Castro de Monte Mozinho”, Rota dos Castros e Berrões de Ávila, Salamanca, Mirando do 
Douro, Mogadouro e Penafiel, op.cit., p.213.

124 Teresa Pires de Carvalho, “O Castro do Mozinho: as candidaturas ao POC-On e INTERREG III A”, in Cadernos do 
Museu, nº11, Penafiel, 2005, p.107. 

125 Teresa Soeiro, “Rota do Castro de Monte Mozinho”, op.cit., p.214.
 
126 Teresa Pires de Carvalho, “O Castro do Mozinho: as candidaturas ao POC-On e INTERREG III A”, op.cit., 

p.110. 
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é a ara de Marecos, guardada no Museu Municipal de Penafiel, em que a comunidade 

dos Danigi, que vivia num local aberto das terras baixas e férteis do vale...”127.

 A partir das últimas décadas do século III d.C. e durante o século IV-V, 

Mozinho voltou a ser habitado extensamente, nas plataformas mais baixas, manten-

do-se o abandono da acrópole. Esta época corresponde, assim, ao quinto momento 

temporal. “Época de turbulência e de dificuldades para o poder imperial. Mozinho está 

enquadrado numa paisagem cada vez mais ocupada, em que as estações arqueológicas 

são numerosas e ilustram tipos de implantação muito variados, como aldeias com os seus 

cemitérios de dezenas de seputlturas, casais isolados, o balneário termal de S.Vicente, 

etc”128. Deste tempo, foram encontrados além das habitações e conjuntos enquadra-

dos pela malha das ruas, “...sepulturas de inumação... um poço e, em espaços exteriores, 

casas mais ou menos isoladas e um forno cerâmico muito destruído”129.

 Por último, o sexto tempo dista cerca de um milénio dos anteriores. O ma-

terial encontrado, quer moedas, quer fragmentos cerâmicos, ilustram o século XV 

em que, certamente, não há vestígios da habitações no alto do castro, apenas uma 

ermida que sacralizasse o monte. “É evidente que Mozinho, como área de monte com-

plementar à exploração agro-pastoril das freguesias vizinhas, nunca terá sido abandona-

do, como ainda hoje não o foi. Referiamo-nos antes apenas àqueles tempos que deixaram 

nele vestígios edificados”130.

127 Teresa Soeiro, “Rota do Castro de Monte Mozinho”, op.cit., p.215.
 
128 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho- Sítio Arqueológico”, op.cit., p.16.

129 Teresa Pires de Carvalho, “O Castro do Mozinho: as candidaturas ao POC-On e INTERREG III A”, op.cit., p.110.

 
130 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho- Sítio Arqueológico”, op.cit., p.16.
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55. Planta do Castro do Monte 
Mozinho, 1920, publicada por 
Lacerda Machado.

56. Esquema com os anos de esca-
vação em cada sector e respectivos 
arqueológocos.

E.F.S. Elísio Ferreira de Sousa
C.A. Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida
T.S. Teresa Soeiro
T.P.C. Teresa Pires de Carvalho

7. Da intuição às escavações arqueológicas

 José Monteiro Aguiar, erudito local, na segunda década do século XX, reco-

lhe materiais no castro, espólio que será apresentado, sob a forma de conferência, no 

Instituto Histórico do Minho por Lacerda Machado, sendo impresso em Coimbra, 

em 1920, “Uma cidade Morta no Monte Mosinho ou Castro de Santo Estévão de Ol-

drões”131. Neste documento é apresentado o primeiro esboço da planta do castro e 

dá-se a conhecer a sua dimensão e os inúmeros achados (55). O que é relevante men-

cionar é o facto de, muito embora sabendo que o monte não apresentava o aspecto 

que tem hoje na sua cobertura arbustiva, Lacerda Machado teve a extraordinária 

capacidade de percepção (antes de as estruturas serem escavadas) da forma geral da 

estação arqueológica e da existência das três linhas de muralhas. Muitos pormenores 

já desenhados nessa planta (55) vieram a ser comprovados, mais tarde, nas campa-

nhas de escavações.“Tive a preocupação de definir o perímetro exterior, que nos daria a 

amplitude exacta da cidade desaparecida. Semeada de construções, em geral circulares, só 

depois de postas a descoberto será possível fazer o seu levantamento topográfico”132. Esta 

capacidade de Lacerda Machado deve-se não só à sua experiência, mas também à 

tradição nos assentamentos deste tipo, que é regular nesta área da Bracarense. José 

Monteiro de Aguiar acabou por doar as peças que encontrou ao Instituto de An-

tropologia da Universidade do Porto, tendo, em 1926, visitado o local, juntamente 

com Mendes Correa e Rui de Serpa Pinto, divulgação de que resultaram diferentes 

publicações.133 

 Em 1931, a pedido de Abílio Miranda, director da Biblioteca Municipal de 

Penafiel, que ia reunindo material, ocasionalmente aparecido no sítio arqueológico, 

131 Lacerda Machado, “Uma cidade morta no Monte Mòsinho ou Castro de Santo Estévão de Oldrões: Estudo de arqueo-
logia”, Coimbra, 1920.

132 idem, p.11.

 
133 A.A.Mendes Correia, “A Lusitânia pré-romana”, in Peres, História de Portugal, volume 1, Barcelos,  1928. p.194; Rui de 

Serpa Pinto, “Quatro denários”, Porto Académico, 4ª série, 1928. 
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58. Reconstituição desenhada do 
monumento, proposta por 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 

57. Localização do monumento no 
“sector B”.

63. O Monte Mozinho, em 1963.

62. 63.

59.

60. 61.

62. Fragmento de estátua, em 1963.

59, 60, 61. Monte Mozinho 1958.
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é publicado o estudo de José de Pinho, “A Necrópole Calaico-Romana do Mòsinho”134. 

No mesmo ano é, ainda, publicada uma pequena notícia sobre o castro, da autoria 

de  José Monteiro de Aguiar, em “Câmara Municipal de Penafiel”135.

 O que se vem a constatar é que, entre os anos 20 e até, sensivelmente, aos 

anos 40, não conseguimos ter a percepção de uma escavação e o sítio arqueológico 

estava a ser saqueado: “Todas as explorações tem sido ali realizadas sem continuidade, 

nem um plano de ante-mão estabelecido, nem um método de trabalho, escavando cada 

qual onde melhor lhe apetece ou lhe palpita um êxito compensador. Os entulhos, em 

lugar de serem removidos para longe da zona das ruínas, são lançados imediatamente à 

margem da parte que vai sendo escavada de modo que contribuem para cobrir, com gran-

de volume de terras e de pedregulhos, outros talhões ainda não explorados. Finalmente os 

espólios encontrados são recolhidos pelos pesquisadores, que dos mesmos se apossam, mais 

por espírito de coleccionismo do que por interesse centífico, e deste modo se vão dispersan-

do elementos, porventura valiosos e inéditos, para os estudos da arqueologia nacional”136.

 As escavações arqueológicas, autorizadas, tiveram início no ano de 1943 e 

foram promovidas pela Comissão de Etnografia e História da Junta de Província 

do Douro Litoral137. Elísio Ferreira de Sousa sugeriu à Comissão de Etnografia e 

História a defesa e recuperação da estância arqueológica e a primeira escavação foi 

realizada, com auxílio da Junta da Província, dirigidos pelo mesmo professor pro-

longando-se até 1954138. Ainda que não houvesse uma metodologia de escavação e 

meios idênticos aos actuais, Elísio Ferreira de Sousa realça que sempre foi vontade do 

próprio trabalhar metodicamente, quanto possível, de forma a diminuir a espoliação 

a que estava sujeita por parte de pessoas anónimas. Como o ditado o diz “Quem 

134 José de Pinho, “A Necrópole Calaico-Romana do Mòsinho”, Penafiel, 1931.

135 Câmara Municipal de Penafiel, “Câmara Municipal de Penafiel”, Penafiel, 1930-1931, p.32-33. 

136 “Relatório do Director do Museu e Presidente da Comissão de Etnografia e História”, in A Junta de Província do Douro 
Litoral, Porto, 1949, p.94.
 
137 Ver Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: 25 anos de trabalhos arqueológicos”, in Cadernos do Museu, nº2, Penafiel, 1998, 
p.11-12.
 
138 Publicado em “Relatório das Escavações levadas a efeito no Monte Mosinho”, Douro-Litoral, 6ª série, vol VI, Porto, 
1954, p.136-149.
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64. Planta do Castro do Monte 
Mozinho, 1965.

Da intuição às escavações arqueológicas      75

ao Mozinho vai de rapão, alguma coisa topa no chão”139. Desta escavação resultou o 

“Relatório das escavações levadas a efeito no Monte Mòzinho”140 e é publicada a comu-

nicação apresentada ao I Colóquio Portuense de Arqueologia, em 1961 denominada 

“A Citânia Cidade Morta situada ao Sul do Concelho de Penafiel e seus Castros”141.

 Entretanto, as escavações pararam, e em 1961, na revista «Lucerna», Do-

mingos de Pinho Brandão publica “Atramentarium e Stilus do Museu de Penafiel”142. 

Ainda no mesmo ano, Mário de Castro Hipólito, em “Dos Tesouros de Moedas Em 

Portugal”143, anuncia o espólio numismático encontrado, o qual Elísio Ferreira de 

Sousa descreve, com maior pormenor, em 1965.144 Ainda neste ano, é publicado 

o levantamento topográfico (64) realizado pela Câmara Municipal de Penafiel, no 

“Boletim da Comissão Municipal de Cultura de Penafiel”145. Rigaud de Sousa estuda 

uma das lucernas que apareceu no monte Mozinho, que publica em “Lucernas de 

Penafiel” na «Revista de Etnografia»146. Em 1966, Afonso do Paço analisa a escultura 

do guerreiro galaico, descoberta em 1943.

 O processo de trabalho no Mozinho foi arrastado, e na década de 50 do 

século XX, Afonso do Paço pede autorização para retomar os trabalhos, mas este 

desejo não se concretizou147; voltando a solicitar, juntamente com Artur Nobre de 

139 “Rapão, s.m. Aquele que varre ou ajunta lixo para estrumar.” Cf. Carlos Loures, “Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira”, Editorial Lisboa, 1987, Vol.XXIV, p.386.
 
140 Elísio Ferreira de Sousa, “Relatório das Escavações levadas a efeito no Monte Mòzinho”, Douro-Litoral, 6ª série, nº5/6, 
1954, p. 136-149. 

141 Elísio Ferreira de Almeida, “A Citânia (Cidade Morta) situada ao Sul do Concelho de Penafiel e seus Castros”, in actas 
do I Colóquio Portuense de Arqueologia, Porto, Stvdivm Generale vol.IX, 1962.

142 Domingos de Pinho Brandão, “Atramentarium e Stilus do Museu de Penafiel”, Lucerna, volume 1, nº1, 1961, p.29-
34.

143 Mário de Castro Hipólito, “Dos tesouros de moedas em Portugal”, Conimbriga, vol.III, Coimbra, 1961, p.46-47.

144 Elísio Ferreira de Sousa, “As moedas encontradas na Citânia do Mosinho (cidade morta) e as suas possíveis conclu-
sões”, Lucerna, vol IV, 1965.

145 António Carlos Moreira, “Levantamento Topográfico do Mòsinho”, in Penafidel, série 2, nº3, 1965, p.78-79. 

146 José João Rigaud de Sousa, “Lucernas de Penafiel”, in Revista de Etnografia, 1966, vol VI, tomo 2, p.313-319.

147 “Afonso do Paço escava na Citânia de Sanfins, com Eugénio Jalhay, desde 1946, declarando expressamente no requerimento de 
1964 que seria do maior interesse poder comparar os dados recolhidos nas duas maiores citânias do distrito do Porto.” Teresa Soeiro, 
“Monte Mozinho: 25 anos de trabalhos arqueológicos”, op.cit., p.13. 
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67. População local e arqueólogos 
em escavações no terreno, em 1974.

74. Carlos Alberto Ferreira de Al-
meida em conversa com visitantes, 
em 1976.

70. Castro do Monte 
Mozinho em 1975.

76. Pormenor de uma argola de 
prender os animais, em 1978.

65. Planta do “sector A”, publicado 
por Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida, em 1977.

67. 68. 69.

68. Acampamento dos arqueólogos 
e voluntários no Parque das 
Merendas, em 1974.

69. Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida e colaboradores a 
observarem os vestígios, em 1974.

70. 71.

73. 74.

75.

75. Em primeiro plano, D. 
António Ferreira Gomes, Bispo 
do Porto, natural de Penafiel, em 
1976.

71. Vista da entrada da 
muralha, na coroa do monte, em 
1975. 

73. Estrada de chegada ao local, em 
1976. 

76.

72

77.

72. Vestígios de cerâmica em 1974.

77. O Castro do Monte Mozinho, 
em 1977.

66. Planta de pormenor do compar-
timento no sector A.
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Gusmão e Fernando de Almeia, autorização para escavar, em 1964. Sem sucesso, 

passaram 10 anos até os arqueólogos voltarem ao castro. “Após a perca de interes-

se destes exploradores pela Estação, foi novamente o Mozinho votado ao abandono até 

1974, altura em que foi objecto de intervenções arqueológicas programadas, com carácter 

anual, da responsabilidade do Prof. Doutor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, onde, 

pela primeira vez, aqui se empregaram técnicas e metodologias arqueológicas, recorrendo 

a intercâmbios com arqueólogos estrangeiros, assim chamando a atenção para esta impor-

tante estação do Noroeste Peninsular”148.

 Entre 1974 e 1979, cabe a Carlos Alberto Ferreira de Almeida retomar as 

escavações de Monte Mozinho, depois de quatro anos de tentativas e adiamentos149. 

Recomeçam, com o apoio do Museu, da população local, de um grupo de alunos 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e do Centro Cultural Penafidelis, 

que editou nesse mesmo ano, a primeira publicação com o título “Escavações no 

Monte Mozinho (1974)”150. Os trabalhos “…tomarão o sentido da coroa do castro, 

a ambos os lados da larga rua lageada que passa a porta da muralha, sectores A, d, c 

e Superior, tendo, apenas fugazmente, trabalhado na necrópole”151. Pela primeira vez 

se empregaram técnicas e metodologias arqueológicas, recorrendo a intercâmbios 

com arqueólogos estrangeiros. “...três semanas de escavação que se prolongavam em 

meses a desenhar, a tratar e estudar o espólio, a procurar paralelos que dessem sentido a 

uma leitura completamente nova da ocupação nos castros após a conquista romana e do 

processo histórico e cultural daí decorrente. Foram tempos em que Mozinho atraía cada 

vez mais estudantes interessados neste magistério directo e sem limite de horas, em que, 

depois dos trabalhadores despegarem, a jornada se podia prolongar em envolventes dis-

148 Carta redigida pelo IPPAR em 1999, p.1.

149 Carlos Alberto Ferreira de Almeida pede, junto das organizações superiores, que lhe permitam dirigir os trabalhos. Em 
1973 adia a primeira campanha, não só pela falta de verbas, mas também porque se encontrava ocupado com a escavação de 
Citânia de Sanfins. Ver Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: 25 anos de trabalhos arqueológicos”, op.cit., p.13.

150 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Escavações no Monte Mozinho (1974)”, Centro Cultural Penafidelis, Penafiel, 
1974.

151 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: 25 anos de trabalhos arqueológicos”, op.cit.,p.14. Mais adiante é abordada divisão do 

castro realizada pelos arqueólogos. 
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81. Vista da entrada do recinto 
superior, em 1982.

87. Castro do Monte Mozinho. 
Fotografia de 1993.

83. “Sector a” em 1984. Escavações 
sob direcção de Teresa Soeiro.

82. Escavações em 1984, sob direc-
ção de Teresa Soeiro.

85. “Sector A” em 1984.

86. Castro do Monte Mozinho, 
em 1988.

84. Dólio castrejo, em 1984, ainda 
em escavações sob direcção de 
Teresa Soeiro.

88. Castro do Monte Mozinho. 
Fotografia de 1993.

78. Planta de uma sepultura, por 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida.

79.Planta de uma sepultura, por 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida.

80. Corte de uma sepultura, por 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida.
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cussões sobre as estratigrafias, as estruturas e o espólio recolhido, até não haver mais luz”152.

 Do mesmo arqueólogo, é publicado um outro texto, intitulado “Esca-

vações no Monte Mozinho II 1975-1976”153, editado pelo Centro Cultural Pe-

nafidelis em 1977 e um artigo “O Templo do Mozinho e seu Conjunto”154. Na 

campanha de 1978, colaboraram ainda dois arqueólogos galegos, Fernando 

Acuña e Francisco Calo, mostrando como os interesses não são apenas locais155.

 Em 1981,  solicitaram à arqueóloga Teresa Soeiro que voltasse a retomar as 

escavações, por sugestão de Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Na campanha do ano 

seguinte escavaram o sector “g” e até a 1998 continuaram a escavar anualmente (56). 

A partir do ano 2000, a arqueóloga Teresa Pires de Carvalho ficou responsável pelo 

seguimento dos trabalhos, no Mozinho, até à actualidade. 

 O ano de 2003/2004 foi importante para novos dados sobre o povoado apre-

sentados no colóquio “O Castro: um lugar para habitar”156. Seguiram-se trabalhos 

numa área com interessantes vestígios paleobotânicos, também divulgados inter-

nacionalmente157. As escavações pararam, faltando alguns elementos que possamos 

analisar e questionar e desde então, o Castro não tem tido a atenção que necessita, 

degradando-se parte dos investimentos realizados.

 Em 2014, é publicado por Teresa Soeiro e Francisco Calo Lourido “Escavações 

de Monte Mozinho (1974-1998): projecto territorial e lugar de encontro de Callaecia”158.

 

152 Teresa Soeiro, Francisco Calo Lourido, “Escavações de Monte Mozinho (1974-1998): projecto territorial e lugar de 
encontro de Callaecia”, op.cit., p. 145. 

153 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Escavações no Monte Mozinho II 1975-1976”, Centro Cultural Penafidelis, 
Penafiel, 1977.
 
154 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “O Templo do Monte Mozinho e o seu conjunto”, Porto, Portugália, série 9, 1980 
p.51-59.

155 Ver Gomes Alves, “Breves Notícias: 6. Escavações em Monte Mozinho”, in Revista de Guimarães, Penafiel, 1978, p.420.
 
156 Ver Colóquio “O Castro- um lugar para habitar”, Cadernos do Museu, nº 11 Penafiel, 2005.

157 João Pedro Tereso; Teresa Pires de Carvalho; Rubim Almeida da Silva; Pablo Ramil Rego, “Cultivos e armazenagem em 
Monte Mozinho: dados preliminares.”,  in Variações paleoambientais e evolução antrópica no Quaternário do Ocidente Peninular, 

Braga/Porto, Apeq e Citcem, 2010, p. 149-158. 

158 Teresa Soeiro e Francisco Calo Lourido, “Escavações de Monte Mozinho (1974-1998): projecto territorial e lugar de 
encontro de Callaecia”, op.cit., p.143-158.
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90. Imagem da vala escavada.

94. Alçado do poço.

89. Imagem do poço. Estado actual, 
2017.

91. Sepultura, em 2003. Escavações 
sob direcção de Teresa Pires de 
Carvalho.

92.Cerâmica, em 2004. Escavações 
sob direcção de Teresa Pires de 
Carvalho.

93. Arqueólogos no terreno, em 
2004.
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 Importa agora concluir que, no final destes anos de escavação, ficou a des-

coberto grande parte da área ocupada no cimo do monte e algumas estruturas ao 

longo deste. A partir da década de setenta do século XX, e os anos que lhe seguem, 

foram muito importantes para o conhecimento da história da estação arqueológica, 

cuja interpretação se foi alterando, à medida que várias estruturas foram postas a 

descoberto. A abertura da vala (90), já neste milénio, veio comprovar que a cidade 

era extensa e densa, ocupando a área até à muralha exterior do povoado e, por isso, 

foi um exemplo inteligente de intervenção no local, porque foi um corte no terreno, 

sem o danificar muito, permitindo várias conclusões.

 Ainda assim, achamos importante, nesta altura, sugerir alguns focos de tra-

balho para avançarmos mais um pouco no conhecimento da história do local.

 Apesar da área considerável no cimo do monte já se encontrar a descoberto, 

na perspectiva do trabalho do arquitecto, era importante escavar o resto da área den-

tro daquela muralha do povoado (95), não só para compreendermos algumas estru-

turas já escavadas, mas também para percebermos qual era a densidade da população 

no seu apogeu (53). Um outro foco de trabalho deveria incidir na existência ou não 

de balneário(s) castrejo(s), dado que é expectável que venha(m) a surgir, embora a 

busca seja prejudicada, por estarmos num local com inúmeros cursos de água. Por 

último, encontra-se em falta a revelação de uma identificação, que nos desse a co-

nhecer o nome deste povo e a sua origem.

  

95. Área adjacente à mu-
ralha que se encontra por 
escavar.
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8. Candidaturas e apoios para a sua conservação e valorização

 As escavações arqueológicas foram, ao longo dos anos, acompanhadas por 

alguns trabalhos de protecção e consolidação da ruína, mas foi, essencialmente, a 

partir da década de noventa, quando a área escavada já era significativamente gran-

de, que o investimento foi a várias candidaturas.

 A primeira candidatura foi concretizada em 1997-1998 ao FEDER-PRO-

NORTE-Sub-Programa C. A Câmara Municipal de Penafiel estava na posse do pro-

jecto para a construção de infra-estruturas de apoio, elaborado pelos serviços do 

IPPAR, zona Norte, com o projecto de arquitectura de Fernando Maia Pinto, que 

integrou o processo de candidatura ao PRONORTE, Sub Programa C, sob o título 

Parque Arqueológico de Monte Mozinho. Valorização e Dinamização Cultural, que viria 

a ser aprovado em Junho de 1997, confirmação comunicada um mês depois no mes-

mo ano159. De 2000 a 2002 submeteu uma candidatura ao POC-ON “...que previa 

a construção de edifícios de um projecto elaborado anteriormente”160. Contou, portanto, 

com a elaboração de um conjunto de medidas, que teve o arranque a partir de 1997, 

para a confirmação deste castro como visita obrigatória, pela sua importância histó-

rica e testemunho cultural da mudança produzida a partir do início da era.   

 A candidatura seguinte foi realizada entre 2001 e 2004, ao INTERREG III 

A, com o título de “La Ruta de los Castros y Verracos en la Frontera Hispano-Lusa: Ar-

queoturismo en Ávila, Salamanca y Norte de Portugal”. Esta candidatura foi elaborada 

pelo Museu Municipal de Penafiel, assentando, tal como as demais, na valorização, 

promoção e dinamização do Castro do Monte Mozinho. Foi dirigida pela Diputación 

de Ávila e contava com entidades associadas, tais como a Diputación de Salamanca e 

as Câmaras Municipais de Miranda do Douro, Mogadouro e Penafiel. Esta associa-

ção de entidades tinha como objectivo a recuperação e valorização de várias estações 

“...permitindo um maior conhecimento e familiarização com os castros e seus territórios 

159 Ver Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: projecto de valorização e dinamização cultural”, in Cadernos do Museu, Penafiel, 
nº2, 1998, p.287. 

160 Teresa Pires de Carvalho, “O Castro do Mozinho: as candidaturas ao POC-ON e INTERREG III A”, op.cit., 

p.112. 



84       A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel

envolventes, situados nesta zona interfronteiras, conservando ao mesmo tempo as paisa-

gens de beleza singular onde se localizam”161.

 “Com a candidatura ao INTERREG III A, propusemos tratar os espaços dentro 

do castro e na sua envolvente, bem como divulgar as várias acções que se vêm desenvol-

vendo, através da criação de percursos, sinaléctica, divulgação, comunicação e requali-

ficação vegetal. Definimos como objectivos principais dotar o castro de infraestruturas 

mínimas essenciais às visitas, bem como desenvolver programas de divulgação e formação 

dos visitantes, uma vez que o espaço físico de recepção já existia. Para além destes objecti-

vos específicos, procura-se globalmente valorizar o sítio arqueológico de Monte Mozinho, 

na sua integração com a paisagem envolvente. Entre as acções concretas a desenvolver, 

salientam-se a criação de percursos de acesso e manutenção, o estabelecimento de zonas 

de observação da Natureza, a requalificação vegetal, a introdução de sinaléctica adequa-

da, a finalização de construção de vários equipamentos e a continuição das escavações 

arqueológicas indispensáveis ao contínuo desenvolvimento e atracção do próprio Monu-

mento”162.

 Desde que se descobriu esta estação arqueológica, foi sempre ideia presen-

te tornar o Mozinho num ponto importante para o estudo da cultura castreja do 

Noroeste Peninsular. “Propomos converter Monte Mozinho num Centro de Descobri-

mento da Arqueologia que integrará um conjunto monumental visitável, um centro de 

interpretação do sítio arqueológico e um programa didáctico destinado a difundir aos 

públicos escolares a importância do Património Histórico e contributo específico que 

nele e para ele desempenha a investigação arqueológica”163. Em 2007, foi lançada uma 

outra candidatura, mas desta vez foi ao O NOVO NORTE- Programa Operacional 

Regional do Norte, prolongando-se até 2013, com o título de “Património Cultural- 

Qualificação dos Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade” do Eixo Prioritário III 

“Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial”. Esta candidatura teve como ob-

jectivos gerais: a valorização do sítio arqueológico, com a sua integração na paisagem 

161 Teresa Pires de Carvalho, “O Castro do Mozinho:as candidaturas ao POC-ON e INTERREG III A”,op.cit., p.114.

162 Idem, p.114-115.

163 Ibidem.
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envolvente e relação com o público; promover e recuperar uma herança histórica e 

arqueológica; promover o desenvolvimento local164. A criação de medidas relacio-

navam-se, primeiramente, com questões de valorização e restauro do último troço 

de muralha exterior posto a descoberto; medidas de valorização e animação do con-

junto arqueológico edificado; criação de percursos de visita; valorização do Parque 

de Merendas; sinaléctica em todo o Castro e campos de trabalho arqueológico, não 

esquecendo, naturalmente, da recuperação e qualidade da vegetação. “A recuperação 

da vegetação constitui, naturalmente, um dos aspectos mais significativos pois será deci-

siva na reabilitação do local. Pretende-se assim: reinstalar espécies outrora lá existentes, 

nomeadamente carvalhos e sobreiros, que devido aos incêndios e à actividade humana 

praticamente desapareceram e/ou foram invadidas pelos eucaliptos”165.

 A última candidatura, do nosso conhecimento, foi apresentada ao NORTE 

2020 no ano de 2016166 e prolongou-se até ao seguinte. Em Setembro de 2016, o 

Museu Municipal de Penafiel candidatou o Castro do Monte Mozinho, integrante 

da Rede de Castros com doze parceiros, sob coordenação da DRCN, mas a candi-

datura não foi elegível, voltando a ser negada após reformulação em Maio de 2017. 

Não poderemos adiantar mais do que esta informação, por ser ainda uma candida-

tura em curso167.

164 Ver Câmara Municipal de Penafiel, “O Novo Norte-Programa Operacional Regional do Norte. Patrimónnio Cultural- Qua-
lificação dos Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade, do Eixo Prioritário III Valorização e Qualificação Ambiental e Territo-
rial”, Memória Descritiva, Penafiel, 2008, p.2-5.

165 Idem, p.3. 

166 Estas informações foram obtidas numa conversa com Maria José Ferreira dos Santos, actual directora do Museu Muni-
cipal de Penafiel.

167 Realçamos, neste caso, a vontade, por parte do Museu de Penafiel, em defender e avançar com os trabalhos no local 
arqueológico, cujas candidaturas geraram insucesso.
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97. Caminho em asfalto em direc-
ção à zona de chegada. Do seu lado 
direito, a Quinta do Vilar, em 2017.

96. Local de implantação do 
projecto.
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9. Propostas para a sua valorização e dinamização

9.1.Projectos realizados

 O primeiro projecto para a construção de estruturas de apoio ao visitante 

e a investigadores do Castro, foi encomendado pela Câmara, ao arquitecto Alberto 

Neves, que o concluiu em 1988. Mais tarde, os Serviços Regionais de Arqueologia 

do Norte, propuseram serem os seus técnicos a desenvolver um novo projecto.168

 “No final final de 1989, o responsável pelos Serviços Regionais de Arqueologia 

da Zona Norte, acompanhado por um arquitecto da mesma instituição, deslocou-se à 

Câmara Municipal de Penafiel e afirmou o seu empenho em serem os próprios Serviços 

a desenvolver o projecto desejado para Monte Mozinho. Para isso seria necessário assinar 

um protocolo em que se fixassem as obrigações e direitos das partes, texto prontamente 

acordado mas que vicissitudes da política nacional fizeram com que fosse apenas assinado 

em Setembro de 1993”169. 

 Em 1991, a Câmara Municipal de Penafiel não consegue completar a can-

didatura ao PRODIATEC, ficando em falta, a memória descritiva e o projecto 

técnico, para o edificado projectado. Posteriormente, em 1995, a Câmara Muni-

cipal de Penafiel, como já referimos, submeteu uma candidatura ao PRONOR-

TE-SUBPROGRAMA C, continuando o projecto incompleto, ainda por falta do 

projecto técnico, logo colmatados. Em Agosto do mesmo ano, o IPPAR sanciona 

o projecto do arquitecto Fernando Maia Pinto para o edificado, sendo a compo-

nente de projectos técnicos da responsabilidade de uma empresa. No mesmo ano, 

a Quinta do Vilar170 estava à venda e, apesar dos avisos da Câmara ao possível 

comprador, dos cuidados com salvaguarda do sítio arqueológico e respectiva en-

volvente paisagística, pouco depois, esta é desastrosamente afectada; foram abati-

168 Sobre este projecto inicial, não conseguimos recorrer a peças desenhadas.

169 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: projecto de valorização e dinamização cultural”, in Cadernos do Museu, Penafiel, 
nº2,1998, p.288.
 
170 A Quinta do Vilar integrava a área escolhida para a instalação das infra-estruturas do Castro. Actualmente, encontra-se 
cultivada e deparamo-nos com ela quando entramos no caminho em asfalto, em direcção às infra-estruturas de apoio. De 
facto, esta zona cultivada ocupa uma área privilegiada na paisagem. Quando nos encontramos na cidade de Penafiel, locali-
zamos o Monte Mozinho, precisamente através dessa mancha cultivada, que se diferencia do conjunto eucaliptal e pinhal do 
monte. 
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das árvores centenárias, maioritariamente sobreiros, bem como abertas valas e al-

teradas as cotas originais do terreno. As alterações na zona onde estavam previstas 

algumas estruturas e a cedência gratuita de uma significativa área, bem definida, 

obrigaram à reformulação do projecto, já aprovado pela Câmara Municipal de Pe-

nafiel e pelo IPPAR. Perante esta situação urgente, a Câmara Municipal de Penafiel 

deu o início efectivo aos trabalhos no terreno e em Março de 1997 é construí-

do o muro de suporte que delimita a área que passa a propriedade do município.

 Fernando Maia Pinto, recordou, no evoluir do projecto, da seguinte forma:  

“Quer dizer, Monte Mozinho não é um projecto isolado, está ligado a algumas ideias que 

noutros lados, com outros arqueólogos, como por exemplo, na Serra da Aboboreira, que 

trouxe um contributo muito grande a este projecto…O projecto tem já 10 anos. E ele 

aparece agora com um novo fôlego, suponho que devido à persistência e à vontade da Te-

resa Soeiro quer do Vereador Rui Silva, que são pessoas que agarraram esta estação e não 

desfaleceram durante os últimos 10 anos, e passo em referência de protocolos, burocracias, 

enormes entraves, mudanças políticas, da Câmara e do IPAAR, e souberam resistir a 

tudo…”171.

 O programa para a fruição pública foi definido em vários volumes com 

funções diferentes (98). Para os visitantes, pretendia-se a construção de um centro 

interpretativo; para o guarda da estação (e relembra-se que esta área florestal possui 

cerca de 24 hectares, cujos terrenos são privados e nunca a área arqueológica foi ve-

dada) a construção de uma habitação que fazia parte de um núcleo com outros dois 

edifícios: um destinado ao armazenamento de material para os trabalhos realizados 

na estação e para estábulo de animais a utilizar nos circuitos e outro volume que 

pertencia a uma residência para investigadores. Estes dois conjuntos, o do centro 

interpretativo e os volumes destinados ao guarda e investigadores, segundo os ar-

quitectos, deveriam possuir linguagens distintas: um, com técnicas e materiais mais 

tradicionais e outro, com técnicas e materiais mais contemporâneos. 

 O conceito que esteve na base para uma ideia projectual em Fernando Maia 

Pinto, debatido com o Museu, foi a importância do animal como um meio de trans-

171 Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho, “Equipamentos de apoio em Monte Mozinho”, in Cadernos do Museu, 

Penafiel, nº2, 1998, p 267. 
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porte da cultura tradicional -os burros- a utilizar como meio alternativo e lúdico no 

circuito de visita. Pretendia utilizar dois meios opostos: um mais ligado à ruralidade, 

ao passeio, ao lazer e à botânica, exigência do projecto de valorização elaborado 

no município, já que outrora este monte possuia uma quantidade significativa de 

espécies de árvores e de animais; e um outro meio para chegar ao Castro, o veículo 

motorizado. Podemos afirmar que o mesmo conceito encontra-se na base da pro-

jectação dos edifícios. “Dois núcleos distintos de construção, um de coberturas planas, 

betão e aço, para café, sala de aula, sanitários, edifício técnico; outro com coberturas em 

telha para casa do guarda, casa de hóspedes, estábulos e arrumos, faz a transição para 

uma linguagem ruralizante”172. 

 O programa prévio proposto para esses dois núcleos, pretendia a construção 

de um centro interpretativo, representando, assim o primeiro núcleo (99 A), com 

o objectivo de expor alguns objectos, réplicas, publicações e ter computadores de 

apoio à estação, uma instalação Hi-Tec que fizesse a introdução à estação e acolha o 

público. “O visitante, que entrar pela estrada asfaltada que entronca em Galegos com 

a municipal, depararia com um primeiro painel identificador do sítio arqueológico co-

locado na berma. Continuava a ladear o terreno de piqueniques até chegar ao parque 

de estacionamento, junto do qual estariam os sanitários e, um pouco mais afastado em 

direcção às ruínas, o centro interpretativo e bar. Neste estão previstos dois espaços, o do 

bar e sala de estar e a sala polivalente ou pequeno auditório com capacidade para meia 

centena de pessoas sentadas, mas que também servirá para acolher um posto de multimé-

dia e painéis com uma explicação sumária sobre a estação arqueológica. Sendo esta como 

que a passagem simbólica para a área arqueológica, quer-se que as pessoas sejam aqui 

recebidas antes de percorrerem o povoado, e que possam simultaneamente encontrar as 

comodidades próprias para se refazerem e repousarem antes ou depois da visita”173; e um 

segundo núcleo (99 B), com uma casa para o guarda, responsável pelos 24 hectares 

de terreno, cujo trabalho passava, não só pelo prevenção de actos de vandalismo, 

172 Fernando Maia Pinto, “Projecto de Execução relativo à Valorização da Citânia”, carta enviada ao Instituto Português 
do Património Arquitectónico e Arqueológico, 1995.
 
173 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho:projecto de valorização e dinamização cultural”, op.cit., p.288-289.
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mas também por tratar da limpeza do terreno; e um espaço para albergar investiga-

dores ligados aos trabalhos arqueológicos “…os investigadores e os visitantes que dese-

jam permancer no local para melhor o sentir. Para esses estará disponível a casa-abrigo, a 

alugar na totalidade ou por unidade/quarto, que proporcionará uma estadia confortável 

e repousante. Terão ao seu dispor o bar e centro interpretativo, publicações mais espcia-

lizadas à venda e a possibilidade de estudar aspectos da estação arqueológica, depois de 

cumpridas as formalidades, ou mais simplesmente gozarão o lugar e as virtualidades que 

nele forem capazes de descobrir”174.

 Estes dois núcleos situavam-se à cota mais baixa, em relação à implantação 

do povoado, fora das muralhas. Ficou, desde logo, acordado ser uma zona propí-

cia para a instalação de infra-estruturas, por se tratar de uma área mais aplanada e 

testada com a experiência de sucessivos anos, desde 1974, de “acampamentos” para 

instalar os participantes nas campanhas de escavação. Como complemento e apoio 

às instalações, foi proposto um arranjo exterior, com a criação de um parque de es-

tacionamento e uma zona de lazer, no qual se fazia atravessar uma linha de água, fa-

zendo alusão às numerosas minas de água ali existentes (102). “Com estas infra-estru-

turas procurava-se servir os vários tipos de visitantes identificados. O visitante de fim de 

semana, que procura o Mozinho como local aprazível para um dia passado em família, 

ao ar livre, dando às crianças espaço para se expandirem em segurança; é um utilizador 

potencial do parque de merendas, dos sanitários e do bar que depois poderá alargar a sua 

curiosidade até à área arqueológica ou optar por um passeio no monte ou por utilizar um 

futuro circuito de manutenção. Sendo os mais assíduos, estes visitantes darão bastante va-

lor à implementação global do parque, com atractivos diversificados e renovados...”175.  

 Com o objectivo de aproveitar uma série de pré-existências para melhor 

integrar o projecto “…o velho caminho que aqui dá a volta, realçar a preexistência de 

tudo isto, valorizar as memórias deste lugar para que não se percam”176.

 Analisando o conjunto do projecto, há um corpo, o centro interpretativo, 

174 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho:projecto de valorização e dinamização cultural”, op.cit., p. 289.

175 Ibidem. 

176 Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho, “Equipamentos de apoio em Monte Mozinho”, op.cit.,p 268.
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responsável pela dinamização da história do lugar, que se afasta e se situa junto à li-

nha exterior de muralha. Este volume indica, desde já, uma posição e um objectivo: 

a existência de uma entrada oficial, cobrada, para os visitantes.

 Na verdade, poderá existir uma leitura alternativa; ou seja, podemos visuali-

zar três núcleos distintos no projecto de Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho: 

o chamado núcleo “rural”; o conjunto arqueológico; e, por último, o núcleo do 

centro interpretativo, que fará a transição entre o chamado núcleo “rural” e o núcleo 

arqueológico. O centro interpretativo é o volume que teria mais contacto com o 

castro, pelo menos com as ruínas que se encontram escavadas nesta zona mais baixa 

e pela sua proximidade à muralha. Assim, o volume era tratado como transição e 

ligação entre núcleos, criando uma continuidade entre eles.

 A questão que aqui levantamos é a seguinte: tendo em conta a topografia 

do monte, variável e, por vezes, íngreme, a escolha da implantação dos edifícios, foi 

feita, não só porque era uma das zonas planas do monte, mas também pelo facto do 

dono da Quinta ter cedido o terreno para a construção da estrada. No entanto, foi 

escolhido também por ser mais acolhedor.“Todas estas infraestruturas ficariam locali-

zadas junto do campo rodeado de sobreiros e carvalhos onde acampámos em 1974, que 

fora já empiricamente escolhido como o local mais acolhedor em redor da estação. Não 

houve nenhuma plataforma máxima para gastos nem se fez qualquer reflexão sobre meios 

e custos de manutenção”177.

 Voltamos a insistir que, quando nos situamos neste espaço de chegada, não 

temos qualquer percepção do coroamento do castro, assim como quando nos en-

contramos na parte mais alta do castro (na acrópole) também não temos qualquer 

percepção da implantação dos novos edifícios (105). Então porque não usar esse 

propósito natural, no qual a diferença de altitude seria uma circunstância positiva 

no desenho do projecto, impondo a nossa arquitectura? 

 No final de Janeiro 1998, o projecto ficou a cargo do arquitecto Virgínio 

Moutinho, uma vez que o arquitecto Fernando Maia Pinto estava impedido de con-

tinuar, devido a outros trabalhos prioritários, em ponto distante de Portugal.

177 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: projecto de valorização e dinamização cultural”, op.cit., p.288.
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 “Como já foi dito, a diferença espacial que existe entre estes dois sítios, o de re-

cepção e o das ruínas, parece-me interessante, embora possa dificultar o acesso a pessoas 

com limitações de locomoção. Este é o percurso que liga estas duas realidades, são duas 

intervenções em mundos completamente diferentes, e que permitem às pessoas progressi-

vamente chegar ao local das ruínas”178.

 Neste contexto específico do património, julgamos existir um ponto comum 

em todas as situações, que é precisamente buscar algo para apoiar o nosso projecto 

e criar uma nova realidade, sem nunca esquecer o passado. No entanto, não ignora-

mos a diversidade de soluções atendendo ao contexto. 

 Para Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho, o objectivo era buscar si-

nais que ajudassem, de alguma forma, a integrar o projecto, sem fazer um corte 

completo com o passado. Virgínio Moutinho encontrou alguns sinais em Monte 

Mozinho como “…a arborização, os caminhos e os muros que os ladeiam e dividem 

os campos…A situação depois da intervenção dá mostras dessa atenção primária que foi 

tida em relação a essas pré-características. Se nós olharmos para este conjunto, vê-se que 

existe um acesso antigo, vários caminhos que vão ser retomados neste novo desenho” 179.

 Os princípios tomados para a determinação da implantação foram, não só 

por esta zona ser a mais aplanada do monte e próxima da estrada principal, como 

pela existência, quase inevitável, da diferença de altitudes entre esses dois núcleos 

diferentes (o arqueológico, a ruína e chegada). Para além do projecto edificatório, 

o arranjo urbanístisco e paisagístico fez parte do desenho do conjunto. “Este local 

forma uma concha, mais ou menos estável, em relação à qual foi definido um eixo cen-

tral e que no fundo estrutura toda esta intervenção, de forma a definir uma forma de 

chegada…Esta zona de recepção aos visitantes é a que dá início ao percurso do público, e 

a mais distante é onde se localizam os equipamentos de apoio de carácter mais rural”180 

(99). Ainda neste contexto, neste caso, ao contrário, por exemplo, no caso da Citâ-

nia de Sanfins (107) ou da Citânia de Briteiros (108), a diferença de altitudes entre a 

178 Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho, “Equipamentos de apoio em Monte Mozinho”, op.cit., p. 268.

 
179 Ibidem.
 
180 Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho, “Equipamentos de apoio em Monte Mozinho”, op.cit., p. 268-
269. 
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ruína e a recepção é tal, que ajuda a diferenciar estes dois núcleos, tornando-se num 

aspecto peculiar e interessante da topografia deste lugar.

 O projecto aprovado, de Fernando Maia Pinto, a pedido do cliente da obra, 

sofreu alterações na sua implantação que começam a sentir-se na comunicação con-

junta apresentada ao Colóquio de 1998, em que o anexo agrícola foi retirado da área 

delimitada para a Quinta do Vilar, sendo introduzido entre os outros dois volumes, 

inviabilizando o seu uso para animais. Posteriores alterações foram já realizadas a 

cargo do aquitecto Virgínio Moutinho e devem-se ao facto de, o centro interpretati-

vo se encontrar muito próximo da linha de muralha, bem como pela necessidade de 

ajustar o programa. 

 Nesta segunda hipótese projectual (109), o centro interpretativo passou a 

estar direccionado para o Parque de Merendas, perdendo relação com a muralha. 

Situada paralelamente à estrada asfaltada que contorna o Parque de Merendas. No 

núcleo mais afastado destinado ao guarda e investigadores, o volume destinado ao 

armazém fora retirado da área de propriedade privada - a Quinta do Vilar- e coloca-

do entre a casa do guarda e o apoio residencial, volumes que também sofreram alte-

rações de implantação, tendo sido trocados. No projecto reformulado,  encontramos 

primeiramente a casa do guarda, de seguida, o armazém, e, por último, o alojamento 

para investigadores.
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7.2. O Projecto materializado

  A partir de 1999, Teresa Soeiro deixou de ser a directora das escavações, 

depois de terminado este projecto que, segundo a mesma, incluía diversas outras ac-

ções, tendo o relatório sido enviado e aprovado nesse ano. A partir de 2000, já com 

a arqueóloga Teresa Pires de Carvalho a dirigir os trabalhos, Virgínio Moutinho en-

trega o projecto ao arquitecto Pedro Pimentel, por ter outros trabalhos prioritários, 

relacionados com o Porto 2001.

 Com o financiamento, através da candidatura do POC, em 2001, foi pos-

sível a construção das infraestruturas de apoio aos visitantes e aos investigadores. 

O projecto foi inaugurado em Novembro de 2004, com o registo de várias altera-

ções realizadas. Estas mudanças foram realizadas, ainda, pelo arquitecto Virgínio 

Moutinho e outros ajustes com o actual arquitecto, Pedro Pimentel, mas com o 

conssentimento do arquitecto Virgínio Moutinho. “As alterações realizadas têm como 

objectivo uma maior concentração do primeiro núcleo, libertando terreno para a prospec-

ção arqueológica…”181 Estas alterações foram realizadas, a pedido do dono da obra, 

essencialmente pela reprogramação e diminuição dos custos.

 Neste projecto, a orientação do centro interpretativo, sofre, novamente, 

alterações. Concluiu-se que a orientação do volume, proposta, inicialmente, por 

Fernando Maia Pinto, que serviria como porta à grande muralha, não seria adequa-

da e o edifício actual sofreu uma rotação de 90º, em relação ao edifício proposto. 

Enquanto que o projecto inicial tinha os sanitários e o apoio técnico em volumes 

diferentes, agora o centro interpretativo alberga a zona técnica no próprio volume, à 

cota abaixo do piso de entrada, e os sanitários instalam-se ao lado deste (114).  

 Depois de uma análise aos desenhos, parece-nos que o próprio edifício se-

guiu pouco os traços do desenho de Fernando Maia Pinto, abandonando a ideia 

inicial, formal e construtiva. Relativamente ao núcleo mais a Norte, “…altera-se a 

posição relativa, dos três edifícios afectos. Estes veem substituída a estrutura da cobertura, 

181 Pedro Pimentel, “Projectos de Arquitectura e Arranjos Exteriores. Parque Arqueológico de Apoio à Citânia de Monte 

Mozinho-Penafiel”, Memória Descritiva, 2003, p.2. 
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antes por asnas e forro interior em madeira, por estrutura de suporte em betão armado, 

criando com isso melhor isolamento e viabilidade construtiva”182 (115, 118, 120). 

 Na casa do guarda (115) e no edifício residencial (120), procederam-se alte-

rações construtivas na suas coberturas. No anexo agrícola (118), alteraram o sistema 

construtivo da cobertura e demoliram as compartimentações interiores, preferindo 

um espaço aberto e comprido. “Nesse sentido foi proposto adiamento para alguns ma-

teriais nomeadamente os constituintes dos pavimentos: soalhos que estavam previstos para 

os dois núcleos são substituídos por taco de madeira; pedra de granito é substituída por 

material cerâmico, nos sanitários. Os tectos de madeira são agora de gesso cartonado ou 

de betão às vista”183.

 O arranjo exterior também foi alvo de alterações ou melhor, omissões.“O 

caminho que os ligava, nesta extrema, à entrada do Parque, perde protagonismo e di-

mensão. O apeamento do lago e caminho de serventia, deixa livre este logradouro para 

ulterior correcção. Poderá entretanto receber, um parque de merendas com infra-estru-

tura elementar. Está feito o estudo de implantação de árvores, quer para a corda limí-

trofe desta zona, quer para a parte restante do parque, de modo a criar enquadramento 

paisagístico adequado, para sombreamento e marcação de percursos ou revestimento de 

construções.”184 

 Quando descrevemos o projecto que foi executado, dificilmente ignoramos 

o projecto de Fernando Maia Pinto, fazendo, constantemente, alusões a ele. De fac-

to, este caso de estudo é um exemplo claro de como uma obra de arquitectura é alvo 

de vários entraves, atrasos, protocolos, burocracias, alterações e passagem por vários 

arquitectos. Pelas muitas razões que estão por trás deste processo e destas alterações, 

cabe-nos, em contexto académico, analisar o sucedido e o projecto final. 

 Com a análise dos desenhos e dos textos, não podemos ignorar que o projec-

to actual vai em busca dos volumes propostos pelo arquitecto Fernando Maia Pinto 

182 Pedro Pimentel, “Projectos de Arquitectura e Arranjos Exteriores.Parque Arqueológico de Apoio à Citânia de Monte 

Mozinho-Penafiel”, Memória Descritiva, 2003, p.2. 

183 ibidem.

184 Ibidem. 
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e, dadas as várias razões, é alterada a implantação, a volumetria e a materialidade, 

ganhando uma nova identidade, diferente daquela que fazia sentido no projecto 

inicial do arquitecto Fernando Maia Pinto. Sabemos que, em contexto académico, 

e talvez noutra situação, e sejam quais forem as razões, de índoles diversas, para os 

arquitectos, esta atitude é  pouco aconselhável.

 Encontramos neste tema um ponto de reflexão, sobre o valor que a arqui-

tectura possui na actualidade. Embora encontrássemos uma perspectiva crítica al-

ternativa ao projecto de Fernando Maia Pinto, parece-nos que a leitura do local foi 

realizada com mais cuidado e que o projecto tem alguns elementos subtis que se 

“agarram” ao lugar arqueológico, evocando o essencial. O desenho tem critérios e 

alinhamentos, de forma a criar um conjunto arquitectónico que correspondesse às 

necessidades dos vários públicos.

 Se o projecto ficou a cargo de um outro arquitecto, em continuidade do pro-

jecto anterior, e dado os pedidos de alterações pelo dono da obra, a nosso ver, era ne-

cessária uma releitura do lugar e do projecto. Se, desde cedo, as verbas não cobriam 

os gastos do projecto, então, o mais correcto, à partida, seria uma leitura alternativa 

ao lugar e um novo projecto; ou mesmo, qualquer pedido de alteração significativa 

pelo dono da obra, exigia uma releitura ao lugar. Assim, perdeu o sentido e a verdade 

arquitectónica. Nunca poderemos afirmar, como temos visto, que o projecto que 

está executado é de Fernando Maia Pinto e Virgínio Moutinho e, por último, que 

foi executado por Pedro Pimentel; porque a arquitectura não trata de volumes inde-

pendentes, de objectos apoiados num terreno. A arquitectura trata de compreender 

e organizar o espaço. Neste caso, e em muitos outros, é o meio para compreensão do 

lugar. Um volume num determinado espaço, com um estudo prévio e um propósito 

na sua implantação, não será o mesmo volume, se construído noutro sítio devido a 

uma razão que aqui não se coloca.

 “Um dos principais problemas com que a conservação, gestão e valorização do 

património arqueológico se debate é precisamente a forma de se apresentar à sociedade no 

âmbito de uma prática museológica de qualidade, incluindo um discurso comunicante, 
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124. Local de chegada com parque de 
estacionamento. Ao fundo, escultura 
de Colin Figue, à entrada de um dos 
percursos para o castro.

125. Vista do centro interpretativo.

126. Vista do centro interpretativo a 
partir da muralha exterior.

127. Vista lateral dos sanitários, em 
direcção à muralha exterior.

128. Interior do centro interpretati-
vo. Local de exposição e cafetaria.

129. Caminho em direcção ao nú-
cleo composto por Casa do Guarda, 
Anexo Agrícola e Apoio Residencial.

130. Vista da Casa do Guarda, 
do Anexo Agrícola e do Apoio 
Residencial.

131. Anexo Agrícola.
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mas sem facilitismos intelectuais, inaceitáveis numa museologia de ciência…”185.

 Acreditamos que, parte dos problemas que hoje vivemos neste lugar, não se 

prendem apenas com a falta de conservação e compreensão da ruína, mas também 

de uma falta de leitura do local e de uma má gestão das infra-estruturas para a valo-

rização e dinamização do castro. Quando falamos de uma obra aquitectónica, não 

falamos do objecto em si. Falamos de um contexto, de um território, de uma cidade, 

de uma área, de uma construção, de materiais, de pormenores…Intervir arquitecto-

nicamente neste Monte é conhecermos toda a história e as gentes que o habitaram e 

habitam agora; é transportarmos todo o conhecimento adquirido noutros lugares e 

continuar a construir este local arqueológico, com sentido:“Os lugares dependem da 

nossa capacidade de associar, de relacionar e de memorizar; dependem do nosso corpo, dos 

nossos sentidos”186.

 Se o problema está na origem de uma leitura genérica da implantação dos 

edifícios para o lugar (uma escolha estritamente económica e funcional mencionada 

atrás) há a falta de um método, em defesa do espaço organizado. Tal como Fernando 

Távora dizia:“...da boa ou má qualidade da organização do espaço depende, em parte, o 

bem ou mal-estar dos homens; a desarmonia da organização do espaço gera a infelicidade 

do homem”187; portanto, não será correcto afirmar que existe neste caso, uma ideia 

coesa na projecção e planificação do projecto, e, por isso, não existe uma síntese do 

que é necessário. 

185 Virgílio Hipólito Correia, “A Pedra e o Risco: Arqueologia e Arquitectura na investigação do fórum de Conímbriga”, 
in Interpretar a Ruína, Contributos entre campos disciplinares, Faup Publicações, 2011, p.162. 

186 Francisco Barata, “Lugares arqueológicos na cidade contemporânea”, in Interpretar a Ruina, Contribuições entre campos 
disciplinares, Faup Publicações, 2011, p.47. 

187 Manuel Mendes, “Sobre o projecto de arquitectura de Fernando Távora: Fernando Távora: a minha casa”, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva, 2015, p.213. 
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“A relação entre Arquitectura e Arqueologia coloca-se frequentemente a partir da análise 

e interpretação das intervenções contemporâneas na ruína. Muito se tem progredido neste 

campo, não só do ponto de vista do aprofundamento teórico das metodologias e práticas 

de projecto, como também das novas soluções técnicas e dos novos materiais de constru-

ção. Trata-se de um vasto campo de questões sobre a avaliação e destino dos artefactos e 

das ruínas das construções arquitectónicas da antiguidade, em função, naturalmente, do 

significado e do entendimento que, em cada época, se atribui não só ao valor arqueológico 

como ao valor da própria contemporaneidade. Em certa medida pode estabelecer-se um 

paralelismo entre o percurso teórico relativo aos princípios de intervenção em monumen-

tos arquitectónicos, desde o século XIX até hoje, e o discurso relativo aos princípios de 

intervenção nas ruínas da antiguidade clássica. Referimo-nos ao progressivo alargamento 

do conceito de monumento e de valor patrimonial a recuperar e, consequentemente, ao 

aumento da diversidade e complexidade de situações”188.

188 Francisco Barata, “Lugares arqueológicos na cidade contemporânea”, op.cit., p.47. 







“O exercício do desenho, do instrumento de representação da coisa é a 
única relação corpórea remanescente que o arquitecto efectua com a fisi-

cidade da matéria que deve formar: é a sua última manualidade e ele deve 
defendê-la obstinadamente”.

Vittorio Gregotti, Território da Arquitectura, 2ªedição,1994,p.25



I V.  A n á l i s e  e  i n t e r p r e t a ç ã o  d a  r u í n a
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10. O castro de hoje

 O processo de conservação, valorização e dinamização do Castro do Monte 

Mozinho, tem sido caracterizado, ao longo do tempo, como lento, devido a entraves 

de origens diversas. 

 Quando um arquitecto se depara com um contexto com esta especificidade, 

pouco abordada em âmbito académico, é necessário ter consciência que existem dois 

tipos de trabalhos: um primeiro, a ruína, relacionado com a conservação, recons-

tituição e/ou reabilitação; um segundo, que diz respeito aos edifícios de apoio ao 

local, valorizando-o e dinamizando-o.

 A ideia em construir infra-estruturas no Monte Mozinho, para o dinamizar 

e mostrar ao visitante, não é uma vontade que surgiu recentemente. Aliás, o processo 

começou a ganhar corpo a partir de 1976, quando se abriu o acesso em asfalto189, 

pelo que se têm elaborado várias candidaturas a fundos de proveniências diferentes, 

já referidas, de forma a não só dar o reconhecimento internacional ao sítio, como 

também, sempre que possível, a reduzir certos custos à Câmara Municipal de Pena-

fiel. Neste contexto, os entraves são originados por constrangimentos económicos e 

burocráticos, deixando, por vezes, em segundo plano, os valores histórico-cultuais 

do lugar em questão. Tomando estes dois temas como opostos, mas complementa-

res, entre eles situam-se os critérios de escolha e de decisão para uma candidatura ser 

aceite. E, pelo que nos apercebemos com as leituras efectuadas e com as conversas 

realizadas com alguns investigadores que estão a trabalhar neste processo, os valores 

culturais e a importância que esta estação arqueológica possui para o estudo da cul-

tura castreja é inquestionável; no entanto, os entraves incidem, essencialmente, no 

esforço que esta estação necessita, actualmente, para continuar a dar-se a conhecer à 

população local e alargar e internacionalizar o seu alcance.

 Na realidade, a população trabalhou e protegeu o Castro, lamentando, actu-

almente, o abandono das campanhas de escavação. Uma vez abandonado, pensa em 

dar-lhe outro destino.“Tem sido sobretudo no campo da chamada acção de valorização 

189 Ver Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: projecto de valorização e dinamização cultural”, op.cit., p.287.  
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que, ao procurar um discurso pedagógico acessível aos diversos tipos destinatários, se têm 

verificado as principais polémicas sobre as intervenções, e onde as medidas extremadas 

que podemos testemunhar, entre a inércia que a prudência exagerada provoca e a re-

construção total, reflectem duas preocupações dominantes e dificilmente conciliáveis: a 

manutenção da “originalidade” material do monumento e a promoção de instrumentos 

de leitura, que facilitem a sua compreensão”190. 

 Apesar dos vários interesses (uns ligados ao parque de lazer, outros mais liga-

dos à ruína em si), é importante evidenciar que, conservar o local é, neste momento, 

uma preocupação maior, onde as estruturas do castro correm sérios riscos de perder 

a sua autenticidade e identidade, pelo desmoronamento de muros, pela quantidade 

de vegetação selvagem que está a tomar o castro e pelo modo como o público se 

relaciona com a ruína. Sem esquecer que é necessário avaliar de que modo as actuais 

infra-estruturas têm divulgado e valorizado o castro da melhor forma.

  “Para manter um permanente, renovado e reconhecido sentido patrimonial é in-

dispensável uma orientação estratégica que assegure quer a comunicação com a comuni-

dade, quer a criação dos mecanismos necessários para a transmissão de uma informação 

permanente e actualizada. O conceito de interpretação do sítio proporciona-nos um fio 

condutor que lhe dá coerência, a partir do qual se desenvolve a apresentação do patrimó-

nio, ao mesmo tempo que serve de ponto de referência para todos os serviços e actividades 

que se organizam para a exploração destes recursos”191.

190 Pedro Alarcão, “Construir a Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.31.
 
191 Teresa Pires de Carvalho, “O Castro do Mozinho: as candidaturas ao POC-ON e INTERREG III A”, op.cit., p.110.
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 “O arquitecto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador do espaço; mas 

as formas que cria, os espaço que organiza, mantendo relações com a circunstância, criam circunstância e havendo na 

acção do arquitecto possibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há fatalmente drama.

 Porque cria circunstância - positiva ou negativa - a sua acção pode ser benéfica ou maléfica e daí que as suas 

decisões não possam ser tomadas com leviandade ou em face de uma visão parcial dos problemas ou por atitude egoísta 

de pura e simples satisfação pessoal. Antes de arquitecto, o arquitecto é homem, e homem que utiliza a sua profissão 

como um instrumento em benefício dos outros homens, da sociedade a que pertence.

 Porque é homem e porque a sua acção não é fatalmente determinada, ele deve procurar criar aquelas formas 

que melhor serviço possam prestar quer à sociedade quer ao seu semelhante, e para tal a sua acção implicará, para além 

do drama da escolha, um sentido, um alvo, um desejo permanente de servir.

 Os seus campos de actividade são múltiplos - porque múltiplos são as facetas do espaço organizado. Projecta 

e realiza edifícios, dedica-se ao planeamento do território a escalas várias, desenha mobiliário.

 Para além, porém, projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação de 

formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas que 

ele criará deverão recultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para 

tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem.

 E da circunstância deverá ele contrariar os aspectos negativos e valorizar os aspectos positivos, o que signifi-

ca, afinal, educar e colaborar. E colaborará e educará também com a sua obra realizada.

 A sua posição será, portanto, de permanente aluno e de permanente educador; como tal saberá ouvir, con-

siderar, escolher - e também castigar.

 Não se suponha ele o demiurgo, o único, o génio do espaço organizado - outros participam também na sua 

organização do espaço. Há que atendê-los e colaborar com eles na obra comum.

 Para além da sua preparação especializada - e porque ele é homem antes de arquitecto - que ele procure 

conhecer não apenas os problemas dos seus mais directos colaboradores, mas os do homem em geral. Que a par de um 

imenso e necessário especialismo ele coloque um profundo e indispensável humanismo.

 Que seja assim o arquitecto - homem entre os homens - organizador de espaço - criador de felicidade.”

  

  

Sobre a Posição do Arquitecto, por Fernando Távora, 

  in “Da organização do espaço”.
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 No que diz respeito às acções directas de conservação, chegámos à conclu-

são que,  o que fará mais sentido é apenas proceder-se à limpeza e desinfecção dos 

147. Estado actual da ruína, na 
zona mais baixa e fora da muralha.

139. Sinalética degradada na ne-
crópole.

134. Caminho de acesso ao castro.

135. Acesso alternativo ao castro.

146. Imagem da abertura no terre-
no, através de uma vala, em 2004.

136. Estado da área envolvente.

137. Sinalética degradada, num 
dos sectores.

142. Imagem do castro, a partir da 
rua principal do aglomerado.
143. Sinalética degradada na zona 
do monumento.
144. Imagem da envolvente, a par-
tir da rua principal.

138. Sinalética degradada, num 
dos sectores.

145. Imagem de chegada à zona 
das estruturas escavadas.

140. Área arbustiva junto ao castro.

141. Estado actual da ruína e da 
zona arbórea adjacente.
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148. Limite da área de limpeza 
do Monte Mozinho, actualmente 
ocupada por eucaliptos.

148.

11. Proposta de acções de conservação e reconstrução

 “Do “silêncio”,  à  intervenção  activa e transformadora do próprio edifiício 

ou conjunto, a novidade é a consideração da história como matéria de um projec-

to de autor. É tomar uma posição corajosa de busca inquietante no aceitar que cada 

tema tem o seu carácter, a sua problemática específica, a sua expressão própria”192.

 Face ao exposto, é notório o valor patrimonial e simbólico do castro do 

Monte Mozinho. Por isso, necessita de uma reflexão para a sua análise e interpreta-

ção, assim como um gesto contributivo, para o fazermos compreender melhor ao 

visitante e oferecer uma análise alternativa aos investigadores. 

 Relativamente às acções de prevenção e conservação da ruína, antes de mais, 

numa primeira fase, deverá proceder-se às chamadas acções indirectas de conservação, 

nomeadamente à urgência em vedar o recinto que envolve a ruína. Isto justifica-se 

pelo facto de não só existir um maior controlo na circulação de pessoas, como evitar 

os actos de vandalismo que se têm feito ver no local e que não podemos ignorar. 

De seguida, o local carece de um controlo metódico da vegetação, na envolvente do 

lugar escavado. Por isso, o ideal era substituir, gradualmente, o eucaliptal até à mura-

lha exterior, a mais extensa, não só para usufruirmos de uma visão geral da paisagem 

envolvente e das aldeias que se desenvolveram ao longo do vale, como também para 

uma releitura do lugar. Quanto menos vegetação existir neste caso, mais hipóteses 

surgirão em torno do que ainda falta escavar, de forma a alterarem ou 

completarem a história deste povoado.193

 No que diz respeito às acções directas de conservação, chegámos à conclusão 

que,  o que fará mais sentido é apenas proceder-se à limpeza e desinfecção dos agen- 

192 Alexandre Alves Costa, “ O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade”, op.cit., p.13.
 
193 O Monte Mozinho é um dos casos em que, apesar da área já escavada, muito falta ainda por descobrir e explicar, nome-
adamente o balneário castrejo. Ainda não foi encontrado e nem sabemos se existe. No entanto, é necessário fazer aqui um 
reparo: ao contrário de, por exemplo, na Citânia de Briteiros, os terrenos terem sido comprados por Martins Sarmento no 
século XIX, para proceder às escavações, dado ao seu elevado interesse patrimonial; no Monte Mozinho, a área considerada 
protegida, possui um cadastro exaustivo com inúmeros proprietários continuando a ser, em grande parte, privada. Vedar e 
escavar uma área considerável implicaria, necessariamente, conhecer cada proprietário e realizar os ajustes que inumeramos no 
texto. 
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tes biológicos que degradam as estruturas da ruína. Uma outra tarefa que deve ser 

realizada, é a consolidação da ruína, porque várias estruturas encontram-se, neste 

momento, derrubadas. 

 No entanto, verificámos que muitas acções de conservação já abordadas 

noutros locais, não faz sentido promovê-las no Castro do Monte Mozinho;  como, 

por exemplo, a construção de um abrigo, unicamente com a função de protecção. 

Na nossa óptica, materialmente, não faz sentido devido a três razões: primeiro, por-

que os muros são de granito e não existem mosaicos nem estuques a preservar; a 

segunda, iria distorcer a imagem que possuímos do conjunto; a terceira razão é o 

facto de, arquitectonicamente, a ruína revelar mais autenticidade e porque o granito 

é, inevitavelmente, uma característica destes tipos de assentamentos. 

 Como já foi referido, tendo a tríade vitruviana sido quebrada e uma vez 

mantido o valor de antiguidade, já que se tornou uma ruína que perdeu a condição 

arquitectónica, não queremos desvalorizar esse valor da ruína. Assim, a nossa inter-

venção directa na ruína é inexistente. No entanto, também não defendemos que o 

granito das estruturas deve permanecer tal como está porque é mais autêntico, até 

porque esta afirmação é pouco clara e sabemos que a ruína se altera todos os dias e 

nunca é o que outrora foi. Apesar do material ser igual ao da fundação da cidade, 

neste caso, a nossa posição crítica é de protecção, e o próprio material apresenta 

características únicas de protecção e longevidade. Assim, observamos a autentici-

dade, neste caso, como um valor ligado directamente à capacidade simbólica do 

monumento. “...a autenticidade é entendida segundo um critério mais abrangente e diz 

respeito aos aspectos estéticos e históricos do monumento, mas também ao seu contexto 

físico, social e histórico, incluindo o seu uso e função. Esta diversidade de aspectos pode 

levar a diferentes interpretações e malentendidos, visto que pode haver casos em que o 

contexto físico ou social, ou mesmo a sua função, se sobreponham aos aspectos históricos 

do monumento. Por outro lado, e não podendo deixar de relacionar a autenticidade de 

um edifício com a sua historicidade, também sabemos que a autenticidade histórica é, 

muitas vezes, incompatível com a autenticidade arquitectónica...” 194. 

 Por último, e pelas razões já apontadas, não precisa de protecções, como 

194 Pedro Alarcão, “Construir a Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.27-28.
 

149. Planta actual do Castro 
do Monte Mozinho. Escala 
1:500.



123     A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel

alteamentos de muros porque não sentimos necessidade de “construir a ruína”195. 

No entanto, teremos atenção que se procedermos às mínimas acções de conservação, 

nem que seja num pequeno pormenor, já é construir.

 A intervenção no Património Arqueológico oferece um papel didáctico ao 

visitante e Mozinho e, neste caso em específico, a intervenção não deve entrar em 

contacto directo com a ruína, mas que seja altamente contributiva para o estudo e 

compreensão do local. Apesar de uma área relativamente grande se encontrar por 

escavar, é possível focarmo-nos na interpretação da já exposta a intervencionada.

 As estruturas a descoberto abrangem épocas temporais distintas, desde do 

século I a.C. até ao século V d.C. e, por isso, é um bom caso de estudo sobre a mu-

dança nestes assentamentos, onde podemos visualizar várias estruturas sobrepostas e 

entender essa evolução.196 O que para os arquitectos ou arqueólogos se torna óbvio 

ou susceptível, para um visitante, a visão de conjunto é dificultada por vários factores 

como a sobreposição de estruturas ou marcas contemporâneas no terreno, quer de 

caminhos em terra, quer de grelhas feitas para a escavação arqueológica, e também 

pela falta de elementos que contribuam para a compreensão da história e evolução 

do povoado.197 Sabemos que existe uma deficiente leitura e compreensão do local198. 

No entanto, temos consciência que a leitura e o interesse pela estação arqueológica 

variam de pessoa para pessoa e que poderia, por um lado, ser adquirida em recurso 

a fontes bibliográficas ou em visitas guiadas solicitadas ao Museu. Mas será também 

importante, apelar à visita ao local oferecendo no terreno condições e contribuições 

para a sua leitura, e que só é possível com os instrumentos que a Arquitectura nos 

fornece.   

 É um trabalho de carácter didáctico, que tem a capacidade de dar a conhecer 

195  Pedro Alarcão, “Construir a Ruína. A propósito da cidade romanizada de Conimbriga”, op.cit., p.1.

196 Podemos verificar, através dos dados estratigráficos estudados por arqueólogos, que muitas estruturas sobrepostas diferem 
entre si, apenas 10 a 30 anos, o que acaba por ser relativamente contemporâneo, tornando assim a leitura complexa. 

197 Faz-se realçar que estes elementos em falta, a que nos referimos no texto têm, sobretudo, relação com a criação de um 
programa de valorização e dinamização do castro, nomeadamente, a criação de elementos mínimos para à sua visita, aliado a 
um edifício que se responsabilize pela transmição da informação do castro e gestão da fruição pública. As questões que estão 
directamente relacionadas com a dinamização e valorização do castro serão abordadas mais à frente. 

198 A falta de clareza em compreender este lugar, foi interrogada inúmeras vezes por visitantes, enquanto andávamos no 
terreno a trabalhar, que nos davam o seu parecer de como poderíamos contribuir para melhorar o lugar.
 



outros tempos e um outro lugar, promovendo, assim, o que Paulo Pereira diria “ex-

periência de passagem” em que “… um monumento arquitectónico ou um sítio arque-

ológico nos obriga a um exercício racional, de abstracção, de tentativa de entendimento 

e de procura de uma espécie de objectividade perdida mas que seria possível reconstituir. 

Simultaneamente, obriga-nos a um exercício de afectividade, de entrega do sujeito pela 

estesia (pela sensação), isto é, de pura subjectividade”199.

 Não defendemos, nem nunca se aceitou a possibilidade, da reconstrução 

integral, de qualquer tipo de estrutura do Castro do Monte Mozinho, ao contrá-

rio de vários outros assentamentos. Como em qualquer projecto, foi necessário a 

visita a outros sítios arqueológicos que tenham passado por reconstruções mate-

riais. Importa realçar, mais uma vez, que com este projecto, não pretendemos con-

frontar as soluções e técnicas construtivas deste tipo de assentamentos, apesar de 

termos consciência delas e se encontrarem subentendidas, mas contribuir para a 

existência de uma leitura mais clara deste povoado. Por isso, parece-nos que a re-

constituição desenhada poderia ser-nos útil. Seria uma intervenção sem tocar na 

ruína, mas que poderia ajudar a ter novas leituras sobre o local e mostrar à popu-

lação como seriam as estruturas do povoado, ainda que se trate de uma sugestão. 

 Como defendia John Ruskin, “Outra época podia dar-lhe outra alma, mas 

seria um novo edifício”200, ou seja, toda e qualquer intervenção implica uma mu-

dança. Assim, nesse caso, não defendemos nenhuma intervenção arquitectónica 

material e, no que diz respeito à ruína, apenas lhe damos as condições mínimas 

para a sua preservação e conservação. Já que perdeu a sua função de outrora, é 

salvaguardando a sua identidade história e material, onde as marcas no terre-

no sejam capazes de transmitir elementos arquitectónicos como os espaços de es-

tar, de circulação, os vãos e as soleiras, optamos por utilizar outros instrumen-

tos que a arquitectura nos fornece para uma reconstituição desenhada. Desta 

forma, da área escavada, mostramos ao visitante e aos investigadores uma hipó-

tese de aglomerado, e, por último, supomos uma conjunto de estruturas da área 

199 Paulo Pereira, Lugares de passagem e o resgate do tempo”, op.cit., p.6.

 
200 John Ruskin, “Las siete lámparas de la Arquitectura”, op.cit. p.182.
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que falta por escavar e que, porventura sejam a continuação da área escavada.

 O papel de um arquitecto num processo deste tipo, no qual nos relaciona-

mos com a ruína, é fundamental e cada vez mais presente. “Ora os arqueólogos estão 

geralmente mal habituados para imaginarem a elevação de um edifício. Habituados a 

escavarem muros de pouca altura, têm a visão de gato, de olhos rentes ao chão. Mesmo 

quando treinados em axonometrias, têm dificuldade em imaginar coberturas. Nos telha-

dos, porém, pode encontrar-se confirmação ou desmentido de uma determinada identifi-

cação planimétrica: este espaço que, por exemplo, imaginámos sala, tinha de ser, afinal, 

um pátio, pois não há maneira de armar um telhado senão mantendo aquele espaço 

descoberto. Se a colaboração do arquitecto é indispensável para reconstituir a elevação e 

volumetria de um edifício antigo de que só temos ruínas, o arquitecto, porém, deve ter 

uma modéstia: a de reconhecer que não lhe basta dispor da planta do arqueólogo (sempre 

necessariamente cotada) e do manual de Vitrúvio”201; ou seja, o arquitecto deve atender 

a outras questões mais locais e regionais, no qual cada caso é diferente. 

 No entanto, uma coisa é certa, tendo por base a teoria da arquitectura roma-

na e a noção dos cânones e ideias de espaço, “largamente difundidos”202, o processo 

pode ser facilitado, quando adaptado ao caso de estudo, um castro, onde são aplica-

das técnicas regionais e rudimentares, ainda hoje usadas em determinados lugares, 

onde nos mostram a sua especificidade e capacidade de adaptação ao sítio. É necessá-

rio ter consciência que existiam cidades, de facto, que seguiam os ideais tratados por 

Vitrúvio, mas que ao mesmo tempo, existiam cidades pequenas, se assim podemos 

nomear, que aplicariam, com engenho outras concepções espaciais tornando-os ca-

sos excpecionais e, igualmente eficazes. Por isso, a passagem pelo local é inquestio-

nável, onde o diálogo entre os arquitectos e arqueólogos é indispensável podendo até 

nem ser conclusivo, mas com certeza, proveitoso.

 “ A arquitectura deve ser entendida como um processo único que tem como ob-

201 Jorge Alarcão, “A colaboração de Arquitectos com Arqueólogos”, in Interpretar a Ruina, Contribuições entre campos 
disciplinares, op,cit., p.12.

202 Ver Pedro Alarcão, “O traçado oculto da cidade romana de Tongobriga”, in Tongobriga. Reflexões sobre o seu Desenho 
Urbano, Edições Afrontamento, 2015, p.27.



jectivo satisfazer simultaneamente a utilitas, a firmitas e a venustas”203. Para atingir 

este objecto, o uso do desenho entendido como um instrumento da Arquitectura é, 

de facto, indispensável neste processo. “Se este princípio se aplica no acto do projecto, 

pode também ser analisado em sentido contrário, da ruína ao construído, tendo o autor 

da interpretação que deduzir a lógica compositiva do edifício (o seu traçado, distribuição 

entre as partes e proporção) em relação com a sua lógica de materialização (o seu sistema 

estrutural e técnica construtiva). E ninguém dispõe de melhores ferramentas e método 

para empreender a tarefa da dedução da ausência do que o arquitecto, utilizando preci-

samente o desenho como instrumento de análise e concepção”204.

 E por isso, é necessário mostrar o papel alargado da Arquitectura e através 

dela colaborar e contribuir para a compreensão e interpretação deste lugar, ainda 

que conscientes de que não reunimos todas as condições para tal tarefa.“O regis-

to, interpretação e valorização do património arqueológico em necessária colaboração 

trandisciplinar é uma prática cujos frutos também nós podemos comprovar. O principal 

interesse do arquitecto em estudar a ruína, prende-se com o facto de continuarmos a ver 

a disciplina como a síntese de problemas antigos e novos, entre a citação e a inovação.”205.

203 Pedro Alarcão, “O traçado oculto da cidade romana de Tongobriga”, in Tongobriga. Reflexões sobre o seu Desenho Urba-
no, op.cit., p.26.

204 Idem, p.26-27.
 
205 Pedro Alarcão, “Intervenção arquitectónica em contexto arqueológico. A lição das ruínas”, in Intervenção arquitectónica 
em contexto arqueológico. Propostas e desafios para a cidade de Braga, Faup, 2014, p.12.
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11.1. Interpretação da ruína do Castro do Monte Mozinho

 A metodologia aqui tomada, prende-se, numa primeira fase, na recolha 

de dados documentais através da bibliografia e de relatórios de escavação. Numa 

segunda fase, procedeu-se ao levantamento in situ; numa terceira fase, a interpre-

tação realizada com o apoio da Professora Teresa Soeiro e, por fim, utilizamos o 

desenho como instrumento de concepção.

 O processo torna-se mais complexo quando, a análise e interpretação se de-

bruçam sobre estruturas do castro, mais ou menos contemporâneas, sendo a diferen-

ça de 10 a 30 anos. Mesmo assim, existem sobreposições de estruturas; pois, desfize-

ram-se, naturalmente, construções com o objectivo de reaproveitar material para a 

construção de outras estruturas, dificultando a nossa interpretação. Neste contexto, 

centrámo-nos apenas no interior da muralha, porque o que está fora foi profunda-

mente transformado numa época posterior (final do século III a V d.C.).   

 Dentro desta muralha, centrámo-nos na análise do castro durante a época 

Flávia: não só pela variedade de elementos que nos fornece, mas também por ser 

nesta que se registaram as alterações mais significativas.

 Nos anos 70  do século I d.C., durante o governo dos Imperadores Flávios, 

houve uma restruturação do castro. A rua principal é monumentalizada; algumas 

estruturas habitáveis são reaproveitadas para realizar aumentos e novos quarteirões e 

constrõem-se de raíz as construções de modelo romano. A partir da segunda metade 

do século II, a coroa do povoado parece ser abandonada, já que reocupação no final 

do século II até ao V, incide nas plataformas inferiores, onde as novas estruturas 

erguem-se fora desta muralha. 

 Apesar das várias visitas ao local, entendemos que a reconstituição do Mozi-

nho pré-flávio é um trabalho complexo, que exige alguma abstracção, assim como, 

de conhecimentos teóricos gerais que permitam motivar a pesquisa.
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11.2. Análise e descrição dos sectores

 Pretende-se realizar uma análise das construções e evolução do povoado, na 

área que a muralha circunda, já referido, e, por último, realizar uma reconstituição 

desenhada do aglomerado na época Flávia. Focámo-nos apenas na análise desta área 

pelo facto de, actualmente, ser a que apresenta mais estruturas escavadas, sendo 

possível realizar uma leitura e ter uma percepção do conjunto. Apesar dos vários 

registos nestes sectores, ao longo dos anos de escavação, desde os anos 70 do século 

XX, foram várias as opiniões e leituras interpretativas; no entanto, optamos por rea-

lizar uma interpetação nossa do que encontramos lá, hoje, tendo em conta e fazendo 

referência, quando pertinente, a outros autores. Relembramos que essas interpreta-

ções foram realizadas num contexto em que nem todas as estruturas se encontravam 

escavadas e que, como qualquer outro tipo de processo, este trabalho é evolutivo 

e as leituras vão-se definindo com mais clareza à medida em que se escavam mais 

áreas. Esta reflexão, na interpretação das estruturas escavadas, só foi possível, ou pelo 

menos, só é operativa, com o auxílio de uma arqueóloga na orientação desta tese.

 “A lógica da divisão de Mozinho em vários sectores procede de um reconheci-

mento de várias unidades espaciais com comportamentos semelhantes ao nível do registo 

arqueológico…”206 Esta divisão realizada pelos arqueólogos, surgiu da necessidade de 

organizar a sua investigação. A “Avenida”207 é o eixo central dessa organização, sendo 

o eixo divisório para a nomeação dos vários quarteirões. Do lado direito da “rua 

principal”, a nomenclatura é escrita com letra maisúscula (A, D) e, no lado oposto, 

pela letra minúscula (a, c, d e g). Poderíamos levantar algumas questões sobre esta 

divisão, colocando em causa alguns indefinições, pela dificuldade em obter uma lei-

tura clara e linear; no entanto, tais questões não são importantes para o âmbito deste 

trabalho. 

 A nossa abordagem aos vários sectores está relacionada, exclusivamente, com 

206 Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho (Contributo para a história económica do povoado)”, 
in Cadernos do Museu, Museu Municipal de Penafiel, nº3, 1998, p.168.

207 Ao longo do trabalho, iremos chamar a “Avenida” de “rua principal”, por uma questão de coerência.
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o percurso que fazemos na rua principal e os sectores que vamos visualizando, à me-

dida que subimos. Temos consciência que esta abordagem poderia estar relacionada 

com a questão temporal, mas isso tornaria o processo mais complexo e pouco claro, 

por se tratar deste tipo de assentamentos em que, visualizamos sobreposições, inde-

finições e falta de elementos.

“Sector A”

 O denominado “sector A”208 localiza-se à direita da rua principal (152), en-

tre o recinto superior (156 a) e a muralha  (156 b), que engloba a área mais escavada 

até à actualidade. Coloca-se a hipótese desta área ter sido construída na primeira 

metade do século I d.C, tendo-se a ocupação prolongado até à época flávia e pro-

vavelmente, antonina. Pensa-se que todo este sector deveria ter sido abandonado a 

partir dos finais do século I d.C. ou meados do século II d.C209.

 Para chegar a esta área, passa-se pela entrada da dita muralha, com suposta 

porta em guilhotina (154) e depara-se com um conjunto de habitações, mais ou 

menos organizadas em núcleos. Este sector é um dos exemplos claros da convivência 

entre diferentes habitações e núcleos, assim como é visível uma evolução das técnicas 

formais e construtivas das estruturas e também uma mudança nos hábitos de vida. 

Este sector “A” é dividido por quatro quarteirões, podendo reduzir-se a três, depen-

dendo das perspectivas210 (156). Estes quarteirões definem-se com um caminho per-

pendicular (157) à “rua principal”, origininando quarteirões bem delimitados por 

muros. Um dado que talvez faça alguma diferença e seja relevante para a nossa leitu-

ra, mais adiante, é que esta zona é marcada por um afloramento granítico expressivo, 

208 Ver Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Escavações no Monte Mozinho (1974)”, op.cit., p.62 e Carlos Alberto Fer-
reira de Almeida, “Escavações no Monte Mózinho II, 1975-1976”, op.cit., p.10.

209 Ver Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho (Contributo para a história económica do povoa-

do)”, op.cit., p.173. 

210 “Está escavado numa área de aproximadamente 1200m2, divididos por duas ruas perpendiculares que delimitam três quartei-
rões, sendo um outro demarcado por muros comuns e direcções inversas na abertura das casas.” Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: 
Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, Boletim Municipal de Penafiel, Museu Municipal 
de Penafiel, 3ª série, nº1, 1984, p.199. 
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onde é visível a integração das construções por sua vez, igualmente em granito.

 O primeiro núcleo que vamos abordar, está adossado ao muro do recinto 

superior (156 a). É delimitado por muros, onde não nos restam dúvidas de se tratar 

de um conjunto fechado (159). Tem como seus limites o muro do recinto superior e, 

nos restantes lados, caminhos. Deste núcleo fazem parte duas construções circulares 

e quatro rectangulares. “A ocupação melhor documentada começa na época Flaviana 

depois da construção da Muralha I, que cortou os estratos 5 e 6 da Avenida e do muro 

em volta do quarteirão.”211

 Do lado direito do caminho encontramos um espaço encerrado que nomea-

mos como o “núcleo II” (161). Esta zona deixa-nos, em função do que foi escavado, 

com algumas alternativas na sua interpretação. Vários autores consideraram este es-

paço como um só núcleo212 (161 A), no entanto, a partir de visitas ao lugar e conver-

sas com a arqueóloga Teresa Soeiro, evidenciamos uma leitura alternativa. Esta área 

é constituída por três construções circulares, no qual uma das construções apresenta 

um anexo e uma construção rectangular (161 A). No entanto, a diferença de alturas 

na implantação das estruturas, conferiu a esta zona dois espaços distintos (161 B 

e 166). Esta diferença altimétrica existe devido ao afloramento granítico presente 

neste núcleo, aproveitando para construirem uma das estruturas circulares. Sobre 

esta estrutura (161), Carlos Alberto relata de que “…apareceu-nos um alicerce de casa 

redonda muito curioso porque nos mostra como, pelo menos às vezes, os homens daquele 

tempo começavam a construção das suas casas. Esta habitação, como a que encontramos 

a ocidente, é de época anterior à muralha que aí vemos. Notemos que na construção da 

dita casa se começou por fazer uma base delimitando o perímetro, feita de pedras muito 

pequenas, assentes em saibro ou barro, donde partia depois a elevação da parede”213.

  À frente desta construção circular, encontramos uma outra estrutura, que 

tira proveito do muro da rua principal para delimitar o seu espaço (171 B). O acesso 

211 Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho (Contributo para a história económica do povoado)”, 

op.cit., p.173. 

212 Ver Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho (Contributo para a história económica do povoado)”, 
op.cit., p.172 e Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Escavações no Monte Mozinho II 1975-1976”, op.cit., p.12.

213 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Escavações no Monte Mozinho II, 1975-1976”, op.cit., p.21. 
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ao pátio comum destas duas construções é realizado a partir da rua perpendicular à 

rua principal (171 C). 

 Depois de definirmos o “núcleo II”, consideramos do “núcleo III”, a cons-

trução circular (171 D) e a quadrangular (171 E), não só por se encontrarem a uma 

cota inferior ao “núcleo II”, mas por este se fechar em relação à restante área. O aces-

so ao “núcleo III”, é realizado através de duas entradas: uma, directamente da rua 

principal, a outra pela rua perpendicular a esta (171). O “núcleo III” é constituído 

por três construções circulares e quatro construções quadrangulares encostadas ao 

interior da muralha. Muito idêntico ao “núcleo II”, aqui a formação granítica conti-

nua e, a partir dos dados de escavação, existem vestígios da existência de um lagar de 

vinho ou azeite (171 F). Segundo Teresa Soeiro “O lagar/prensa escavado num penedo 

do pátio de uma das casas remeterá para uma eventual produção de vinho (ou azeite, ou 

cera e mel...), bebida que aqui chegaria desde o início do povoado por via do comércio, 

envasada em ânforas, de proveniências e formas variadas, impondo-se depois pela quan-

tidade as vasilhas vinárias da hispânia meridional.”214 O acesso a este lagar, é realizado 

através da rua principal. Então, para além das duas entradas para este “núcleo III” 

já referidas, podemos contar com esta entrada também (171). Este núcleo tem, de 

facto, uma dimensão considerável, e não sabemos a sua importância no povoado, no 

entanto sabemos que tem alguma imponência pelo facto de que a  rua perpendicular 

se direccionar para uma das suas entradas, já referidas.

 Por último, definimos o quarto núcleo que engloba, quer construções ao 

lado do muro do recinto superior, quer da muralha, e são, maioritariamente, cons-

truções circulares (177 IV). 

 A primeira construção que vamos abordar, situa-se ao lado do muro do re-

cinto superior. É delimitada por dois muros perpendiculares e apresenta um ves-

tíbulo que torna esta construção o único exemplo até à data (177 A). Coloca-se a 

hipótese do acesso para esta área, ser realizado em dois lugares: um, a partir de uma 

passagem que vem da rua perpendicular à rua principal e que divide o “núcleo I” do 

“núcleo IV”; o outro, a partir da área entre esta construção peculiar e o conjunto das 

restantes construções (177).

 A segunda construção (177 B), é erguida adjacente a dois grandes rochedos, 

214 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho-Sítio Arqueológico”, op.cit., p.23.
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tendo a sua entrada virada para o pátio central comum a estas construções. Ao lado 

desta, estão dispostas quatro construções circulares (177 C, D, E) e uma construção 

encostada à muralha II (177 F). Sobre estas construções, à partida, comportam-se 

de forma idêntica (181), estando omitidas partes de muros que delimitam o espaço 

de cada construção. Ainda assim, abordamos duas construções: a “C1” (176 C1), 

no qual os seus muros se encostam à construção “C” (177 C), parecendo-nos que 

se trate de um anexo, daí a sua nomenclatura. E, por fim, a “F” (177 F), adossada à 

muralha que deve tratar-se, igualmente de um anexo. Sobre esta construção sabemos 

que a sua forma é mesmo essa, porque foi constrtuída depois da muralha, pois se 

fosse antes, o muro da muralha estaria por cima do muro desta construção (182).

 Sobre a reconstituição desenhada deste sector, estudamos a continuação dos 

muros e a inclinação dos telhados (184). Apesar desta área ter sido das primeiras a 

ser habitada, foi também alvo de várias remodelações na época flávia. “Após as re-

modelações que se fizeram nesta zona, tendo destruído e provavelmente removido grande 

parte do entulho de épocas anteriores, viveu-se neste sector entre a época flaviana...e pro-

vavelmente o fim da ocupação do povoado, pois é neste sector, juntamente com o c e uma 

parte do D, que se registam as pastas mais grosseiras, com engobes fracos e formas pouco 

cuidadas”215. 

 É das zonas em que melhor conseguimos observar a definição e delimitação 

dos núcleos, assim como, do reaproveitamento de material, durante as reformula-

ções urbanísticas, reorganizando espaços exteriores216. 

 

215 Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho ( Contributo para a história econóica do povoado”, 
op.cit., p.173.

216 Ver Idem, p.172-176.  
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“Sector D” 

 O “sector D”217 (187) encontra-se “…situado a Este e Norte da avenida, em 

redor do recinto superior, sendo exteriormente delimitado em parte (Este) por um muro 

de contenção que suporta a primeira plataforma de edificações, no restante (Norte) pela 

primeira muralha. É aqui o prolongamento do sector A, já escavado e publicado, do qual 

nenhuma barreira física o separa”218. 

 A partir dos dados das escavações arqueológicas, sabe-se que esta zona do 

povoado, foi das mais reformuladas durante a época flaviana. Sobre este aspecto, é 

possível visualizar no terreno as estruturas que foram arrasadas, outras sobrepostas e 

outras adaptadas aos novos hábitos de vida (191).

 “Toda esta área designada como sector D parece ter estado na primeira metade 

do século ocupada por casas, que no momento da escavação se conservavam razoavel-

mente junto da muralha, e bastante mal na zona intermédia em que os penedos quase 

afloram à superfície e a erosão actuou com maior voracidade. Mais perto da avenida, 

onde depois se veio a implantar uma grande casa romana, as construções circulares foram 

arrasadas ou ficaram soterradas e fraccionadas para dar lugar à nova habitação. 

 A grande quantidade de penedos e o desnível que eles próprios criaram ajudaram 

contudo a preservar algumas delas…”219.

 No limite da divisão entre o “sector A” e o “sector D”, encontramos, junto à 

muralha, dois núcleos bem definidos (191, I e II). O primeiro (190, I) é constituído 

por três construções quadrangulares e três circulares. A entrada para este conjunto, 

faz-se, à partida, pelo lajeado de granito entre a construção quadrangular (191 A) e 

a circular (191 B). No entanto, neste caso, como não há vestigíos de ter existido um 

sistema que fechasse este espaço, a entrada poderia ser aberta (191). Não se sabe ao 

217 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: a escavação do sector D”, in  Monte Mozinho: 25 anos de trabalho arqueológicos, 
Cadernos do Museu, Penafiel, 1998, nº2.
 
218 Idem, p.79.
 
219 Idem p.80. 
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certo se este espaço era um só núcleo ou se repartia em dois. À semelhança do “Nú-

cleo II”, ao centro, encontra-se uma construção circular (197 C), que “…tem a par-

ticularidade de não apresentar porta até à altura de parede conservada e de inserir no seu 

interior um vultoso penedo, aplanado, que sobressai do piso de saibro bem calcado, sem 

lareira, também ele sobreelevado em relação ao exterior. Como já foi dito em anteriores 

publicações sobre Mozinho, edifícios com estas características tinham boas condições para 

funcionar como local de armazenamento ou celeiro”220. O “Núcleo II” (195), separa-se, 

do anterior, através de um muro (198). É constituído por duas construções rectan-

gulares e uma circular. Apesar da proximidade da muralha, o muro deste núcleo é 

independente do muro da muralha. Ao centro do pátio, à semelhança do anterior 

(195)“...verificámos ter existido em momento anterior uma outra construção circular, 

depois arrasada até ficar nivelada com o lajeado, servindo o seu antigo piso interior para 

prolongar aquele. Os topos das pedras da sua parede estão também muito boleados devido 

à circulação e utilização de toda esta área descoberta”221.

 Na parte central, a leitura já não é tão clara, pela falta de elementos, como 

os muros. Por isso, analisámos o lugar a partir das suas diferentes cotas, entendendo 

assim a sua organização espacial. Dividimos então o espaço em duas partes: a parte 

mais alta, definida pelo prolongamento do muro da casa romana, e a parte mais 

baixa (202).

 Na parte mais baixa (203), as construções ergueram-se antes das reformu-

lações urbanísticas, tendo sido destruídas (204 e 205). No entanto, na falta de ele-

mentos na parte central, durante a escavação da área, segundo Teresa Soeiro, “…

encontrámos a coroa de uma pequena estrutura circular que, depois de escavada, se 

verificou ser um forno. Ao lado deste outro surgiria, bastante mais destruído”222. Sa-

be-se que estes fornos (203) estariam virados em direcção à muralha, sugerindo-

-nos que existia uma utilização do terreno nesta área, no entanto “…não fornece 

220 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: a escavação do sector D”, in  Monte Mozinho: 25 anos de trabalho arqueológicos, 
op.cit., p.83.

221 Idem, p.82. 

222 Idem, p.84.  
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construções nem um significativo amontoado de detritos, ou mesmo das habituais peças 

fragmentadas e falhadas, comuns caso se destinassem prioritariamente à cozedura da 

louça, vazadouro que poderá estar um pouco mais afastado”223.

 À cota alta, contornando o muro do recinto superior, conseguimos visualizar 

que o lajeado da rua principal deixa de existir, sendo o afloramento granito o mate-

rial de excelência (209). Percorrendo este nível, vamos ter acesso, não só à entrada 

alternativa para o recinto superior, em rampa e escadas (208 e 209), como dá acesso 

a duas construções: uma, quadrangular, inteiramente talhada no granito (207) e ou-

tra, circular (208). O fim desta rua é marcada, pelo muro que corresponde ao “sector 

A”, indicando assim, duas direcções: ou acedemos à cota baixa deste sector, dando 

acesso aos dois núcleos já referidos (209), ou caminhamos em direcção ao “sector 

A”, já exposto.

 Por último, o núcleo habitacional, situado a Sul do povoado que foi cons-

truído na época flávia (210). Durante a romanização, construiram uma plataforma, 

para assentarem novas estruturas, destruindo as habitações que se encontravam a 

uma cota inferior (211). Este núcleo é delimitado por um muro que divide as cons-

truções da rua principal que toma uma direcção a sul, e, pelo lado oposto, pela pare-

de das construções que continua em direcção à zona central já referida (209). 

 O acesso a este núcleo, é realizado através de escadas que, diferenciam a 

cota deste núcleo, da cota da rua principal, definindo este espaço (212). Após a 

entrada no núcleo, encaramos com um espaço central (213), que dá acesso a um 

compartimento (215 C). Depois, a partir de uma passagem estreita, dá acesso às res-

tantes construções (215). Analisando a planta, colocamos duas hipóteses de uso da 

construção “C”: a primeira,  pode ter sido um local de armazenamento de produtos 

agrícolas, utilizando, por exemplo, o pátio central para desempenhar actividades 

como a secagem de alimentos; ou então pode ter sido um vestíbulo para os animais, 

distancionando-se dos outros compartimentos.

 Depois de uma passagem estreita (216), temos do lado esquerdo um com-

partimento (215 D), de acesso ligeiramente acima da cota do pavimento, que par-

223 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: a escavação do sector D”, op.cit., p.84. 
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tilha a parede divisória com outro compartimento do mesmo género. À direita de 

quem entra, ainda existe um compartimento com um vestíbulo recto (224 E). Ao 

fundo deste núcleo, encontramos os espaços de maior dimensão desta zona. O aces-

so é realizado através de um corredor (224 F), no qual entramos para os comparti-

mentos “G”, “H” e “I” (224). Antes de entrarmos para este corredor, visualizamos 

um compartimento “E”, fechado, no qual não temos indicações de existência de 

vãos (224 J) e, por isso, não conseguimos supor que função teria.
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 O “sector d”224 situa-se entre dois sectores- o “D” e o “c” e, actualmente, é 

uma área de difícil interpretação, por se encontrar adjacente a uma zona que falta 

escavar e que poderia ser útil para a compreensão dos espaços deste sector.  O “sector 

d” é delimitado por duas ruas: pela rua principal e  uma perpendicular à rua princi-

pal (228).

 O acesso a este sector é realizado a partir da  rua que separa este conjunto do 

“sector c” (228). Quando entramos para esta área, encontramos do lado direito,uma 

estrutura adossada ao muro (232 A). É uma construção “…de paredes de saibro e faces 

alisadas…foi descoberta nas primeiras campanhas e a sua originalidade construtiva ain-

da não encontra paralelo neste povoado. O solo desta habitação é de saibro pisado apre-

sentando sensivelmente ao centro uma lareira de barro alisado e decorado pela impressão 

de um fio torcido, ainda em fresco”225 e do lado oposto, do lado esquerdo da entrada, 

uma construção circular (232 B).

 A estrutura com a maior área deste sector (232 C), encontra-se encostada ao 

muro de delimitação da rua principal, uma vez que este sector se desenvolveu a uma 

cota abaixo desta. Como verificámos no esquema, a construção rectangular aprovei-

ta parte da construção circular (232 D), provavelmente anterior a esta reformulação 

que apresenta “…aparelho cuidado, e com um curioso sistema de porta ou cancela na 

entrada deste, de que são testemunhos os orifícios na laje onde girava o gonzo e um ba-

tente de estreitas pedras ao alto”226. Ainda sobre o mesmo complexo, esta construção 

situa-se no canto deste sector fazendo a transição da rua principal para o lado sul 

do povoado (229). É de realçar que este conjunto, à semelhança de outros, cresceu, 

com reformulações urbanísticas, apoderando-se da área da rua principal que ladeia, 

224 Ver Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho (Contributo para a história económica do povoa-
do)”, op.cit., p.170.

225 Ibidem. 

226 Teresa Soeiro,“Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., 
p.182.
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neste caso, o muro do recinto superior. Teresa Soeiro defende que a“…grande casa 

rectangular em pedra bem aparelhada a pico, com ângulos rectos ainda que sem utilizar 

cunhais ou uma disposição horizontal das fiadas…A entrada fazia-se pelo Sul, por uma 

área lajeada, através de uma porta larga bem definida pelas pedras colocadas transversal-

mente que servem de ombreiras. A cobertura devia ser feita por tégulas…”227.

 Portanto, estas informações colocam-nos a hipótese deste sector ter obedeci-

do a um traçado inicial e, posteriormente, a uma remodelação (240 A). 

 Por fim, para a reconstituição desenhada da Época Flávia, consideramos, 

neste sector, a única estrutura que nos indica que foi reformulada, tendo sido tam-

bém, a estrutura mais estudada por nós. Foi neste contexto que, referimos  no início 

deste texto sobre este sector, que poderia ser importante a escavação da restante área, 

com o intuito de entender melhor este “sector d”. 

 Segundo Teresa Pires de Carvalho, “Quer pelo registo da sigillata, quer pelo 

inventário dos outros materiais, parece comprovar-se uma intensidade de ocupação na 

época pré- Flávia, sendo raros os vestígios posteriores. A proximidade do sector D, com 

uma ocupação mais tardia, provavelmente mais rica, terá sido a sequência de ocupação 

nesta área, podendo ter aproveitado as construções do sector d para outro tipo de funções 

que não de habitação. A cronologia geral do sector, parece ter começado pelo menos a 

partir da época de Tibério, como o atestam a maioria das itálicas desse período.”228

227 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., 
p.182.
 
228 Teresa Pires de Carvalho, “A Terra Sigillata de Monte Mozinho (Contributo para a história económica do povoado)”, 
op.cit., p.171. 
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“Sector c”

 “O Mozinho, desde o final dos anos sessenta do século I d.C. até meados da 

centúria seguinte, perde a enorme dimensão que lhe intuímos para o período anterior e 

mostra, na área escavada, grandes desigualdades entre os diferentes sectores. Parece que 

enquanto uns acompanham a dinâmica da época fazendo-se cada vez mais romanos, 

outros ficaram para trás, continuando a repetir modas desgastadas, em áreas margina-

lizadas e empobrecidas: e muitos teriam partido, deixando no interior das muralhas 

manchas desabitadas”229.

 O “sector c”230 é considerado, pelo seu carácter, um dos mais romanizados 

(245). Para erguer esta área foi necessário arrasar o antigo edificado, realçando a im-

ponência deste, face ao sector à cota inferior (249). “Inicialmente, este espaço deve ter 

sido definido pela implantação de um forte muro em pedra que o separa da plataforma 

-a, consolidando um socalco natural do terreno, e pelo muro que delimita o quarteirão 

separando-o da rua”231. 

 Este sector situa-se do lado esquerdo da rua principal e o seu acesso é exclu-

sivo neste castro (250 B). A entrada em “L” para compensar o desnível, é construída 

sobre a área da rua principal, que funciona como uma antecâmara, antes de entrar 

no espaço privado. É resultado de uma sabedoria espacial e o caso mais próximo 

de comparação, ainda que não seja na sua entrada, mas numa das suas construções 

é no “sector d”, anteriormente referido. Verifica-se, ainda, uma outra entrada para 

este sector, numa plataforma, mais acima, acompanhando a cota superior do terreno 

(501 C).

 Na primeira entrada, encara-se com um conjunto de habitações rectangu-

lares e uma rua lajeada que lhes dá acesso. A primeira construção do conjunto, 

situa-se do lado direito de quem entra e foi erguida junto ao muro da rua principal 

229 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: Sítio Arqueológico”, op.cit., 1998.
 
230 Este sector já passou por inúmeras interpretações. Ver Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “O Templo do Mozinho e 
seu Conjunto”, op.cit., p.51-56.

231 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., 

p.227. 
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(250 D). Do lado esquerdo da entrada, encontramos três construções quadrangula-

res (250 E). No centro deste núcleo, situa-se uma construção quadrangular (251), 

que já foi interpretada como um templo, antes de se escavar a “casa romana”, mais 

a Sul do povoado, que referimos no “sector D” (224). Esta construção é delimitada 

por muros mais baixos (254), dando acesso a outro espaço (257 A) e à plataforma 

superior (257 B). No final desta rua, existe uma construção de grande dimensão 

( 257 C). A entrada desta construção é “…ladeada por ombreiras que dá acesso a 

um grande compartimento rectangular, com paredes de aparelho cuidado, caiadas, e 

piso bem calcado em que se podem ver duas lareiras feitas com tégulas, uma encos-

ta à outra na linha média. A cobertura também aqui seria de tégulas e ímbrices”232.

 Logo após a entrada para este espaço, no segundo compartimento rectangu-

lar encostado ao muro de contenção de terra, existe uma pequena argola (257 D), 

que serviria para prender os animais, segundo indicações da arqueóloga aquando das 

visitas ao terreno. Isto poderá indicar-nos uma possivel divisão de usos, entre aquilo 

que é, exclusivamente para o dono, de carácter mais privado, e a área onde estavam 

os animais (261). “A técnica de construção é a de todo o sector, com paredes de pedra 

apresentando fiadas de tendência horizontal, cobertas por cal, e um piso em saibro claro 

bem calcado, profundamente destruído pela erosão que arrasou a parte traseira destes 

compartimentos…”233.

 Na segunda entrada, realizada a partir da rua principal (257 E), encontramos 

uma zona constituída por uma construção de grande dimensão, com uma forma ir-

regular, rodeada por uma larga passagem (257 F). Este corredor direcciona-se para 

uma construção circular, de difícil interpretação, por conter algumas sobreposições, 

dificultando a nossa leitura do uso deste espaço (262).

 Ao avançarmos com a reconstituição desenhada deste sector, percebemos 

que existiu uma estrutura pré-flávia, que foi arrasada com a construção dos edifícios 

mais romanizados, definindo novas formas de viver o espaço.

 O estudo desta zona centrou-se na leitura destes espaços, na hipotética altura 

dos muros (263) e, por úlimo, na inclinação das coberturas (264). 

232 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., 
p.228.

233 Idem, p.227. 



157    A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel



266. Planta dos muros da reconstituição flávia do “Sector c”. Escala 1/500. Muro existente Muro interpretado Piso consistente, em terra Fogueiras Lajeado de granito
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Sector c

272.

“Sector a”

 O “sector a” (267) situa-se, aproximadamente, a uma cota dois metros infe-

rior à rua principal, desenvolvendo-se ao longo de uma plataforma aplanada e longa 

(268). Por causa deste desnível em relação à rua, colocamos a hipótese de nunca ter 

existido um acesso directo para o sector. 

 O que parece claro no “sector A”, relativamente ao acesso, aqui a leitura é 

dificultada pela reformulação urbanística na época flávia e construção do “sector c” 

(272); o que obriga a um exercício de abstração, descartando o “sector c”, mental-

mente, e imaginando que existiam outras construções no local, já que há vestígios 

das mesmas (276). Actualmente, a única forma de se chegar a este sector é subir a 

rua principal até ao recinto superior, contornar o “sector c” e descer, assim, o monte 

até ao sector em questão (267). O que nos parece, de facto, um pouco redundante: 

subir para voltar a descer, quando sabemos que existem sectores neste povoado, 

cujos acessos são mais facilitados e até, por vezes, enfatizados. No entanto, saben-

do que o “sector c” foi construído por volta de 70 d.C. e que nesta zona existiam 

construções anteriores à data, podemos imaginar um caminho perpendicular à rua 

principal, como verificamos no “sector A”, que daria o acesso às várias construções 

circulares, encurtando o caminho até ao “sector a” (277 e 278). 

 Os arqueólogos reconhecem que existe uma dificuldade em obter uma leitu-

ra clara e linear da ocupação. “Colocada sobre um declive acentuado, a muralha II, de-

pois de passar a entrada e reforço que está ligado ao sistema de clausura adoptado, vai-se 

encontrar muito arruinada, em alguns trechos não tendo sequer resistido a última fiada 

de pedras, restando a marca do arranque da parede nos entalhes praticados no penedo. 

Completamente construída em pedra granítica ligada por barro, com duas faces verticais 

de aparelho incerto mas bem picado e enchimento de pedras irregulares, tem a largura 

média de um metro e uma altura original impossível de avaliar. Também a existência de 

rampas ou escadas de acesso não pode ser verificada dado o precário estado de conserva-

ção. A falta deste apoio fez com que as construções que se lhe adossavam pelo lado interno 

sofressem também intensa ruína, achando-se os muros incompletos e mesmo abaixo do 

antigo nível dos pisos. Nesta circunstância pode-se compreender facilmente que o espólio 

267. Planta do “Sector a”.

268. 269. 270.

271.

273. 274. 275.

268. Localização do sector.

270. Visão geral do sector.

269. Pormenor de construções.

271. Planta e axonometria do 
“Sector a”.

274. Muro interrompido pelo 
caminho de acesso ao sector.

273. Vista do único núcleo bem 
definido.

275. Aparelho de uma construção 
circular.

272. Desenho do sector.
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dos parcos estratos desta zona próxima da muralha seja reduzido e pouco significativo 

para uma correcta tentativa de interpretação”234. O que verificamos é que, pela falta de 

clareza de leitura originada pela ausência de vestígios de muros e outros elementos, 

a interpretação sobre a sua organização torna-se mais difícil. No entanto, são visíveis 

neste sector as construções, essencialmente circulares ou elípticas, e alguns muros 

de delimitação de áreas privadas. Foi talvez dos primeiros a serem construídos e, ao 

longo dos anos, passou por algumas reconstruções. Pensa-se que estas reformula-

ções, em momento algum terão coexistido com a reformulação urbanística flaviana 

e reconstrução da plataforma superior. Dada esta não coexistência, temos de ter em 

conta que algumas construções foram abandonadas e outras reutilizadas, não saben-

do ao certo a função destas, podendo caracterizar uma zona mais pobre do castro.

 Em comparação com o “sector A” e com o afloramento granítico que carac-

teriza este sector, visualizamos que na zona em questão - o “sector a”-, as construções 

não estão em contacto directo com o granito porque o solo não possui a mesma for-

mação, tendo menos consistência, ao contrário do que é demonstrado no “sector A” 

(259). Este aspecto é relevante, porque originou situações arquitectónicas diferentes, 

entre os quais, a necessidade do uso do muro como suporte de contenção de terras, 

ou seja, nesta zona o uso do muro como parede de divisória e a criação de núcleos, 

não é tão notória. Assim, o muro de contenção de terras e diferenciação de cotas 

parece prevalecer, pois a área fica entalada por limites bem definidos: pelo muro da 

rua principal (276 A), pela muralha (276 B)e pela parede de contenção de terras e 

suporte da plataforma à cota mais alta, correspondendo ao “sector c” (276 C).

 O primeiro núcleo seleccionado é aquele que nos parece melhor definido, 

situado ao lado do muro da rua principal (277 D). Neste núcleo conseguimos visu-

alizar a sobreposição de estruturas. Pelo menos na sua fase mais tardia de utilização, 

a área era composta por três construções voltadas para um espaço interior. A partir 

dos vestígios, sabemos que na zona de entrada para este núcleo, o solo era pavimen-

tado com pedra irregular. Atrás do muro que fecha o primeiro núcleo, é visível uma 

construção circular com vestíbulo e o pavimento lajeado que a contorna (281 A).  

234 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., 
p.136. 

276. Planta esquemática da 
hipótese do traçado inicial do 
acesso para este sector.

277. Planta e corte esquemá-
ticos da análise e interpreta-
ção do “sector a”.

278. Planta esquemática 
das estruturas anteriores à 
reformulação urbanística do 
“sector c”.

279.

279. Planta esquemática da 
coberturas coberturas gerais 
da cidade, na época Flávia. 
Análise da relação do sector a 
com outros sectores.

sector a
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280. Planta dos muros da reconstituição flávia do “Sector a”. Escala 1/500. Muro existente Muro interpretado Piso consistente, em terra Fogueiras Lajeado de granito



 Ao lado desta, está uma construção circular com um muro espesso. Não se 

definiu a entrada nem se entende muito bem como este espaço era frequentado e/ou 

organizado (281 B). 

 “O centro da área escavada é local de maior erosão, não sabemos se alguma cons-

trução teria desaparecido totalmente. Uma casa circular próximo ao muro de socalco e 

outra em ferradura adossada à muralha ocupavam este espaço, ambas possivelmente com 

porta para a linha média. Um muro que parte da parede da casa circular parece, pelo seu 

compartimento, mais uma parede divisória do que os restos de vestíbulo. Anotamos ainda 

que esta construção tinha as paredes interna e externamente rebocadas, com superfícies 

bem alisadas e pintada em tons de azul e ocre muito esbatidas”235. Face às leituras, pa-

rece-nos que todas as hipóteses poderão ser válidas. No entanto aqueles muros mais 

espessos, adossados às construções circulares, podem sugerir delimitações de carácter 

privado. 

 No “sector a”, como já foi referido, é claramente visível que, com a cons-

trução da plataforma do “sector c”, sensivelmente a 3 metros acima, destruiram-se 

algumas construções próximas a este muro, assim como outras que se situavam na 

plataforma do “sector c”. Estes dados surgem, não só pelos vestígios das casas cir-

culares, mas também por um antigo muro de contenção de terras, que não teria a 

mesma altura que o muro flaviano. O muro posterior foi construído aquando da 

reformulação urbanística, à frente deste mais antigo (272). Serve como parede das 

construções que aí se ergueram, ao contrário do muro anterior, mais irregular e de 

contenção, que funcionaria de forma independente dos muros das construções cir-

culares. A partir destes dados, entendemos que nem todas as estruturas coexistiram 

perante esta reformulação. 

 Para completarmos a planta da época Flávia consideramos, a partir da análi-

se, o único quarteirão bem definido do “sector a”, por ter sobreposição de uma estru-

tura mais antiga, como também, as construções que lhe seguem, não sabendo para 

que fim serviriam, nem quem vivia nesta zona do povoado, interdita a partir da rua 

principal. Durante a época flávia, as estruturas próximas ao muro reformulado da 

plataforma do “sector c” não terão sido usadas, sendo destruídas e enterradas (280).

235 Teresa Soeiro,“Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., 

p.137  
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282.
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280. Planta da reconstituição dese-
nhada do “Sector a” na Época Flávia.

281. Estudo da planta da época 
Flávia.

282. Hipótese volumétrica do 
núcleo.
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“Sector g”

 “Para testar os dados patenteados pela escavação do «sector a» e avaliar até que 

ponto eles seriam extensíveis a outras áreas da faixa contígua à segunda muralha, pelo 

lado interior, abrimos em 1982 um pequeno sector, designado por g, vinte e cinco metros 

a Sul do anterior, deixando neste intervalo por trabalhar oportunidade a futuras verifi-

cações”236. 

 O “sector g” situa-se na continuidade da plataforma do “sector a”, junto à 

muralha. O que transmite esta continuidade, são os vestígios do muro de contenção 

de terra do “sector c”, cuja direcção continua para esta zona. É uma pequena área, 

constituída por duas casas circulares parcialmente escavadas, encostando-se à mura-

lha, de que pouco se consegue analisar a partir do que vemos no local e por outras 

duas casas circulares do lado oposto, encostadas ao muro de contenção de terra. 

Apesar da área de escavação ser pequena, conserva um dos melhores exemplos das 

ditas “casas castrejas”, onde podemos observar o aparelho de pedra nas paredes do 

vestíbulo (289). Nesta construção, a entrada é visível, ao contrário da outra constru-

ção circular, que se adapta à elevação do penedo granítico, formando uma espécie de 

degraus, que poderiam ter sido utilizados para a possível entrada. Pelo que se sabe, 

estas construções existem desde do início da era, no tempo de Augusto, não tendo 

sido abandonadas aquanto da reformulação urbanística flaviana, sugerindo talvez 

uma zona pobre ou marginal. 

 A interpretação que aqui efectuamos é o resultado do que conseguimos ob-

servar, tendo consciência de que a nossa perspectiva se poderá alterar, após novas 

descobertas. Ainda assim, existem alguns aspectos que podemos relatar, que não 

dependem directamente de novas prospecções arqueológicas. 

 

236 Teresa Soeiro, “Monte Mozinho: Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, op.cit., p.165. 
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285. Muro de contenção de terras 
e continuição do muro do “Sector 
a”.

286. Pormenor de construção.

287. Desenho do “sector g”.

289. Construção circular com 
vesíbulo.

290. Vista geral do sector, em 
direcção à “Muralha II”.

291.

291. Restantes estruturas junto à 
“Muralha II”.

288.

288. Planta do “sector g”.
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 O Castro de Monte Mozinho é um exemplo de um povoado fortificado, 

cujas muralhas, por vezes, não teriam uma função defensiva, mas eram construídas, 

essencialmente, por causa de questões estritamente funcionais.237 O Monte Mozi-

nho possui, em algumas situações, pendentes íngremes, em que a maior parte dos 

muros foram construídos para a conformação do terreno. Também teve esta função 

a muralha e os muros que formam as plataformas de grande parte dos sectores do 

lado esquerdo da rua principal. O “sector c”, foi construído sob uma destas plata-

formas. Assim como, no “sector D”, onde o muro de delimitação em direcção à 

muralha, é também de contenção do terreno, pois como já foi referido, todo este 

sector foi construído em cima de outras estruturas antigas elevando a cota. Já no 

lado direito da rua principal, conseguimos detectar que os muros existentes, servem 

para criar núcleos e delimitar áreas, pois o terreno, em comparação, possui outra 

formação (295).

 Um outro aspecto técnico que queremos realçar, prende-se com o sistema de 

escoamento de águas do povoado. Ao longo da muralha, existem aberturas para es-

coar a água, mas mesmo assim, com condições mais adversas, a água tinha de descer 

a uma velocidade significativa, ao longo do monte, para as zonas mais planas, por ter 

grandes pendentes.

 Um outro reparo prende-se com a sua arquitectura. Não podemos olhar 

para esta com estranheza, pois a existência do núcleo e das questões que se prendem 

com a forma de construir e habitar o pátio central são-nos comuns. Sem aprofundar 

outras questões que se levantam, conseguimos observar alguns desses exemplos nas 

aldeias actuais, em redor do Castro (299, 300, 301).

 A perspectiva seguinte, prende-se com a apropriação do espaço público no 

Castro do Monte Mozinho. Com as reformulaçõs urbanísticas na Época Flávia, veri-

ficamos situações particulares na transição do espaço público para o espaço privado. 

É o caso do “sector c”, do “sector d” e do “sector D”, como já referido, no entanto, 

de formas diferentes. O “sector c”, apropria-se da rua principal para reformular a sua 

entrada; na reformulação de um conjunto de estruturas, no “sector d”, aproveitam 

237 Ver Francisco Calo, “A Cultura Castrexa”, A nossa Terra, Vigo, 2ªedição, 1997, p.91. 

Muros de contenção

Escoamento de água

296. Aberturas para o escoamento 
de águas.

292. Sistema de escoamento de 
água.

293. Abertura na muralha para 
saída da água, no sector D.

294. Abertura na muralha para 
saída da água, no sector A.

295. Planta esquemática das 
várias aberturas para escoamento 
de água.

297. Marca no terreno para a 
passagem da água no sector c.

298. Aberturas para o escoamento 
de águas.

299. Exemplo de uma construção 
vernacular, na aldeia de Galegos, 
com uma organização idêntica a 
alguns núcleos no castro, ainda 
que em contexto distinto.

300. um outro exemplo, idêntico à 
descrição anterior. Ao fundo, uma 
construção com uma das partes 
circulares.

301. Pormenor do sistema cons-
trutivo da cobertura. Aldeia de 
Galegos, Penafiel.
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a direcção da rua principal, para fazer acompanhar a parede da construção. Por últi-

mo, o “sector D”, foi construído para rematar a rua principal, dando-lhe uma outra 

direcção, mais a Sul do povoado. Percebemos, entre outras situações já expostas, que 

esta rua é estruturante para a leitura do povoado.

 Por fim, relembramos que, quando trabalhamos sobre estes assentamentos 

peculiares do Noroeste Peninsular, outras cidades de fundação romana cresceram em 

Portugal, como é o caso de Bracara Augusta (Braga) e Conimbriga (Condeixa-a-Nova). 
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302. Planta da reconstituição dos muros na época Flávia. Escala 1:500. Muro existente Muro interpretado Piso consistente, em terra Fogueiras Lajeado de granito
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303. Planta da reconstituição da cobertura das estruturas na época Flávia. Escala 1:500.
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 Durante o processo e conclusão da reconstituição desenhada da época flávia, 

observamos que a área a Sul do povoado, que abrange os sectores “a”, “d” e “g”, estão 

situadas ao lado de uma zona dentro da muralha que falta escavar. A nossa análise e 

interpretação poderia ficar mais completa se conseguíssemos saber se existem ou não 

estruturas enterradas nessa zona. Como o nosso trabalho é, em parte, a compreensão 

deste lugar, assumimos também como nosso objectivo, acrescentar novas hipóteses 

de leitura do povoado.

  Com base em dois desenhos - um de 1964 e outro realizado por Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida em 1974 (52), conseguimos visualizar alguns detalhes 

que hoje, dada a situação em que o Castro se encontra, não nos é possível observar. 

Desta forma, a planta de 1964238, fornece-nos alguns dados relevantes. Em primeiro 

lugar, indica o limite hipotético do povoado. Em segundo lugar, há sugestões de 

caminhos, em terra ou lajeado de granito, desde a muralha exterior, até ao recinto 

superior. Em terceiro lugar, anota alguns vestígios de muros e alinhamentos de es-

truturas, de que hoje conseguimos confirmar a sua veracidade. Por último, transmi-

te-nos, na área que agora nos interresa, a existência de estruturas, que se encontram 

enterradas. A planta de Carlos Alberto Ferreira de Almeida foi usada, essencial-

mente, para verificarmos algumas alterações que tenham existido, nomeadamente o 

limite do povoado e a hipótese de outra porta do castro, mais a Sul.

 Com um certo sentido de abstracção, pretende-se, a partir dos sectores “d”, 

“a” e “g”, perceber como o povoado podia crescer, colocando a hipótese de que é pos-

sível existirem estruturas mais a Sul do escavado, que nos podem ajudar a compre-

ender a cidade na Época Flávia, pelo menos, dentro da muralha. A necessidade deste 

exercício de abstracção surge quando o desenho da reconstituição Flávia, já referido, 

nos transmite uma ideia de ocupação pouco densa, entrando em contradição com a 

base teórica sobre o seu apogeu.

 Dividimos a área em estudo em três plataformas, cujas hipotéticas estruturas 

238 António Carlos Moreira, “Levantamento Topográfico do Mòsinho”, op.cit., p.78-79. 

11.4. Reconstituição desenhada do não escavado- hipótese de cidade
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307. Levantamento Topográfico 
do Castro do Monte Mozinho, 
1964. 

308. Estudo da zona que se encon-
tra por escavar, dentro da muralha e 
esquemas do espaço de circulação e 
organização das estruturas. 

309. Esquema de análise da área, 
recorrendo a plataformas.

308.

309.

310. 311.

310. Reconstituição da cidade 
de Conimbriga, por Jean Claude 
Golvin.

311. Reconstituição da cidade 
antiga de Numância.
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305. Fotografia aérea do castro.

306. Reconstituição do povoado na 
época flávia.





se comportam de forma distintas. Naturalmente, o acesso a este sítio era feito com 

apoio às duas ruas que partem da rua principal e que, provavelmente, dão acesso não 

só à restante área edificada, como também à porta Sul do povoado, se existir.

 Na plataforma mais baixa (cota do “sector a” e do “sector g”), desenhamos a 

continuição do muro da plataforma e “sector c”, culminando na “casa romana” do 

“sector D”. Com o que visualizamos no sector “a” e “g”, provavelmente, as estruturas 

continuirão encostadas ao muro de suporte e a circulação fazer-se-ia pelo meio do 

edificado, à semelhança do “sector a” (308). Na planta de 1964, nesta área são regis-

tados alguns vestígios de estruturas circulares (307). O terreno é íngreme e não se 

coloca a possibilidade de acesso entre as plataformas, onde os muros, para além de 

paredes divisórias, funcionariam também para conter o terreno.

 Na segunda plataforma (309), a situação já poderá ser diferente, pois dada a 

sua largura, pensamos que as estruturas já se podiam apresentar de uma forma idên-

tica ao que observamos, por exemplo, no “sector c”, no “sector A” e no sector “D”, 

com a construção de núcleos.

 Por último, a plataforma que corresponde ao “sector d”, em que colocamos 

a possibilidade das estruturas por descobrir pudessem ajudar à leitura desta espaço. 

Para criar alguma vivência, não deixamos de lado a existência de pequenas hortas de 

auto sustento.
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“Penso que a maior aspiração de um arquitecto é ser anónimo; ser anónimo não é ser falsamente 

modesto, mas sim conseguir construir, num determinado tempo, um espaço que possua a sabedo-

ria acumulada durante milhares de anos; Quando a natureza e o artefacto coexistem em perfeito 

equilíbrio, então alcança-se o estado supremo da arte ou o silêncio das coisas. A mesma palavra 

natureza pode ter outras conotações; mas contudo, trata-se do silência das formas perenes.

Como se consegue este anonimato? Não tem a ver com a imitação, ou seja, não se parte da atitu-

de de querer criar de modo análogo à natureza. (...) Por isso é válido o discurso de que para fazer 

arquitectura é necessário muitas vezes superar a natureza; (...) 

Este modo de proceder pode ser correcto; é a adequação ou inadequação em contraste com essa 

convergência de duas energias diferentes; que se pode contrapor ou não. Um arquitecto pode ser 

ou conciliatório ou não; a natureza deve imitar a arquitectura, e a arquitetura deve imitar a arte de 

um ponto de vista mais global.”

Eduardo Souto Moura, “Entrevista a Eduardo Souto Moura” (Eduardo Souto de Moura entrevistado por Xavier Güell), in 2G Revista 
Internacional de Arquitectura, Eduardo Souto de Moura, Obra reciente. Barcelona:Editorial Gustavo Gili, nº5, 1998, p.122-137.
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 Numa breve abordagem, de consciência e reflexão, perante as estações ar-

queológicas, cabe-nos formular as nossas hesitações e dúvidas, enquanto arquitectos, 

na gestão e valorização das mesmas. A dúvida, em qualquer projecto, incide na nossa 

acção, enquanto reflexo da interpretação do lugar.

 No capítulo Exemplos de Reconstruções Materiais, na abordagem empírica dos 

lugares, enquanto momento sensorial e de interpretação da ruína, não foi possível 

ignorar a arquitectura contemporânea, impulsionando o momento de reflexão, aqui 

presente. Cabe-nos questionar, até que ponto devem ser introduzidos os programas 

definidos, de um modo geral, para este tipo de contexto, se na prática existe, em 

vários casos, uma deficiente gestão e compreensão da ruína. Acreditamos que o pro-

jecto de arquitectura não deve existir, neste contexto em específico, como uma mis-

são cumpridora, sem razão e verdade, mas deve ser o resultado de um conjunto de 

circunstâncias que impulsionam o diálogo entre dar um futuro ao passado - à ruína-, 

considerando-a presente nos espaços em que vivemos e em tudo o que a envolve. Os 

programas de intervenção arquitectónica devem ser seleccionados, com o objectivo 

de darem respostas concretas a necessidades detectadas em cada contexto.

  Numa perspectiva de relatar a nossa experiência sensorial dos lugares, ape-

nas inserimos os três casos -Citânia de Briteiros, Citânia de Sanfins e Castro de 

S.Lourenço-, não ignorando outros projectos, que, no âmbito deste trabalho, não 

são aprofundados239. Apesar de ser uma abordagem em contexto académico, quere-

mos realçar as questões que são levantadas na definição dos programas e acções de 

salvaguarda patrimonial do caso de estudo. Por isso, de forma a enquadrar a nos-

sa posição, procedemos à abordagem empírica aos lugares seleccionados, definindo 

parâmetros comuns de análise, tais como: implantação dos edifícios e consequente 

leitura do lugar e o programa e seus resultados. Relembramos que as nossas perspec-

tivas perante estes três exemplos, não pretendem generalizar as respectivas conclu-

sões.

239 Contudo relembramos que a nossa breve abordagem é resultado das visitas. De acordo com os objectivos desta disserta-
ção, apesar do recurso bibliográfico, não foi opção recorrer a peças desenhadas dos projectos, com o objectivo de os analisar, 
pois necessitaria de outros cuidados na sua abordagem e aprofundamento. 

12. Enquadramento

313. Edifício que marca a entrada, 
na Citânia de Briteiros.

314. Centro de interpretação, na 
Citânia de Sanfins.

315. Centro de interpretação, no 
Castro de S.Lourenço.

Enquadramento   188



189     A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel



 Na Citânia de Briteiros, a Casa de Acolhimento surgiu para substituir a 

antiga Casa do Guarda, construída na citânia, em meados dos anos trinta do século 

XX. O acesso é realizado através de um percurso, geralmente pedonal, a partir da 

estrada nacional entre Guimarães e Braga. A sua volumetria, surgiu pela necessidade 

de cumprir novas funções, relativas à fruição pública do lugar, tendo como um dos 

objectivos realizar um percurso controlado pela estação arqueológica, marcando a 

entrada no respectivo edifício.

 No piso de entrada, encontramos o espaço de recepção, cafetaria e sanitários. 

A implantação sugere, de facto, uma abertura para a paisagem envolvente, realçando 

a sua proximidade com a ruína. No entanto, questionamos o programa relativo ao 

espaço expositivo, em falta, situando-se num outro edifício, já fora deste perímetro, 

na antiga casa de Martins Sarmento, na freguesia onde se situa a estação. Percebemos  

a pertinência de se situar fora deste perímetro, no entanto, acreditamos que uma boa 

fruição pública deva permitir ao visitante passar por um circuito, desde a chegada, 

ao conhecimento da história e, por último, à visita da ruína. E na prática, normal-

mente, são apenas cumpridas a concretização de uma chegada ao local e a visita à 

ruína.

 Na Citânia de Sanfins, consideramos a situação mais problemática, pelo 

insucesso na concretização prática do programa. Ao contrário do caso anterior, a 

implantação do volume destinado ao centro de interpretação não possui uma rela-

ção tão directa com a ruína, como no caso anterior. O seu volume integra-se num 

pequeno monte, voltado para a envolvente. Quando visitamos o centro interpreta-

tivo, encaramos com um espaço sem uma identidade forte, no qual se encontrava 

um grande espaço vazio, que fora reservado para ser o local expositivo. As peças en-

contradas durante as escavações, encontram-se, tal como no caso anterior, no museu 

monográfico no centro da freguesia.

 No Castro de S. Lourenço, o edifício é instalado à chegada ao local e en-

contra-se virado sobre o vale. Acreditamos que se trata de um volume autónomo, 

pouco preocupado em ligar-se ao local, já que este é marcado por estruturas de várias 

épocas. O edifício é o único, dos três casos, que abriga um museu interactivo e lúdi-

co. No entanto, aprofunda outros temas da história, não abordando directamente a 

origem e a evolução do castro. 
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 Apesar da abordagem breve, queremos estimular uma reflexão sobre a 

pertinência do papel da arquitectura nos inúmeros casos idênticos a estes. Acre-

ditamos que estes resultados a que nos propusemos expor, não são realizados sem 

fundamentação, não querendo colocar em causa a sua pertinência. 

 Da aprendizagem com Fernando Távora, recordamos o início da apre-

sentação de uma obra arquitectónica, com uma história: de uma viagem, de uma 

amizade, da própria história da Arquitectura; contextos, modos de vida, saberes 

da construção, beleza dos materiais e, nunca ignorava o valor do sítio. “Em arqui-

tectura, o conceito de sítio pode funcionar como uma espécie de chave-mestra, que nos 

permite abrir as múltiplas portas da disciplina. Na língua portuguesa, o termo sítio 

tanto pode ser extremamente preciso e determinado, como geral, indefinido e poético. 

Desde criança sabemos que arrumar um objecto no sítio, significa colocá-lo num lu-

gar próprio, único e concreto. Mais tarde, quando sonhamos descobrir um sítio onde 

sejamos felizes, obviamente jamais concluiremos a sua descrição. Se tal acontecesse, 

terminaria o sonho, já o sítio seria outro”240. 

 Ainda assim, a nossa abordagem aos três exemplos, não pretende colo-

car em causa a viabilidade da prática do projecto, nem as questões inerentes à 

sua concepção, mas reflectir como a aprendizagem em metodologias de projecto 

influencia a capacidade de interpretar o lugar e como nos relacionamos com ele. 

Com isto tomamos consciencialização nas diversas formas de conceber a inter-

venção no Património Arquitectónico e Arqueológico. Ainda assim, aceitamos 

que os programas destes contextos são orientados no sentido de responderem às 

necessidades em cada lugar, e por isso, sendo cada lugar diferente, o programa 

deveria ser também subjectivo. Queremos com isto dizer que, reconhecemos os 

problemas generalizados na execução destes programas, bem como realçar a nossa 

consciência para o entendimento das questões reais que se colocam no dia a dia 

dos programas e das acções de salvaguarda patrimonial. 

240 Francisco Barata, “Lugares arqueológicos na cidade contemporânea”, in Interpretar a Ruína. Contribuições entre 
campos disciplinares, op.cit., 47. 
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13. Proposta

 Já são sabidos os problemas inerentes no processo da valorização do Castro 

do Monte Mozinho, motivo que nos incentivou, também, para a sua abordagem, 

como uma urgência e oportunidade em repensar o sítio.

 Tal como para Álvaro Siza, “...qualquer obra que apague o passado será con-

denada ao apagamento. Quebra-se uma cadeia. (...) E o que vem de fora, e deve vir, 

rapidamente e até à simultaneidade, vem para vivificar, não para ocupar”241. 

 A releitura ao lugar e discussão da sua ordenação permitiu-nos assumir duas 

situações distintas: primeira, um projecto conjectural de raíz, ignorando a realidade 

actual; segunda, partir das pré-existências, colocando a hipótese de revalorizar o 

lugar com um acréscimo de novos dispositivos, que resolvessem a falta de ligação 

actual entre os volumes arquitectónicos, como um resultado de síntese das circuns-

tâncias, num desejo de criar um diálogo entre o passado e o presente com um olhar 

no futuro. 

 O ponto geográfico privilegiado de Monte Mozinho, reforça a nossa ideia de 

não centrar o projecto apenas na ruína, mas construir uma dualidade complementar, 

entre o lugar e a sua envolvente. Situado entre as aldeias das freguesias de Valpedre, 

Galegos e Oldrões, o monte é barreirra natural, mas também espaço comum entre 

elas. 

 A intervenção pretende resolver descontinuidades na paisagem, provocadas 

pelo Homem contemporâneo, criando uma relação visual com a envolvente do Cas-

tro, assim como desenvolver pontos estratégicos de evocação das estruturas antigas. 

Neste contexto, a releitura e a reorganização do espaço, apontaram para um percurso 

lúdico, destinado a vários públicos, com o objectivo de promover actividades mistas, 

convergindo na importância do Castro como uma circunstância decisiva nesta inter-

venção. 

241 Álvaro Siza, citado por Manuel Mendes, “Escola ou generalismo - ecletismo ou tradição, uma opção inevitável”, in 
Páginas Brancas, Quidnovi, Matosinhos, 2008, p.18.

319.

320.

Proposta  194



321. 322.

195    A Arquitectura como instrumento de compreensão, consolidação e valorização da ruína. O caso de Monte Mozinho, Penafiel



 Reconhecemos que a limpeza gradual da área até à muralha exterior per-

mitirá atingir dois objectivos: um relacionado com a valorização do castro e a sua 

qualidade de visitabilidade; o outro incide na vontade em realçar o Monte Mozinho, 

introduzindo novos usos. Consideramos que se deve escavar a muralha exterior, 

para dar a conhecer o limite do povoado. No entanto, a escavação não permitirá 

a percepção da muralha na sua íntegra e por isso, sugerimos a vedação do recinto, 

que facilitará a segurança e limpeza, tendo sido considerada a sua reconstrução total 

desnecessária. 

 Com estas duas acções no terreno, reaproveita-se o caminho que existe, ad-

jacente à muralha, com o objectivo de introduzir um percurso de manutenção e/ou 

para actividades de lazer. A criatividade levou-nos a pensar na possibilidade de dotar 

este percurso com um carácter histórico, marcada pela sinalética, em pontos espe-

cíficos, que informasse acerca das várias épocas de construção do habitat que existe 

em redor do Monte. Assim, este caminho possibilitaria duas relações: com o castro 

e com a envolvente paisagística.

 A nossa posição no que diz respeito aos problemas já referidos, relativamente 

às infra estruturas do Castro de Monto Mozinho, tornou-se realista, na medida em 

que não podemos ignorar os volumes, nesta fase do trabalho, tendo por isso optado 

por minimizar o seu impacto. Assim, sugerimos reprogramar o volume destinado 

ao centro interpretativo e transformar o espaço expositivo/cafetaria, apenas numa 

única função, neste caso a de restauração, ligada ao parque de lazer. Ainda neste 

espaço, propomos reconstruir parte da muralha exterior, numa evocação abstracta, 

que encerrasse os actuais acessos ao castro, transformando-se, assim, numa barreira 

visual entre o mundo novo e o mundo antigo, no qual as necrópoles, escavadas fora 

da muralha, indicam o limite desta povoado antigo. 

 A entrada do centro interpretativo, agora reprogramado, transformava-se na 

nova porta para uma passagem que contorna o monte, culminando no nosso volu-

me proposto. Este volume, situado estrategicamente sobre o vale , evocando a direc-

ção da rua principal do castro, pretende funcionar como um miradouro e transfor-

mar-se no novo edifício de entrada, controlada, para a ruína (329 à 332). O ligeiro 

afastamento deste edifício em relação à suposta entrada do povoado, surge pelo facto 

de não o querermos impor precisamente à entrada principal deste. Mesmo assim, 
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no lugar onde se posiciona, não se impõe em altura, acompanhando a pendente do 

monte, lançando-se sobre ele em consola, sendo a sua cobertura o alargamento do 

caminho e pretende transformar-se num espaço de miradouro sobre a paisagem. 

 Achamos importante referir que a escolha do programa, nestes casos,  possui 

um papel relevante para o reconhecimento do local e, por isso, este volume poderia 

alojar um museu com as peças que se encontram, actualmente, no Museu de Pena-

fiel e outros mecanismos e instrumentos que ajudassem à compreensão do castro do 

Monte Mozinho, como, por exemplo, as reconstituições desenhadas realizadas.  

 Acreditamos que a gestão destas estações arqueológicas, poderia melhorar 

se existisse no lugar, uma maior relação entre a ruína e as peças encontradas e agora 

expostas ao público. A actual distância considerável entre estes lugares e museus, 

quebram o roteiro de visita.  Aceitamos a hipótese de introduzir também neste vo-

lume, um espaço de estudo e investigação, para arqueólogos e outros investigadores, 

com objectivo de promover a discussão sobre esta temática.

 Por fim, a nossa intervenção prolonga-se até ao recinto superior do castro, 

não só para criar uma relação entre todas as nossas intervenções pontuais, mas para 

culminar no caso de estudo - o castro e o seu espaço central. Por esta razão, desenha-

mos uma passerelle que define o contorno do muro, protegendo a ruína e evocando a 

sua altura. Esta dará a possibilidade ao visitante de alcançar outra perspectiva sobre 

o castro, com apoio de sinalética que explique determinados pontos específicos, 

melhorando assim, a sua compreensão. Apesar dos vários estudos sobre a forma e 

construção deste passerelle (333 à 337), optamos por um apoio ao seu eixo sobre 

o muro por duas razões: em primeiro lugar, porque queremos dar maior leveza ao 

elemento; em segundo, porque este foi reconstruído, não sendo totalmente original, 

possibilitando-nos assim ter essa liberdade.

 Com isto, o projecto pretende evocar o essencial através do construído com 

elementos pontuais. Apesar de se tratar de hipóteses, não excluimos outras leituras, 

uma vez que o lugar se encontra em constante mudança.
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1. Arranjo paisagístico até à terceira linha de muralha;
2. Recriação de um itinerário junto à terceira linha de muralha;
3. Restituição materialmente parte da muralha;
4. Redefinição do programa do centro interpretativo;
5. Construção de um centro museológico e de investigação;
6. Construção de uma passerelle evocativa no “recinto superior”;
7. Reintrodução placas de sinalização e iluminação;
8. Introdução de equipamentos para o percurso de manutenção.
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340. Planta do projecto. Escala 1:2000. Caminho proposto Lugares pontuais de evocação. Passerelle no recinto superior e intervenção na muralha exterior.
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342. Evocação em altura da muralha exterior, encerrando os acessos actuais ao castro.

343. Evocação em altura da muralha exterior, encerrando os acessos actuais ao castro. Limite do povoado e vista das necrópoles.
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Considerações finais

 “É função da História o conhecer a existência das manifestações do homem e 

determinar as possíveis constantes que essa existência apresente. É função necessária e 

indispensável que justifica todo o interesse do conhecimento do passado pelo contributo 

que podem trazer para o presente”242.

 

 Após o desenvolvimento da dissertação, atinge-se um momento de reflexão, 

resultante do conjunto de ideias construídas e organizadas, e da nossa aproximação à 

realidade que nos propusemos a analisar. Com este trabalho, a maturação das nossas 

ideias e da compreensão do contexto, enquanto arquitectos, serviu, acima de tudo, 

para sintetizar quer uma aprendizagem adquirida na Faculdade de Arquitectura, 

como também a consciência da dimensão dos assuntos abordados pelo Património 

Arquitectónico.

 Esperamos que a simplicidade da reflexão, resultante do objecto de estudo 

e de uma “aprendiz de arquitectura”, não revogue, ainda assim, a sua pertinência. 

Sentimos, em comparação com outros casos idênticos, que apesar da abordagem 

teórica, que suporta a acção prática projectual em contexto arqueológico, não se 

aplicar, directamente ao exemplo, fez-nos sentir que o devíamos incluir, de forma 

a constituir uma base mais segura para fundamentar a nossa posição. No entanto, 

acreditamos que dificilmente se atingirá um sentimento de certeza no nosso ponto 

de vista. Seria pouco coerente, da nossa parte, querer alcançar uma doutrina ou um 

só modo de fazer, pois voltamos a referir que para além da especificidade do Patrimó-

nio Arqueológico, também os casos inseridos neste contexto são distintos e requerem, 

igualmente, um trabalho diverso entre eles. Aceitamos que o importante é atingir 

um nível de fundamentação, baseado na teoria já existente e reflexo do seu tempo, e 

242 Fernando Távora, “Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes”, Faup 

publicações, 1993, p.7 
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ter consciência das inúmeras abordagens, que nos permita sentirmos confortáveis e 

confiantes do nosso papel e posição, enquanto arquitectos, perante o caso de estudo. 

 Queremos com isto poder gerar uma oportunidade de lançar dados para a 

reflexão e discussão, que nascam das particularidades do projecto em causa. Acre-

ditamos que o nosso trabalho de investigação, possa encontrar espaço para o sur-

gimento de novas possibilidades e alternativas. Foi para isso, também, que mobili-

zamos a vontade em querer abordar este caso de estudo, que transcende a relação 

pessoal com o lugar e que incide na prática da arquitectura, num contexto pouco 

abordado no âmbito académico.

 Estudar a especificidade do Património Arqueológico, exige certas particula-

ridades no projecto, que acabam por ser atractivas, atingindo um nível de satisfação 

do nosso valor enquanto arquitectos, como também nos dá uma determinada liber-

dade na criação e uma certa imaginação de algo que, na origem, não nos é contem-

porâneo, mas que está a marcar o nosso presente e que precisa de ser relembrado 

no futuro, como uma afirmação na nossa sociedade. A capacidade do arquitecto 

evocar uma ideia com apoio do desenho, de materiais, de técnicas de construção é, 

de facto, gratificante. O que se tornou especialmente atractivo para nós, foi o uso de 

ferramentas, como o desenho e o registo fotográfico, que se manteve constante nesta 

dissertação, delineando um método eficaz que sintetizasse as ideias do projecto, vi-

sando uma consolidação de temas multidisciplinares, complementares entre si.

 “Tratando-se de objectos com existência prévia que se pretendem transformar e, 

no caso particular, constituindo ruínas ou restos de monumentos antigos a que damos 

um especial valor patrimonial - pese embora a ambiguidade do conceito - não nos parece 

possível fixar definições programáticas prévias que ultrapassem uma aspiração nebulosa, 

legítimo ponto de partida sustentado pelo dono da obra e que pode ser de várias nature-

zas, económico, social, funcional, simbólico ou outros”243.

 O objectivo inicial da dissertação apontava para a análise do papel da in-

tervenção arquitectónica neste contexto patrimonial, propondo um novo projecto 

243 Alexandre Alves Costa, “Algumas intervenções em Idanha-a-Velha”, in Interpretar a Ruína. Contribuições entre campos 
disciplinares, op.cit., p.79. 
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para a gestão e valorização do Castro de Monte Mozinho. No entanto, tendo a cons-

ciência de que o motivo do trabalho era a ruína, não seria correcto ignorá-la, como 

estrutura e contexto. Segundo Paulo Pereira, “…a componente arquitectónica dos sítios 

(a componente puramente arquitectónica), prevalece sobre o método de revelação do mo-

numento (arqueologia) o que aqui, mais do que em qualquer outro caso, se torna mais 

agudo, porque a arquitectura se encontra ela própria subsumida na condição de arché do 

bem a intervencionar. Importa a estrutura; importa o contexto, o que é igualmente válido 

mesmo nos sítios compostos maioritariamente por paisagens construídas”244. Por isso, a 

análise e interpretação da ruína tornaram-se pontos fulcrais, nos quais o desenho e a 

experiência empírica do lugar, enquanto momento sensorial, sempre acompanharam 

o processo. 

 Após a abordagem das teorias do restauro, detectámos que não se aplicavam, 

directamente ao caso de estudo, pelo seu contexto. Mesmo assim, a discussão centrou-

-se naquilo que a ruína e o sítio queriam ser, nunca ignorando a teoria já adquirida. 

Por isso, realizámos a abordagem das acções de conservação e reconstrução. Chegámos 

à conclusão que o projecto geral devia incidir na condução do visitante na compreen-

são da ruína, bem como mostrar uma alternativa na sua interpretação para distintos 

públicos, com o recurso à reconstituição desenhada, de uma época em específico.

 “Por vezes, o desejo arriscado de completar a ruína, procurando uma concordância 

formal e construtiva entre fragmentos presentes e o restante ausente, resulta em desenhos 

que ampliam o conhecimento do monumento, procurando torná-lo inteligível. Esta ex-

ploração do desenho, embora podendo ser arriscado para o arqueólogo, é um dos desafios 

que mais enriquece o raciocínio da investigação sobre a ruína, ajudando a comedir a sua 

restituição”245.

 Neste contexto, a metodologia definiu-se por uma exaustiva análise e interpre-

tação complementar aos resultados de escavação, realizados por arqueólogos, ganhan-

do, já com um certo avanço, uma dimensão confortável, para nos focarmos numa área 

244 Paulo Pereira, “Lugares de Passagem e o Resgate do Tempo”, op.cit., p.11. 

245 Lino Tavares, “Interpretar o processo destrutivo; Da ruína ao construído”, in Interpretar a Ruína. Contribuições entre 
campos disciplinares, op.cit., p.127. 
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com indícios de vestígios, propondo a sua escavação, com objectivo de colmatar a 

nossa interpretação, podendo ou não, ir ao encontro daquilo a que nos propomos 

neste trabalho.

 A reconstituição do povoado só foi possível com a colaboração da arque-

óloga Teresa Soeiro, que se disponibilizou, através das constantes visitas ao lugar, 

transmitir informação e pensamento relativo a cada sector e, naturalmente, da nossa 

capacidade e vontade de imaginação e abstracção. No entanto, relembramos a abor-

dagem não comprometedora que, por vezes, o entusiasmo do desenho, provoca. Ou 

seja, a abordagem da reconstituição desenhada do povoado flávio, incidiu no estudo 

da sua volumetria enquanto espaço arquitectónico disposto num contexto. Interes-

sou-nos fazer coincidir os dados registados através das escavações sobre o povoado e 

a sua mudança na época Flávia, com a nossa ideia de aglomerado. Queremos realçar, 

ainda, o facto de não assumirmos um desenho das estruturas do aglomerado antes 

da época flávia, já que sofreram alterações que podem ser relevantes para a análise 

das pré-existências. Isto justifica-se, exclusivamente, pela falta de dados no terreno 

que nos permitam realizar, hipoteticamente, uma apresentação do conjunto de es-

truturas anteriores e a implícita ideia de concepção espacial. Mesmo assim, não ex-

cluímos as demais, que poderão ganhar valor com novos indícios que se manifestem 

nas prospecções arqueológicas futuras.

 Dada a dimensão deste trabalho, não quisemos omitir a reflexão da inter-

venção arquitectónica em contexto arqueológico na dimensão da sua valorização. 

Não obstante, na fase a que se encontrava o trabalho, tivemos oportunidade em 

definir, com maior rigor, o seu delineamento. Por isso , a vontade de dar continua-

ção à dissertação, noutro contexto, permite-nos acreditar na sua (re)abordagem. Por 

isso, neste contexto académico, foram atingidos apenas determinados objectivos e 

escalas de representação. Queremos acreditar no papel fundamental da arquitectura 

contemporânea para o sucesso da visibilidade destes sítios, e, por isso, reflecte o seu 

tempo.

 A postura tomada face à leitura e interpretação do sítio, deverá incidir num 

diálogo que, actualmente, não existe, entre o passado e o presente; o que o lugar 

pretende ser, numa constante alteração, em que é necessário definir focos em vários 

pontos, que se completam entre si; entre responder à necessidade do presente, dar 
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a identidade que a ruína quer transmitir e evocar o essencial, construindo a ruína e, 

de certo modo, construir o património comum. 

 Apesar da especificidade do património arqueológico, acreditamos que os 

ensinamentos deste trabalho são comuns a outros projectos que resultam de quem 

lhes dá uma oportunidade, de quem o desenha e organiza o espaço. É de realçar a 

nossa competência, enquanto arquitectos, no exercício do projecto, que nos faz de-

ambular entre as memórias das nossas vidas, dos vários lugares; o nosso fascínio pela 

história em querer evocar o essencial, com a insegurança e ingenuidade de querer 

validar um processo e definir aquilo que deve ser mantido ou retirado.

 Teremos, assim, total confiança de que existirão distintas perspectivas pe-

rante este caso de estudo, bem como a certeza de querer fazer parte do processo de 

repensar o Monte Mozinho, como lugar comum no território. Que o projecto seja 

capaz de transmitir sinais da evolução dos tempos, não omitindo o passado, mas 

dando oportunidade à transformação e à contemporaneidade, incutidos na leitura 

do local e na introdução de novos usos. 

 Por fim, esperemos que os longos anos de relação e crescimento com este 

lugar e os ensinamentos que a faculdade nos incutiu, sejam o reflexo deste trabalho.
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Cidade
Sem muros nem ameias
Gente igual por dentro

Gente igual por fora
Onde a folha da palma

afaga a cantaria
Cidade do homem

Não do lobo, mas irmão
Capital da alegria

Braço que dormes
nos braços do rio

Toma o fruto da terra
É teu a ti o deves

lança o teu desafio

Homem que olhas nos olhos
que não negas

o sorriso, a palavra forte e justa
Homem para quem
o nada disto custa

Será que existe
lá para os lados do oriente

Este rio, este rumo, esta gaivota
Que outro fumo deverei seguir

na minha rota?

Utopia, por José Afonso
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