
Proposta para o troço existente entre a Rua das Virtudes e a Rua Nova da Alfândega

Salvaguarda e valorização da muralha Fernandina do Porto

Guilherme Luís Gomes de Lemos
_

Orientador: Prof. Joaquim Teixeira



2 3

Agradeço,

ao meu orientador,

aos meus pais,

aos meus amigos,

à Johanka,

por todo o apoio e paciência.



4 5

Nota introdutória

 O presente documento foi escrito ao abrigo 

do antigo acordo ortográfico.

 Devido à estrutura do trabalho, no qual cada 

assunto surge em resposta ao anterior numa lógica 

do tipo “causa-efeito” que promove, de certa forma, 

a fluidez em vez da organização, arrisco muitas vezes 

o uso de uma linguagem mais livre e despreocupada, 

na primeira pessoa. O documento adquire assim 

contornos que se aproximam aos de um relato pessoal, 

de uma história que se entende melhor quando lida 

na sua continuidade. Todas estas escolhas foram feitas 

numa tentativa de atenuar a distância entre mim e o 

leitor, tornando mais transparentes as dificuldades 

sentidas e, espero eu, mais compreensíveis as opções 

tomadas.

 As citações transcritas foram traduzidas para 

a língua portuguesa com o objectivo de ajudar à fluidez 

da leitura.

 Alguns dos desenhos rigorosos apresentados 

não são acompanhados de informação acerca da sua 

escala ou orientação solar, quando esta não é relevante 

e não contribui para o entendimento do que se pretende 

mostrar. 
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Resumo

 Esta dissertação tem como objectivo a 

elaboração de uma metodologia de intervenção no 

património, direcionada em específico para a muralha 

fernandina da cidade do Porto. Como tal, o trabalho 

parte de uma conjugação do estudo da história do 

monumento, com a evolução das teorias do restauro 

e da conservação em arquitectura, para a obtenção de 

ferramentas para um projecto de intervenção num dos 

últimos troços existentes da muralha, localizado entre 

a Rua das Virtudes e a Rua Nova da Alfândega. 

 A relação entre a arquitectura e o tempo serve 

como motor que compõe a estrutura da narrativa, que 

procura acompanhar o percurso da muralha desde a 

sua construção no século XIV até aos dias que correm, 

e perceber a sua ligação com a cidade e com os seus 

habitantes nos momentos mais significativos.

 A natural transição da teoria para a prática é 

muitas vezes subvertida ao longo do trabalho, quando 

o projecto para a salvaguarda e valorização da muralha 

fernandina se torna um pretexto para uma reflexão 

pessoal sobre todas as questões abordadas. Como 

consequência, a intenção tida inicialmente como 

mais relevante - a de devolver a muralha à cidade - é 

ofuscada por outra mais pertinente para um contexto 

académico: a de questionar e testar os possíveis 

métodos para essa devolução. 

Abstract

 The objective of this thesis is to develop a 

methodology of intervention in the architectural 

heritage, directed specifically to the city wall of Porto. 

As such, the work starts from a conjunction of the study 

of the history of the monument, with the evolution 

of the theories of restoration and conservation in 

architecture, to obtain tools for an intervention in 

one of the last surviving sections of the wall, located 

between Rua das Virtudes and Rua Nova da Alfândega.

 The relationship between architecture and 

time serves as the engine that creates the structure of 

the narrative, which seeks to follow the history of the 

wall from its construction in the fourteenth century 

to the present day, and to understand its connection 

with the city and its inhabitants at the most significant 

moments.

 The natural transition from theory to practice 

is often subverted throughout the work, when the 

project for the restoration of the wall becomes a pretext 

for a personal reflection on all the issues addressed. As 

a consequence, the intention to give the wall back to 

the city, initially considered to be the most relevant, is 

overshadowed by a more pertinent one for an academic 

context: to question and test the possible methods to 

achieve this goal.
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Muralha Fernandina do Porto
Cubelo escondido no quarteirão das Taipas, 2017

Arquivo pessoal

Introdução

  Coincidente, quase na totalidade, com os 

limites da área classificada do centro histórico da 

cidade, a muralha fernandina do Porto, construída há 

quase setecentos anos, viu desaparecer ao longo dos 

séculos grande parte da sua extensão. As razões para 

estas demolições variam de caso para caso em cada 

local, mas no geral devem-se ao facto da muralha 

ter perdido por completo a sua função defensiva, 

tornando-se progressivamente um obstáculo ao 

desenvolvimento e bom funcionamento da cidade. 

Os pedaços que chegaram aos nossos dias escaparam 

às demolições em grande parte por nunca se terem 

imposto, pela sua forma ou posição na malha urbana, 

como um desses obstáculos. 

 Por entre os pedaços de variados tamanhos, 

mais ou menos fáceis de identificar, escondidos ou à 

vista, quase intactos ou brutalmente alterados, que 

resistem pela cidade, destacam-se três grandes troços: 

o dos Guindais a nascente, o da Ribeira a sul, e o troço 

compreendido entre a Rua das Virtudes e a Rua Nova 

da Alfândega, a poente. Este último é ainda divisível em 

duas partes: um troço definido por um pano adjacente 

às escadas do Caminho Novo, e outro ao qual chamarei 

daqui em diante como “das Taipas”, abandonado e 

engolido pelo quarteirão que corre ao longo da rua 

com o mesmo nome, e sem qualquer tipo de acesso 

para o público. 

 A presente dissertação partirá de uma visão 

geral de toda a muralha, existente e desaparecida, 

para um projecto de intervenção focado na zona 

envolvente dos dois últimos troços identificados, com 

especial atenção para o das Taipas. Este permanece 

intocado, quase na totalidade, desde muito antes de 

a muralha ter sido classificada como monumento 

nacional em 1926.1 Este abandono, se por um lado 

deixou os muros entregues à vontade dos moradores 

das habitações vizinhas, que se foram apropriando aos 

poucos do monumento, usufruindo das suas robustas 

paredes e do seu adarve como suporte para pequenas 

construções, ou até mesmo reutilizando as suas pedras 

para os mais variados fins, por outro lado, o facto de 

nenhuma intervenção de restauro ter alterado a sua 

forma ou configuração, constitui uma oportunidade 

rara de desenvolver um projecto para um monumento 

que permanece um testemunho fiel de si próprio e 

da sua história, livre de alterações que poderiam ter 

comprometido a sua autenticidade. 

1. Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, pág. 154, 19/02/1926, patrimoniocultural.gov.pt
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Cubelo das Taipas
Foto Guedes, 1932

Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

“(...) a vida militar, civil, administrativa e religiosa 

dos cidadãos portuenses esteve durante séculos 

intimamente unida à cinta muralhada.” 2 

 Mas esta ligação há muito que não existe. 

Já não faz sequer parte da memória das pessoas. E 

tentar recuperá-la, na sua natureza original, seria tão 

impossível como desapropriado. Por conseguinte, o 

objectivo do projecto, mais do que devolver pura e 

simplesmente a muralha à cidade, será o de encontrar a 

melhor forma de o fazer. Os contornos específicos deste 

objectivo, no entanto, surgirão com o desenvolvimento 

do trabalho, com a maturação de todo o suporte 

teórico necessário, e perante o exemplo de outros casos 

de estudo. 

 Por outro lado, se a finalidade do trabalho se 

prende com a salvaguarda e valorização da muralha, 

ele terá que ir muito para além de uma proposta de 

intervenção. É possível distinguir dois tipos diferentes 

de conservação: a real e a iconográfica. A segunda 

faz uso da escrita e das imagens para registar as 

características das construções, perpetuando a sua 

memória nos mais variados tipos de documentos. 

Como irei abordar mais à frente, esta foi durante 

muitos séculos a única forma de conservação a que 

se recorria, e continua a ser o único meio possível de 

preservar monumentos desaparecidos.3 Com isto em 

mente, numa fase inicial, procedeu-se a uma intensiva 

compilação e interpretação da informação existente 

sobre a muralha, para a qual não existe uma fonte 

completa que reúna, com rigor científico, todos os dados 

históricos, arqueológicos e arquitectónicos essenciais 

para um estudo sobre a mesma. A fragmentação da 

informação exigiu uma demorada pesquisa por todo 

o tipo de plataformas e formatos, desde bases de dados 

digitais a arquivos históricos da cidade, que procurou 

juntar todas as peças e pistas sobre a forma original da 

muralha e a sua evolução ao longo dos séculos. Por fim, 

a comparação interpretativa de textos arqueológicos, 

relatos de época, fotografias e pinturas antigas, mapas 

da evolução da malha urbana, e o estado actual da 

cidade, permitiu cobrir algumas das lacunas existentes 

na informação sobre o monumento, e contribuir em 

geral para a sua conservação iconográfica.

2. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 12
3. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 88
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 Em paralelo com esta investigação, foram 

identificadas as três frentes de estudo primárias para 

o trabalho. Todo o material referente à muralha 

junta-se assim ao estudo da evolução histórica das 

teorias da conservação e do restauro, formando a base 

do suporte teórico necessário. Destas duas frentes 

emergem também quase todos os casos de estudo. A 

terceira frente prende-se com o desenvolvimento do 

projecto. A estrutura da dissertação nasce a partir de 

um mapa cronológico que tenta agarrar todos estes 

temas, dispondo-os ao longo de três linhas temporais 

que separam a Europa, Portugal, e a cidade do Porto e 

muralha, evidenciando possíveis relações entre elas. 

 O resultado é uma organização por temas 

encadeados, em geral, por uma ordem cronológica, 

mas que procuram sobretudo uma fluidez constante 

da narrativa, e onde é dada liberdade para cada 

assunto surgir espontaneamente, em resposta a uma 

ou outra questão que se levante. Mais do que as leis 

e recomendações actuais para a intervenção no 

património, interessou-me entender os princípios 

originais e o pensamento por trás dessas regras e, 

sempre que pertinente, questioná-los. Para tal, e 

mantendo a mesma lógica de “causa-efeito” que 

guia o trabalho, a proposta de projecto começa a ser 

formulada também logo desde início, manifestando-se 

instintivamente, como que a procurar testar e pôr em 

prática de imediato toda a teoria estudada. 

 Em simultâneo, e aproveitando a natureza do 

trabalho que se alimenta da relação entre a arquitectura 

e o tempo, a estrutura faz uso destes conceitos para 

compor a sua narrativa. São exploradas assim três 

vertentes dessa relação que interessam, em momentos 

diferentes, a um projecto de salvaguarda e valorização 

de um monumento e à arquitectura em geral como 

disciplina.

 A primeira, que entende o tempo na sua 

linearidade, prende-se com o estudo da história, com 

base em testemunhos de natureza arquitectónica 

de qualquer tipo, e começa com a montagem e 

interpretação do mapa cronológico. O trabalho 

procura assim, inicialmente, “ver o tempo através da 

arquitectura”.

 A segunda vertente, também com base no 

tempo linear, servirá mais à frente como ferramenta de 

projecto, explorando a forma como um determinado 

indivíduo experiencia um edifício ao longo de uma 

sucessão de momentos. A forma como ele “vive a 

arquitectura através do tempo”.

 Por fim, e para rematar o trabalho, é realizado 

um exercício de abstracção, que tem como base o 

conceito de tempo não linear.

Este esquema representa a vida da muralha. O ponto central, localizado no vértice dos cones, corresponde ao presente.
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dos britânicos e estes, por sua vez, a consumir os vinhos de Portugal1713 Tratado de Utrecht: fim da guerra da sucessão espanhola - paz 

entre a França e a Grande Aliança (onde estava incluído Portugal)

1834
Vitória dos liberais na guerra civil /
Nacionalização dos bens das ordens 
religiosas
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 Numa primeira fase do trabalho, procura-

se entender a história do Porto e da Europa, desde a 

construção da muralha até aos nossos dias, através 

da lente da arquitectura. Para isto, interessam todas 

as manifestações da disciplina ao longo dos séculos 

(físicas ou iconográficas) que tiveram impacto na 

muralha e noutros monumentos. Por outras palavras, 

interessa ver o tempo através da arquitectura.

 O mapa cronológico da página ao lado 

reúne um grande conjunto de acontecimentos, de 

relevância variável para o trabalho, desde a construção 

da muralha até aos dias de hoje.4 Para além de servir 

como fio condutor para a narrativa, a relação entre as 

três colunas permitiu dividir em cinco fases o tempo de 

vida da muralha. Os anos apontados para a divisão das 

fases são, no entanto, apenas datas simbólicas que, em 

geral, tentam comprimir num só momento, transições 

longas e progressivas que se podem ter arrastado por 

várias décadas.5

4. Todos os factos históricos presentes no mapa serão devidamente referenciados ao longo da dissertação, à medida que surjam no texto.
5. O esboço original do mapa cronológico pode ser visto na página 178, na secção dos anexos.
6. Cronologia da História de Portugal, pt.wikipedia.org
7. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 11

O tempo linear: ver o tempo através da arquitectura

1ª fase: A defesa da cidade 

 Desde o final da sua construção, durante cerca 

de três séculos a muralha manteve o seu importante 

papel defensivo e de controlo das entradas na cidade. 

As poucas alterações de que há registo, tiveram em 

vista a melhoria destas duas funções.

2ª fase: Perda do valor defensivo

 O tratado de Lisboa, de 1668, marcou o fim 

da Guerra da Restauração e a paz entre Portugal e 

Espanha. Ao virar do século, foram assinados também 

os tratados de Methuen (com a Inglaterra) e de Utrecht 

(entre a França e a Grande Aliança),6 que contribuíram 

para o início de um período estável de paz entre 

Portugal e os países que representavam a ameaça 

mais directa para o seu território. Paralelamente, a 

evolução das técnicas de guerra, com o aparecimento 

da artilharia,7 e a expansão da cidade para fora dos 

seus muros, foram tudo factores que colaboraram para 

a perda do valor defensivo da muralha fernandina. 

Apesar disto, as alterações feitas durante este período 

ainda não incluíram demolições que rompessem a 

continuidade da construção. 

3ª fase: Primeira onda de demolições

 Apesar da primeira demolição ter tido lugar 

em 1794, ela foi muito provavelmente potenciada 

pelo terramoto de 1755, que fez cair um grande troço 

da muralha na zona da Batalha. Por várias vezes ao 
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longo da sua existência, os muros da cidade sofreram 

danos devido às mais variadas razões, tendo sempre 

sido reparados de imediato com a máxima urgência. 

Desta vez, no entanto, não se considerou relevante que 

continuasse a existir uma construção defensiva nessa 

zona da cidade, e as pedras da muralha foram então 

aproveitadas e reutilizadas nos novos edifícios que aí 

foram erguidos.8

4ª fase: Segunda onda de demolições

 Na segunda metade do século XIX, e à 

semelhança do que aconteceu noutras cidades 

europeias e no resto do país, o Porto foi alvo de 

múltiplas intervenções de expansão, reestruturação 

e consolidação do tecido urbano, perante as quais a 

muralha estava muitas vezes no caminho. Depois desta 

grande vaga de destruições, os restos sobreviventes 

correspondem quase na totalidade, aos que chegaram 

aos nossos dias, por não se terem oposto às operações 

de renovação.

5ª fase: Muralha classificada como monumento

 Em 1926, as “Muralhas denominadas de D. 

Fernando, Pôrto” 9 juntaram-se à lista dos imóveis 

classificados como monumentos nacionais. Poucos 

anos depois, em 1933, o troço dos Guindais foi alvo de 

uma grande operação de restauro. Os restantes pedaços 

da muralha não foram sujeitos a mais nenhuma 

alteração significativa.

8. VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 23
9. Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, pág. 154, 19/02/1926, patrimoniocultural.gov.pt
10. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág.  3

De seguida será então estudada toda a história da 

muralha, desde a sua construção, até às primeiras 

demolições, passando por uma tentativa de 

reconstituição da sua forma original. Para além de 

analisar os motivos que desencadearam todas as 

alterações que foram reduzindo a muralha ao que ela 

é hoje em dia, será interessante também discutir a 

sua validez, um pouco ao longo de todo o trabalho, 

para entender se essas demolições seriam mesmo 

necessárias ou se poderia ter havido diferentes 

abordagens. O arqueólogo Dr. Pedro Vitorino era da 

opinião, já em 1946, “que cortinas de muros, cubelos, 

ermidas, nichos, portas e postigos, foram derrubados 

muitas vezes por falta de visão, por ignorância ou para 

satisfazer interesses particulares”. 10 Mas para já basta 

apenas referir, que a resposta a estas questões pode ser 

ambígua, e irá variar, de caso para caso, nas diferentes 

partes da cidade. 

 A excelente posição do pequeno povoado, 

quase na foz do Douro, aliada à incansável iniciativa 

“dos homens do burgo portuense”, 11 deram o melhor 

rumo ao desenvolvimento do mesmo, tornando o local 

num importante ponto de exportação e importação. O 

comércio e a indústria foram, portanto, os principais 

responsáveis pelo florescimento da cidade do Porto.

 Como resultado deste crescimento, no 

início do século XIV, a cidade há muito que se tinha 

começado a alastrar para fora da cerca velha que 

rodeava a zona da Sé, descendo a encosta até ao 

rio e trepando pelas outras encostas à sua volta. 

Grande parte do Porto estava, portanto, fora da zona 

muralhada, completamente exposta e sem capacidade 

de se defender. 11 As provas deste facto não tardaram 

a aparecer. Em 1336, a guerra com o reino de Castela 

trouxe uma invasão pelo norte do território, que 

ameaçava a tomada do Porto. A rápida intervenção do 

arcebispo de Braga travou a progressão do ataque, mas 

ficou pela primeira vez em evidência a fragilidade da 

11. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 11
12. MIRANDA, Flávio, História do Porto: A cidade dos mercadores: Da luta pelo poder civil às guerras fernandinas, Vol. 3, 2010, pág. 65
13. SOUSA, Armindo de, capítulo Tempos Medievais in RAMOS, Luís A. de Oliveira, História do Porto, 2001, pág. 137
14. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 8

Traçado e construção dos muros

cidade e as elevadas consequências da sua perda. D. 

Afonso IV ordenou então, de imediato, que se iniciasse 

a construção de uma nova e imponente cerca à volta de 

toda a zona urbana. Mas se ainda existiam dúvidas da 

absoluta necessidade desta obra, elas foram apagadas, 

quando em 1355, longe da muralha estar concluída, D. 

Pedro iniciou uma guerra civil para vingar o assassinato 

de D. Inês de Castro, decidindo ocupar a cidade do 

Porto, como ponto estratégico.12 Segundo Armindo 

de Sousa, se o infante fosse “um homem persistente e 

convictamente empenhado, o Porto teria caído.” 13

 As obras da construção da muralha 

prolongaram-se assim, ao longo de três reinados, 

tendo terminado em 1376.14 A precisão desta data é no 

entanto, difícil de estabelecer, uma vez que diferentes 

autores apontam para anos distintos, como é o caso de 

Carlos de Passos que afirma ter sido em 1374.11 Mas 

o que é certo é que corria o reinado de D. Fernando, 

facto que concedeu à muralha o apelido mantido até 

aos nossos dias.
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 A planta do Porto, da página ao lado, é 

uma reconstituição da cidade na Idade Média, e 

mostra o desenho altamente irregular da muralha 

fernandina. A razão para este traçado, prende-se 

com o aproveitamento da topografia do terreno, para 

a tornar mais resistente e eficiente do ponto de vista 

militar: “(...) o amuralhamento da cidade foi obra 

de mentes militares. Engenheiros ou arquitectos 

que sabiam de defesa e assalto, ângulos de tiro, velas 

e roldas, estratégias de ataque e comunicações de 

comando”.15 Para além destes pontos, o objectivo dos 

muros defensivos, era o de manter sempre o terreno no 

seu interior numa posição mais alta em relação ao nível 

exterior, o que foi facilitado pelo seu posicionamento, 

sempre que possível, ao longo dos limites superiores 

das escarpas rochosas da cidade. Por esta razão, a 

zona de Miragaia, já muito povoada na altura, não 

foi incluída no interior da muralha. A sua posição de 

baixo relevo criaria um ponto fraco nos limites da 

15. SOUSA, Armindo de, capítulo Tempos Medievais, no livro RAMOS, Luís A. de Oliveira, História do Porto, 2001, pág. 140
16. Ibid., pág. 141

cidade, facilitando a invasão a partir das encostas que 

rodeiam este local. Numa situação oposta, optou-se 

por estender a construção até à zona não urbanizada 

do Olival, a norte, tirando proveito da sua posição para 

que, do alto das torres se tornasse fácil vigiar o máximo 

de território possível, e alertar com antecedência para 

qualquer invasão, permitindo que a cidade montasse a 

tempo todos os seus mecanismos de defesa.16

 Através da análise da planta medieval é 

possível também entender, que o desenho original da 

muralha, apesar de influenciado primariamente por 

estratégias militares, englobou também o planeamento 

dos pontos de comunicação da cidade com o exterior. 

Estes foram alinhados com as principais vias de ligação 

às cidades e povoações vizinhas, o que não só facilitou o 

controlo das entradas e saídas, mas também previu (ou 

acentuou) o desenvolvimento dos mais importantes 

eixos do interior da cidade. 

Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

Planta do Porto Medieval, 1999
Desenho: Luís Aguiar Branco

Assessoria científica: Manuel Luís Real e José Ferrão Afonso
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 É interessante e de grande importância agora, 

estudar a forma da muralha logo após a sua construção, 

e os motivos e o tipo de alterações que esta sofreu ao 

longo do seu tempo de vida. Para isto, pretendo partir 

de um olhar geral sobre as características da obra, para 

um percurso por toda a sua extensão, analisando o 

período correspondente às três primeiras fases para 

cada zona do monumento. Algumas destas zonas 

tornar-se-ão casos de estudo relevantes em tempos 

diferentes do trabalho.

 Sabe-se que o perímetro de toda a muralha 

rondava os 3000 metros,17 compostos por duas paredes 

de 0,4 metros de espessura de pedra, afastadas uma 

da outra cerca de 1,7 metros, para um total de 2,5 

metros de largura.18 O espaço interior era preenchido 

por terra e a sua superfície era depois ladrilhada para 

compor o adarve. As paredes elevavam-se ainda mais 

acima do nível do passadiço formando dois parapeitos, 

sendo o exterior dos quais rematado por ameias de 

0,6 em 0,6 metros. As pedras, de aproximadamente 

0,45 metros de altura, apoiavam-se em fiadas sem 

argamassa (figura 2), sobrepostas até aos 10 metros 

totais da muralha. As torres e os cubelos atingiam os 

17. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 12
18. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 38
19. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 13
20. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 11
21. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 5

Forma original e evolução ao longo dos séculos

14 metros, salvo algumas excepções que chegavam 

ainda mais alto.19 Estas medidas, apesar de variáveis 

ao longo da construção, serviam como regra geral e 

estão de acordo com o levantamento métrico realizado 

neste trabalho e com o testemunho das restantes partes 

ainda existentes. Para além das torres, a muralha 

integrava várias portas e postigos que permitiam o seu 

atravessamento. Num dos boletins da Direcção Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais de 1936 fala-

se também de um “fôsso que rodeava toda a cerca”, 20 

mas a sua existência é posta em causa pelo Dr. Pedro 

Vitorino que afirma que “a verdade é que não existiu, 

não era possível nem preciso um fosso contínuo em 

volta de toda a cerca muralhada”. 21 Ao mesmo tempo, 

não há um consenso entre os diferentes autores acerca 

do número de torres, que pode variar entre as 25 ou as 

30, ou mesmo em relação ao total de portas e postigos 

e às suas designações. Devido a esta divergência de 

opiniões e à falta de provas concretas para confirmar 

alguns destes factos, torna-se essencial não encarar 

toda a informação, nesta parte do trabalho, como uma 

verdade absoluta.

1. Troço dos Guindais
Duas paredes, adarve e ameias
Fotografia de Guilherme Bonfim Barreiros, 1949

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. Arquivo pessoal

2. Troço das Taipas, 2017
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 Continuando com a descrição das torres, 

estas eram de planta quadrada e salientes em relação ao 

resto da construção, de modo a permitir aos defensores 

o flanqueamento das cortinas da muralha. A distância 

entre as torres era assim determinada em função do 

alcance das armas de arremesso da época, para que 

não houvesse pontos mortos. De acordo com a posição 

das que ainda existem, e com os registos sobre as que 

desapareceram, a distância média entre elas parece 

rondar os 50 metros.22 É certo também que algumas 

das torres eram vazadas e outras maciças, estando as 

primeiras divididas em dois pisos. As paredes internas 

destas eram, assim, providas de concavidades destinadas 

ao encaixe de estruturas de madeira que serviam para 

içar as munições até ao adarve. Já no exterior é possível 

verificar algumas pedras salientes (figura 2) que, no 

caso de guerra, apoiavam os cadafalsos (estruturas 

temporárias de madeira), que avançavam em relação 

à muralha para permitir uma melhor visibilidade dos 

pontos mortos na base. Por fim, as torres, à semelhança 

do resto da construção, eram também encimadas por 

22. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 40
23. Ibid., pág. 38
24. Ibid., pág. 54
25. Ibid., pág. 52

ameias. Sob algumas delas, rasgavam-se as seteiras 

(figura 2), pequenas fendas verticais que se alargam 

para o interior, usadas para o tiro com arco.23

 Uma tática de guerra muito corrente, 

durante os cercos às cidades, era a escavação de 

minas que permitiam aos atacantes alcançarem as 

bases das muralhas e faze-las implodir. No entanto, 

o terreno granítico do Porto não era favorável a este 

tipo de ofensiva, uma vez que “algumas das suas 

torres e muros assentavam em rocha viva, impossível 

de minar” 24 (figura 3). Ao mesmo tempo, as portas 

eram também planeadas de forma a que os caminhos 

exteriores que nelas desembocavam formassem uma 

curva imediatamente antes da porta. Desta forma os 

atacantes que entravam eram obrigados a oferecer o seu 

flanco direito, não protegido pelo escudo. Mas, se este 

facto é impossível de confirmar hoje em dia, o certo 

é que analisando os desenhos e recriações das portas 

principais da cidade, pode ver-se que estas formavam 

no seu interior uma passagem em ângulo, o que vem 

apoiar a teoria.25

1. Troço dos Guindais
Forma e distância entre torres

1,2,3. Arquivo pessoal, 2018

3. Pormenor da base de uma torre nos Guindais

2. Pormenor da parte superior de uma torre nos Guindais
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 Resta ainda apontar, que foram construídas 

em tempos diferentes várias capelas associadas às 

portas da muralha, que podiam ou não estar em 

contacto físico directo com ela, e que serão referidas 

durante a análise particular de cada zona. Devido à sua 

localização, as capelas eram erguidas para ajudar na 

difusão das crenças das diferentes ordens monásticas.

 A planta da página ao lado mostra uma 

reconstituição de toda a muralha fernandina (incluindo 

já as primeiras alterações na zona da Porta Nobre), 

sobreposta a uma planta actual da cidade. Este desenho, 

assim como toda a caracterização da muralha presente 

26. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 141

nas seguintes páginas, foram desenvolvidos com base 

nas plantas de vários autores, e reunindo pistas de 

fotografias e relatos antigos. Outra importante fonte 

foram as inúmeras ilustrações e pinturas pitorescas 

que existem da cidade, algumas delas com vários 

séculos de existência, que apesar da sua natureza livre 

de rigor e de preocupações científicas ou analíticas, 

se revelam como a única janela possível para se obter 

informação acerca de alguns locais específicos.26 A 

planta distingue também as partes da muralha ainda 

existentes, mesmo que profundamente alteradas, das 

que já desapareceram.

Muralha fernandina do Porto 1:3000

1. Porta Nobre
2. Postigo dos Banhos
3. Postigo do Pereira
4. Postigo do Terreirinho

5. Postigo do Carvão
6. Postigo do Peixe
7. Porta da Ribeira
8. Postigo do Pelourinho

9. Postigo da Forca
10. Postigo da Madeira
11. Postigo da Areia
12. Porta do Sol

13. Porta da Batalha
14. Porta dos Carros
15. Porta de Santo Elói
16. Porta do Olival

17. Porta das Virtudes
18. Porta da Esperança
A. Ponte Luís I
B. Sé do Porto

C. Estação de S. Bento
D. Igreja dos Clérigos
     Partes existentes
     Partes desaparecidas

 1

2

 3
 4

 5  6
 7  8  9

 10

 A

 11

 12

 13

 14 15

 16

 17

 18

 D

 C

 B
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 Começando o percurso junto ao rio, no 

extremo poente da muralha, encontramos uma 

zona onde em tempos se situava uma das principais 

portas da cidade, usada para a entrada dos bispos e 

governadores:27 a Porta Nobre (ou Nova). No entanto, 

a abertura da porta só aconteceu em 1522 durante o 

reinado de D. Manuel I, ocupando o lugar que até então 

pertencia ao Postigo da Praia. As imagens da página ao 

lado mostram também o fortim redondo, construído 

cerca de meio século mais tarde, com o objectivo de 

fortalecer este ponto da cerca.28 Quando a muralha 

começou a perder o seu valor defensivo, a parte 

27. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 14
28. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 14
29. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 10

superior da porta, imediatamente acima do arco, foi 

alterada para dar lugar a uma capela dedicada à Nossa 

Senhora do Socorro,29 realçada a amarelo na figura 

3. Um pouco mais adiante no percurso, a muralha 

recuava para formar uma pequena praia rectangular, 

onde existia o Postigo dos Banhos.

 Na segunda metade do século XIX, durante 

o período correspondente à 4ª fase da muralha 

fernandina, toda esta zona sofreu profundas alterações 

que irão ser expostas e discutidas mais à frente no 

trabalho.

Porta Nobre e zona da Alfândega

1. “Plano e perfil da rua que se projeta rasgar desde a Rua dos Ingleses até à Porta Nobre”
Joaquim da J. Costa Lima Júnior, 1856

3. Porta Nobre e Capela da Nossa Senhora do Socorro
Autor desconhecido, 1860

2. Porta Nobre e fortim redondo
Reprodução de um desenho de Gouveia Portuense, 1946

1,2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
3. portoarc.blogspot.pt
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 Depois do Postigo dos Banhos, a cerca seguia 

pela margem do rio em direcção à Ribeira. Antes da 

curva do Douro abria-se mais um postigo: o do Pereira 

(ou Lingueta),30 visível na página ao lado. O troço que 

se segue, até ao Largo do Terreiro, subsiste ainda nos 

nossos dias e liga a zona da Alfândega à da Ribeira, 

através de um percurso pelo seu adarve que forma 

uma varanda sobre o rio. (É lamentável actualmente, 

que num dos seus sentidos, esse belo percurso termine 

num parque de estacionamento.)

 No Largo do Terreiro a muralha foi demolida, 

e com ela desapareceu o Postigo do Terreirinho que se 

situava nesse local. De seguida os muros prosseguem, 

30. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 14
31. Ibid., pág. 15

ainda que bastante alterados hoje em dia, até à Praça 

da Ribeira. Um pouco antes desse espaço encontra-se 

o Postigo do Carvão, o único existente na actualidade. 

Esta abertura na muralha parece estar lentamente a 

enterrar-se no solo e a ser engolida pela cidade à sua 

volta. Este foi o resultado do aterro que formou o actual 

cais, e que obrigou até, à remoção das aduelas do arco 

no lado de fora, numa tentativa de aumentar a altura da 

passagem.31 

 Uma inscrição encontrada na muralha neste 

local, datada de 1348, veio mostrar que o postigo 

ainda pertence à parte erguida durante o reinado de D. 

Afonso IV, o monarca que iniciou a obra.31

Do Postigo do Pereira ao do Carvão

1. Muralha junto ao rio - Cais dos Banhos
Colecção de postais: Porto Desaparecido - 30, 1920

1.2 Postigo do Pereira

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. Arquivo pessoal, 2017
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1. portoarc.blogspot.pt 
Restantes figuras: Arquivo pessoal, 2018

1. Postigo do Carvão
Autor desconhecido
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32. VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 49
33. Excerto do jornal Borbolêta Constitucional, citado por VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 49

 Na Praça da Ribeira situava-se mais uma 

das principais portas da cidade. Curiosamente, e à 

semelhança do que aconteceu com a Porta Nobre, 

a torre que se elevava acima da Porta da Ribeira foi 

também cortada a meio, tendo sido erguida a capela 

da Nossa Senhora do Ó, directamente sobre o arco 

da passagem.32 Na planta e na ilustração da página ao 

lado é possível ver a capela, o traçado da muralha ao 

longo da praça (que formava uma arcada para o lado 

interior), o Postigo do Peixe à esquerda da porta, e o 

Postigo do Pelourinho um pouco mais à frente. 

 Todo o conjunto foi demolido em 1821, 

durante a 3ª fase da muralha, com o objectivo de 

desafogar a Praça da Ribeira. Pedro Vitorino baseia-

se num artigo publicado no ano seguinte às obras para 

demonstrar como, mesmo nessa altura, já havia quem 

se opusesse às demolições que vieram descaracterizar o 

local. Segundo o autor do artigo, a muralha que fechava 

a praça formava uma varanda continua sobre o rio e 

cercava toda a cidade por esse lado. Não concordou 

com a intervenção o autor, “nem poderá concordar 

todo o homem desapaixonado, e que entenda, não he 

preciso que seja muito, de Arquitectura e bom gosto 

(...)”. 33 Com base nestas informações e nas imagens da 

página ao lado, sinto-me inclinado a concordar com 

a crítica. Se em certos locais a demolição da muralha 

poderá ter sido absolutamente essencial, este não era 

de todo um deles. Perdeu-se uma parte importante 

de um monumento, a continuidade do percurso pela 

muralha, e a beleza de um conjunto particular e curioso 

que caracterizava aquele lugar. No final, a intervenção 

só serviu “para desmanchar huma Praça que ali estava 

regular, e para que se verificasse o ditado antigo que 

diz - No Porto, tudo torto”. 33

No Porto, tudo torto 

1. Alinhamento da Praça da Ribeira
Junta das Obras Públicas, 1774

1,2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

2. “Oporto, with the Bridge of Boats”
Reprodução de uma gravura de Robert Daubeny King, 1813
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34. As letras da planta não correspondem às do alçado, mas os postigos estão alinhados verticalmente nos dois desenhos.
35. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 40
36. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 13
37. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 10

 A figura 1, na página ao lado, mostra o 

projecto de Damião Pereira de Azevedo para a 

abertura dos arcos da Ribeira, na primeira metade do 

século XIX. O primeiro alçado representa as alterações 

feitas, enquanto que o segundo alçado e a planta 

mostram o estado anterior. É possível ver, mais uma 

vez, a passagem da Porta da Ribeira, que formava uma 

entrada de ângulo por motivos militares, seguida das 

letras E, F, G e H que na planta correspondem, pela 

mesma ordem, aos Postigos do Pelourinho, da Forca, 

da Madeira e da Areia.34

 A partir do Postigo da Areia, junto às escadas 

do Codeçal, os muros subiam em forma de esporão até 

ao alto da escarpa dos Guindais. A partir da figura 2, 

sabe-se que a certa altura neste local, várias construções 

se serviam da muralha como base, até à sua demolição 

conjunta que veio abrir caminho para a construção 

da ponte Luís I.35 Segundo Carlos de Passos, mesmo 

depois da ponte estar terminada, existiam ainda restos 

da muralha pela pedreira acima.36 Hoje em dia todos 

esses vestígios parecem ter desaparecido.

 Na zona dos Guindais, onde mais tarde 

se edificaria o convento de Santa Clara, a muralha 

continuava até chegar a um pequeno postigo. Todo 

este troço continua a existir, assim como as suas 

três torres, e será um dos casos de estudo de maior 

relevância numa fase posterior do trabalho. O postigo, 

que se chamava do Carvalho, foi demolido em 1768 

por João de Almada, que mandou erguer a Porta de 

Santo António do Penedo, no seu lugar. Graças à sua 

posição, a nascente na muralha, esta entrada ganhou 

pouco tempo depois o apelido de Porta do Sol. 37

Zona do Barredo e escadas do Codeçal Troço dos Guindais e Porta do Sol

3. Porta do Sol e troço dos Guindais
Artur Guimarães, (posterior a) 1936

2. Muralha entre o postigo da Areia e a primeira torre dos Guindais
Frederick William Flower, 1849-59

1. “Alçados com os arcos projetados na muralha da cidade, no Cais da Ribeira”
Damião Pereira de Azevedo, 1806

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. wikiwand.com
3. portoarc.blogspot.pt
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38. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 11
39. VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 20
40. Ibid., pág. 23
41. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 12

 Depois da Porta do Sol, a muralha seguia para 

norte ao longo do terreno ocupado pela Casa Pia, até 

alcançar a Porta de Cima de Vila (ou da Batalha).38 Esta 

garantia a articulação da Rua de Cimo de Vila, uma das 

principais artérias do Porto da época, com o exterior da 

cidade. Na página ao lado é possível ver como a malha 

urbana continua vincada por estes dois elementos, 

apesar da muralha neste local ter desaparecido 

completamente, e da rua ter perdido grande parte da 

sua relevância na organização da cidade. 

 Devido à sua posição geográfica, esta porta 

era uma das mais robustas do Porto, virada a nascente, 

mas com dupla entrada em ângulo a partir de norte e 

sul, e encimada por uma torre com três níveis. Uma 

reprodução da volumetria da torre, visível na página ao 

lado (figura 4), transmite a ideia de um objecto obtido 

por escavação de um sólido, no qual se recortaram 

escadas e plataformas, à semelhança de uma escultura, 

em vez de construída pela sobreposição de pedras. 

 Em 1590 foi erguida uma capela de culto à 

Nossa Senhora da Batalha,39 junto à porta do lado de 

fora e encostada à parede virada a nascente, como se 

vê na figura 5. Todo o conjunto foi demolido em 1794 

para a construção do Teatro de S. João, fazendo uso das 

velhas pedras para a nova construção.40

 Passada a zona da Batalha, a muralha virava 

a poente e descia ao longo da Rua da Madeira (visível 

na figura 6, ao fundo), até à Porta de Carros. É difícil 

precisar quantas torres existiram ao longo deste trecho, 

sendo que diferentes documentos apontam para 

diferentes números, mas o que é certo é que todo o 

troço foi demolido para a construção da estação de São 

Bento em 1894, que irá ser aprofundada mais à frente.

 Carlos de Passos alertou, em 1921, para a 

existência de pedaços da muralha sobreviventes algures 

nesta rua.41 Com base nessa pista descobri no local, parte 

de um velho muro esquecido e mal tratado, que poderá 

pertencer à muralha fernandina (figura 7), devido ao 

tamanho e formato das suas pedras (em comparação 

com os outros troços sobreviventes) e pela sua posição, 

que se alinha com o traçado da cerca nas plantas 

antigas. No entanto, afirmar com certeza implicaria 

uma investigação científica mais aprofundada. Para já 

fica apenas como uma curiosidade.

Batalha e Rua da Madeira

1. Zona da Batalha e Rua da Madeira
Vista parcial da Planta do Porto Medieval, onde se destaca a rua de Cimo de Vila

3. Porta da Batalha
Reprodução de um desenho 
de Gouveia Portuense, 1946

7. Restos na Rua da Madeira, 2018

2. Planta actual do mesmo local

5. “Mapas das obras que estiveram em ação neste presente ano de 1789”
Porta da Batalha (P) e capela adjacente (G)
Teodoro Maldonado, 1789

4. Porta da Batalha
Reprodução segundo os dados de Pedro Vitorino

6. Vista do alto da torre dos Clérigos para nascente
Autor desconhecido, 1860

1,3,5. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. maps.google.com
4. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 5
6. monumentosdesaparecidos.blogspot.pt
7. Arquivo pessoal
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42. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 12
43. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 15
44. Catálogo dos Bispos do Porto, pág. 156, 2ª ed. citado por VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral, 2ª Série, 6, 1946, pág. 6
45. VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 151 e 152
46. Borbolêta Constitucional, nº 147, 1822, citado por VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 156
47. VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág. 156

 Ao fundo da Rua da Madeira existia a Porta de 

Carros, aberta em tempos posteriores à construção da 

muralha, para dar saída à Rua das Flores e responder às 

necessidades de trânsito criadas pelo desenvolvimento 

urbano dessa zona.42 A data de criação da porta é difícil 

de precisar. Vários autores afirmam ter sido aberto 

primeiro um postigo em 1408, que mais tarde foi 

substituído por uma porta em 1521,43 no entanto, um 

documento datado de 1408 mostra que os senadores 

do Porto foram ordenados “que logo mandassem abrir 

a Porta da rua de Carros, que estava fechada, e nella 

puzessem os Sizeiros guardas para melhor arrecadação 

das rendas reais”, 44 o que parece indicar que já existia 

uma abertura mesmo antes dessa data.  

 Nas figuras ao lado, e usando a igreja de Sto. 

António dos Congregados como ponto de referência, 

é possível perceber o local onde se encontrava a porta. 

Na figura 2 vemos o final da Rua das Flores, onde o 

convento de freiras de Avé-Maria ocupava o lugar 

da actual estação de São Bento, à direita da porta, 

e o convento de Santo Elói (pertencente aos padres 

Lóios) se encontrava à esquerda, do outro lado da rua, 

ambos encostados à muralha. Através do caminho 

de ronda do muro, seria fácil passar de um edifício 

para o outro. Em relação a este facto, Pedro Vitorino 

realça um pormenor curioso: “Para que o público não 

imaginasse intempestivos passeios dos moradores, fôra 

erguida junto da porta uma separação de pedra com 

resistente contra-forte (realçada a vermelho na figura), 

elevando-se muito acima do dentado da muralha, 

suficientemente poderosa para impedir a passagem 

de qualquer pessoa e, concomitantemente, obstar à 

desenvoltura de insinuações maldosas. Êsse acréscimo, 

erecto no muro, que o desenho nos oferece, foi um 

recurso defensivo para os créditos da vizinhança, que 

as circunstâncias de lugar tinham ameaçado”. 45

 A planta mostra ainda que, depois da Porta de 

Carros, a muralha formava uma ligeira curva, em frente 

à actual Praça da Liberdade, até chegar ao Postigo das 

Hortas, que mais tarde foi transformado na Porta de 

Santo Elói.45 Ao longo deste trecho, foram pendurados 

no século XVII, vários ganchos de ferro que seguravam 

armários de comerciantes.46 Mais tarde, a muralha foi 

demolida para a construção de um novo edifício para 

os padres Lóios, no qual a tradição de negócio da praça 

foi continuada com a abertura de lojas no piso térreo.47

Dois conventos, um muro

1. “Planta da igreja e mosteiro dos Padres Lóios” 
José Champalimaud, 1790

2. “Aspecto do Largo da Feira de S. Bento e Porta de Carros”
Autor desconhecido, fim do séc. XVIII

1,2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
3. commons.wikimedia.org
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 A partir da Porta de Santo Elói, a muralha 

subia pelo lado sul da actual Rua dos Clérigos até 

atingir a Porta do Olival. Esta, à semelhança da Porta 

da Batalha, abria-se em dupla passagem de ângulo sob 

uma torre com três níveis. É possível encontrar, no 

interior de um pequeno café situado neste local, parte 

de um arco que se diz pertencer à Porta do Olival, 

visível na figura 4. No entanto, não existem fontes 

seguras que comprovem este facto, apesar do arco se 

alinhar com a posição da porta nos antigos mapas. 

 Depois da porta, a cerca curvava ainda mais 

até atingir o extremo sul do Passeio das Virtudes. Neste 

local, ao lado de uma torre que já desapareceu, abria-se 

a Porta das Virtudes.

 De todas as partes da muralha fernandina, é 

desta que se tem menos informação. É difícil definir 

com precisão os contornos da sua forma original e quais 

as datas da sua demolição. Certo é, que ainda se podem 

ver alguns restos, antes da zona correspondente à Porta 

das Virtudes, entalados no meio das construções, entre 

a Rua Dr. Barbosa de Castro e a parte de cima da Rua 

das Taipas, destacados a amarelo na figura 5.

Da Porta do Olival à das Virtudes

1.  “Mapas das obras que estiveram em ação neste presente ano de 1789”
Porta do Olival (G)
Teodoro Maldonado, 1789

2. Porta do Olival
Reprodução de um desenho 
de Gouveia Portuense, 1946

3. Porta do Olival
Reprodução segundo os dados 
de Pedro Vitorino

5. Restos da muralha engolidos por construções

1,2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
3. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 5
4. Arquivo pessoal, 2018
5. maps.google.com

 (se conseguir a foto 

dentro do café, fica aqui 

- mudar no texto depois)

4. Restos da porta, no interior do café
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O troço das Taipas e do Caminho Novo

  A restante parte da muralha, que se irá juntar 

com o ponto inicial do percurso, encontra-se dentro 

da zona de intervenção deste trabalho. Na página 

ao lado, vemos uma pintura de 1733 que mostra a 

extensão poente da muralha, e todas as suas quatro 

torres. A norte, mais à esquerda na imagem, é possível 

ver a torre que protegia a Porta das Virtudes. Mais a 

baixo, vemos o cubelo que ainda existe no interior do 

48. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 14

quarteirão das Taipas, seguido de outro que ladeava a 

última das portas da muralha: a da Esperança.48 Por 

fim, identifica-se mais uma torre que criava um ângulo 

na muralha, antes de esta atingir da Porta Nobre e o 

seu fortim redondo junto ao rio. A figura 3 mostra 

que as bases das duas últimas torres parecem ainda 

existir actualmente, ligadas ao pano da muralha que 

acompanha as escadas do Caminho Novo.  

1. “Oporto”
H. Duncalf, 1736

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2,3. Arquivo pessoal

3. Escadas do Caminho Novo, 2017
Os dois ângulos formados pela muralha parecem corresponder ao local das antigas torres

2. Mesmo ponto de vista, 2017
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 Como já foi referido anteriormente, uma 

grande parte do monumento, neste local, encontra-

se engolido e abandonado no interior do quarteirão 

das Taipas. No entanto, o pedaço mais a norte deste 

troço pertence ao edifício do antigo Clube Inglês 

do Porto, e revela algumas alterações à sua forma 

original, com a abertura de uma pequena passagem 

para o logradouro do edifício,49 com a adição de umas 

escadas e de uma guarda metálica (figuras 2, 3 e 4). 

Imediatamente a seguir, o percurso pelo adarve da 

muralha é interrompido por dois pequenos elementos 

que, juntamente com uma construção em pedra na 

qual funciona um restaurante, contribuíram para o 

isolamento da restante parte dos muros. Passado esse 

ponto, a muralha permanece praticamente intacta, 

erguendo-se entre os jardins do Palácio de S. João Novo 

e um aglomerado de habitações. Apesar do abandono, 

a planta de Teles Ferreira, de 1892, mostra como os 

jardins mantêm ainda hoje o seu desenho espacial e 

a sua relação íntima com a muralha. Os desenhos de 

projecto apresentados daqui para a frente, têm como 

base um levantamento métrico deste troço da muralha 

e da sua envolvente próxima, realizado numa fase 

inicial do trabalho.50

49. Nenhuma das fontes sobre a muralha se refere a esta abertura como um postigo, nem existem registos históricos de um postigo neste local. 
Para além disto, as pedras à volta do arco parecem estar a remendar uma alteração, diferenciando-se do resto dos muros pelo seu tamanho e 
formato.
50. Os esquemas originais do levantamento podem ser vistos nas páginas 179 a 181, na secção dos anexos.

5. Planta da cidade do Porto - quadrícula  238
Teles Ferreira, 1892

1. Arquivo pessoal, 2017
2,3,4. commons.wikimedia.org
5. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

1. Quarteirão das Taipas

2,3,4. Pormenores da muralha no extremo norte do quarteirão
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 O Palácio de S. João Novo foi mandado edificar 

em 1725 por Pedro da Costa Lima, o proprietário 

original. Durante muito tempo a obra foi atribuída a 

Nicolau Nasoni, mas a descoberta de um documento 

notarial veio desmentir este facto e conceder a autoria 

ao mestre António Pereira.51 Em 1945 o edifício 

recebeu o Museu de Etnografia e História do Porto, 

que aí funcionou até 1992, tendo sido encerrado por 

mostrar severos sinais de degradação. Com o museu, 

fechou também o último ponto de acesso que existia 

para o interior do quarteirão e para a muralha. De 

planta irregular, “o fundo da casa parece ter sido cavado 

na alta escarpa de granito”, 52 seccionando o terreno 

em plataformas a diferentes cotas. A plataforma mais 

baixa, nas traseiras da casa, encontra-se um piso acima 

da praça em frente ao edifício. O resultado é visível 

no corte, que nos mostra como os diferentes desníveis 

são vencidos por escadas e passagens estreitas, que 

se multiplicam pelos espaços que unem o museu e a 

muralha, e como ambos os monumentos se tornam 

uma extensão natural do terreno. A escadaria nobre no 

interior do palácio, que se situa para lá dos arcos do 

átrio, parece espelhar os dois últimos lanços de escadas 

que sobem para a torre da muralha. A fachada principal 

volta-se para sul, para a praça de S. João Novo, mas 

dobra-se num dos seus cantos formando um pequeno 

corpo com as proporções de uma parcela gótica, que 

se procura ligar com as casas do lado poente da praça. 

Através deste corpo é possível aceder a um pátio de 

serviço, que é limitado a poente pela própria muralha.

51. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, 2ª Série, vol. 5/6, 1987/88, pág 441
52. SMITH, Robert Chester, O Palácio de S. João Novo, in revista de etnografia nº21, 1968, pág. 16

4. Palácio de S. João Novo
Fotografia de Teófilo Rego, 1958

Corte pelo palácio e jardins 1:500

1. SMITH, Robert Chester, O Palácio de S. João Novo, in revista de etnografia nº21, 1968, pág. 23
2,3. Arquivo pessoal, 2017
4. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

2,3. Subida pelos jardins para a muralha1. Escadaria nobre do palácio
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Arquivo pessoal, 2017
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Arquivo pessoal, 2017
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 No lado oposto da Praça de S. João Novo, 

ergue-se a igreja com o mesmo nome. Ao lado 

desta, a muralha continua no local correspondente 

à desaparecida Porta da Esperança, sustentando a 

partir daqui os terrenos pertencentes ao tribunal de 

S. João Novo. O resultado final é um estreito, mas 

belo percurso, entre a muralha e as habitações que se 

estendem ao longo das escadas do Caminho Novo até 

à Rua Nova da Alfândega. Todo o conjunto, na sua 

situação actual, mostra alguns sinais de degradação.

 A volta pela muralha fernandina do Porto 

termina neste ponto. Os variados testemunhos 

deixados pelas partes que ainda subsistem, e também 

pelas desaparecidas, constituem importantes casos 

de estudo que podem enriquecer um projecto de 

intervenção contemporâneo para este monumento. 

Mas os contornos dessa intervenção e o programa do 

projecto serão definidos mais à frente no trabalho, 

depois de serem identificados os problemas do local e 

as melhores estratégias para os resolver.

Fotografia de Francisco Nicolau, arquivo pessoal, 2017
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Memorial aos Judeus 
Mortos da Europa
Peter Eisenman, 2004 
Exemplo de monumento

Interview with Peter Eisenman: I am not convinced that I have a style, archdaily.com
53. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 17
54. Ibid., pág. 24

A muralha como monumento

 Em 1926 a muralha fernandina do Porto 

foi classificada como monumento nacional e, pouco 

tempo depois, as partes sobreviventes visíveis foram 

submetidas a algumas operações de restauro que 

serão analisadas mais à frente neste trabalho. Para 

compreender, no entanto, o valor dessas operações, 

é necessário a sua contextualização. O estudo da 

evolução das noções de património e de monumento, 

ao longo da história, e da complexidade que envolve 

a sua conservação, oferece, não só, pistas importantes 

que explicam a transformação da cidade do Porto e 

da muralha fernandina, mas também ferramentas 

essenciais para um projecto contemporâneo de 

salvaguarda e valorização da mesma. É interessante 

agora, levantar algumas questões, às quais eu espero 

conseguir responder, ou pelo menos explorar, ao 

longo deste estudo. Se a muralha perdeu por completo 

a sua função inicial, a sua razão de existir, porque 

não guardar apenas a sua memória sob a forma de 

registos fotográficos, desenhos e textos, que nos 

permitam recordar a sua existência e compreender as 

suas características sem que a construção continue a 

existir fisicamente? Ou, se por outro lado, a quisermos 

conservar, quais serão as melhores soluções? Quais 

serão as consequências de cada uma dessas escolhas? 

Antes de avançar para estes temas, é importante 

perceber, numa fase inicial, porque é que a muralha 

é um monumento, que tipo de monumento é, e por 

que razão é importante a sua conservação na nossa 

memória, independentemente do tipo de conservação.

 No seu livro Alegoria do Património, 

Françoise Choay explica que a palavra monumento 

vem “do latim monumentum, ele próprio derivado de 

monere (advertir, recordar), o que interpela a memória. 

A natureza afectiva do destino é essencial: não se trata 

de fazer verificar, de fornecer uma informação neutra, 

mas de excitar, pela emoção, uma memória viva”. 53 Mas 

convém deixar claro, antes de mais, a diferença entre 

monumento e monumento histórico. Segundo Alois 

Riegl, o primeiro é uma criação deliberada,54 com o 

objectivo de recordar à comunidade que o constrói, 

ou às gerações futuras, algum acontecimento ou facto 

que se considere importante. Um exemplo de um 

monumento, que invoca um passado bem definido, é 

o Memorial aos Judeus Mortos da Europa em Berlim. 

Este, juntamente com outros, como os próprios 

campos de concentração na Polónia, mantêm vivo um 

alerta para a capacidade destruidora do ser humano, 

com a eterna missão de garantir, que este negro pedaço 

da história não se volte a repetir. 



58 59

Muralha Fernandina do Porto
Fotografia de Guilherme Bonfim Barreiros, 1949

Exemplo de monumento histórico

Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

 Por outro lado, os monumentos históricos 

não são construídos inicialmente com esse objectivo. 

São edificados para exercer uma determinada função 

dentro de uma comunidade, e apenas posteriormente 

ganham a definição de monumento pelo seu valor 

histórico ou artístico. Os dois tipos de monumento 

contribuem para manter e preservar a identidade de 

uma comunidade e destacam-se como um “Desafio à 

entropia, à acção dissolvente que o tempo exerce sobre 

todas as coisas naturais e artificiais” ajudando assim a 

“apaziguar a angústia da morte e da aniquilação”. 55

 A muralha fernandina do Porto encaixa-

se, portanto, na definição de monumento histórico. 

Como já vimos, construída inicialmente com o 

intuito de defender a cidade de ataques inimigos, e de 

controlar as entradas e saídas da mesma, a muralha 

foi progressivamente perdendo o seu valor, até que se 

tornou completamente obsoleta, chegando mesmo a 

ser um grande entrave no desenvolvimento da cidade. 

Independentemente da validez de todas as demolições 

a que a ela foi sujeita ao longo dos séculos, neste 

momento interessa apenas entender, a razão pela qual 

devemos preservar o que resta muralha. John Ruskin 

afirmou: “Nós podemos viver sem a arquitectura, 

adorar o nosso Deus sem ela, mas sem ela não podemos 

recordar”. 56 E quando olhamos para a muralha, quando 

a percorremos, sentimos mais intensamente do que ao 

ver a sua imagem num livro, o trabalho dos homens de 

outros tempos, que a ergueram. Sentimos mais do que 

ao ler sobre o assunto, a união de um povo e de uma 

cidade que contribuiu sem excepção, directamente 

ou com pagamentos, para a construção de um muro 

que serviu para proteger toda a gente.57 E recordamos 

o esforço que fez com que a cidade chegasse aos dias 

de hoje, invicta. A muralha assume-se assim, como 

um verdadeiro portal no tempo, que juntamente com 

os restantes monumentos do Porto, nos mostram a 

história de milhões de vidas. Basta prestarmos alguma 

atenção. 

“Os edifícios do passado falam connosco, fazem-nos 

escutar vozes que nos envolvem num diálogo”. 58

55. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 17
56. RUSKIN, John, The Seven Lamps of Architecture, 1849, citado por CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 147
57. No seu livro As Muralhas do Porto de 1921, Carlos de Passos baseia-se na Carta régia de 16 de Junho de 1363, para explicar: “Para sua 
edificação (da muralha) concorreram doações régias, doações dos moradores das cidades, o cofre do concelho e o pesado tributo da adua ou 
anuduva. Com o corpo ou com dinheiro todos, salvo raríssimas excepções, tiveram de contribuir para as obras. Nem as ordens militares, nem 
fidalgos e privilegiados forão dispensados de tal imposto”. pág. 12
58. RUSKIN, John, The Seven Lamps of Architecture, 1849, citado por CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 148
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 O valor único e insubstituível desta interacção, 

faz da muralha fernandina, e dos monumentos 

históricos em geral, algo que exige uma conservação 

incondicional. No entanto, o projecto de conservação 

e de restauro e a sua execução, é um tema muito 

complexo que evoluiu por um caminho atribulado, até 

aos nossos dias. E são exactamente os obstáculos desse 

caminho, que levantaram, e levantam ainda hoje, as 

questões mais pertinentes e interessantes de qualquer 

intervenção de conservação de um edifício. Françoise 

Choay refere-se à época entre 1820 e 1960, como o 

período de “consagração do monumento histórico”. 59 O 

período em que o monumento histórico vê finalmente 

as suas implicações serem pesadas, estudadas e 

apreciadas pelos grandes pensadores da arquitectura, 

até adquirir o estatuto que tem hoje. A chegada da era 

industrial teve um grande impacto neste processo, uma 

vez que provocou uma mutação nos modos de vida e 

59. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 135

na organização espacial da cidade, fazendo com que 

os tecidos urbanos antigos e os monumentos neles 

inseridos se tornassem obsoletos e um entrave ao 

desenvolvimento, facto que é extremamente palpável, 

como já vimos, no caso das muralhas do Porto. Pela 

sua força transformadora, mas também de degradação 

do ambiente humano nas cidades, a revolução 

industrial rasgou o tempo em duas partes, prendendo 

o monumento histórico na primeira. O ser humano 

apercebeu-se assim, da irreversibilidade dos estragos 

provocados nas obras antigas, da impossibilidade de 

as recuperar caso desapareçam, e da urgência de lutar 

pela sua conservação. 

 O estudo do período de consagração do 

monumento histórico, dos seus diálogos e dos seus 

intervenientes, é assim, uma fonte de uma informação 

essencial para qualquer projecto de salvaguarda e 

valorização de um monumento.

 Através da análise do mapa cronológico 

no início desta dissertação, é possível perceber que, 

em 1830 quando François Guizot 60 criou o cargo de 

inspector dos monumentos históricos em França, a 

problemática à volta da conservação e do restauro era 

ainda ignorada quase na totalidade em Portugal. O 

primeiro inspector foi Ludovic Vitet que se demitiu 

em 1834, deixando o cargo para Mérimée.61 Começou 

assim, o esforço de um pequeno conjunto de homens 

em França, que num longo período de experimentação 

e reflexão, procuraram listar e preservar as construções 

antigas do seu país, culminando com promulgação 

da primeira lei sobre os Monumentos Históricos ,em 

1887. Este movimento tornou-se uma referência para 

o resto da Europa e, países como Inglaterra e Itália, por 

caminhos nem sempre semelhantes, contribuíram para 

a consagração do monumento histórico.

 O ano em que Mérimée aceitou o cargo 

de inspector, coincidiu com a vitória dos liberais na 

guerra civil em Portugal, que teve como consequência, 

a extinção das ordens religiosas e a nacionalização 

dos seus bens. Este acontecimento contribuiu 

indirectamente para o início de uma consciencialização 

em relação à conservação dos monumentos históricos, 

que se verificou durante os anos seguintes, quando 

os edifícios religiosos abandonados se começaram 

a degradar. É de notar, portanto, um ligeiro atraso 

de Portugal em relação aos outros países europeus, 

que explica o facto de, apenas em 1880, ter sido 

elaborada a primeira lista de edifícios que deveriam 

ser considerados monumentos nacionais62 cerca de 

cinquenta anos depois de França. Mas o atraso nos 

A Europa e Portugal

60. Na altura, ministro do interior em França.
61. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 152
62. Relatório e mappa ácerca dos edificios que devem ser considerados monumentos nacionaes; apresentados ao governo pela Real Associação 
dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes em conformidade da portaria do ministerio das obras publicas de 24 de Outubro de 1880, 1881 
in TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 11

1830
1834

Criação do posto de Inspector dos Monumentos em França
Mérimée nomeado Inspector dos Monumentos / 
1835 - Primeira obra de restauro de Viollet-le-Duc

1849 Ruskin  publica “The Seven Lamps of Architecture”
1853

1870

1879 Morre Viollet-le-Duc
Boito apresenta os 8 pontos do restauro em Roma1883
Primeira lei sobre os monumentos históricos (França)1887
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68. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 159
69. RUSKIN, John, The Seven Lamps of Architecture, 1849, citado por CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restau-
ración, 2009, pág. 28

paredes. Mas a sua última hora, ao fim, soará; e que soe 

aberta e francamente, sem que nenhuma substituição 

desonrosa e falsa o prive dos deveres fúnebres da 

memória”. 69 

 Nestas palavras de Ruskin, natureza e 

arquitectura sobrepõem-se, onde a ruína representa 

a transição natural e o retorno do segundo para o 

primeiro, da vida para a morte. Restaurar torna-se 

assim algo inconcebível, como trazer de volta à vida 

um morto. É uma analogia que vem avivar a beleza da 

ruína, da verdade universal de que tudo tem um fim, e 

que esse fim, representa melhor do que qualquer outra 

coisa, toda a grandiosidade do percurso.

Conservação ou morte, nada mais

 John Ruskin acreditava no carácter sagrado 

dos trabalhos das gerações anteriores e na qualidade 

única e insubstituível de qualquer acontecimento. 

As marcas do tempo nos edifícios fazem, portanto, 

parte da sua essência e não nos é permitido apagá-las. 

As gerações futuras têm o direito de os receber sem 

alterações que lhes tirem dignidade ou lhes mudem 

o valor.68 Ruskin abria no entanto uma excepção, que 

admitia a manutenção e consolidação dos edifícios. 

“Cuidem dos vossos Monumentos e não tenham 

necessidade de os restaurar. (...) Vigiem com olhar 

atento um velho edifício, conservando-o o melhor 

possível com todos os vossos meios, salvando-o de 

qualquer que seja a causa de degradação. (...) Não se 

preocupem com a brutalidade do socorro que precise: 

é melhor do que perder uma perna. Façam-no com 

ternura e respeito, vigilância incessante, e mais que 

uma geração nascerá e desaparecerá à sombra das suas 

63. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 19
64. HOLSTEIN, Marquês de Sousa, Observações sobre o actual estado do ensino das Artes em Portugal, Lisboa, 1875, pág. 46, citado por TOMÉ, 
Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 105
65. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 82
66. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 155
67. Ibid., pág. 146

“Querer e saber «classificar» monumentos é uma coisa. 

Saber depois conservá-los fisicamente e restaurá-

los é um outro assunto, que assenta sobre outros 

conhecimentos. Ele exige uma prática específica e 

praticantes especializados (...)”. 66

 Como já referi, a consagração do monumento 

histórico andou de mãos dadas com a chegada 

da era industrial. Isto aconteceu tanto em França 

como em Inglaterra, no entanto, estes países tiveram 

interpretações diferentes das consequências deste 

fenómeno, que se manifestaram no modo de pensar 

a arquitectura, e também, nos valores atribuídos 

aos monumentos históricos.67 Nasceram assim, e 

abordando o tema de forma esquemática, duas visões 

diferentes em relação ao restauro: a intervencionista e a 

conservadorista, onde o francês Viollet-le-Duc é visto 

como o grande representante da primeira, e inglês John 

Ruskin o maior defensor da segunda. 

Conservar ou restaurar?

instrumentos de actuação não foi a única falha de 

Portugal nesta área. Existiu também, durante um 

período muito mais alargado do que em países como 

França e Itália, uma grande indefinição em relação 

às competências profissionais dos responsáveis pelas 

principais intervenções em monumentos.63 

“No serviço de monumentos históricos tudo nos falta 

(...) não temos pessoal habilitado com os profundos 

conhecimentos theoricos e práticos que se requerem 

para a restauração dos edificios de diferentes estylos 

que é mister acudir”. 64

 Apenas nas primeiras décadas do século XX, 

com as reformas no ensino, os arquitectos em Portugal 

começaram a ganhar relevância na área do restauro 

dos monumentos e houve uma consciencialização 

a maior escala para a vasta problemática deste tema. 

Em 1927, tornou-se mesmo obrigatória a formação em 

arquitectura para os autores dos projectos de restauro.65 

Dois anos depois foi instituída a Direcção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), que 

foi responsável por inúmeros projectos de restauro 

e conservação de monumentos por todo o país, 

incluindo, como já referi anteriormente, o projecto 

para o restauro de um dos pedaços sobreviventes da 

muralha fernandina do Porto, o troço dos Guindais. 

No entanto, para compreender a metodologia desta 

intervenção, é necessário recuar no tempo, quase cem 

anos, e olhar com atenção para as diferentes posições 

sobre o restauro arquitectónico, que dividiam o resto 

da Europa.
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 É interessante reparar, que a vontade 

conservadora de Ruskin, acabou por se afirmar, 

ainda que por acaso das circunstâncias, no troço das 

Taipas da muralha fernandina, que faz parte da zona 

de intervenção deste trabalho. Esquecidos no interior 

do quarteirão, estes restos permanecem intocados, 

quase na totalidade, por intervenções do ser humano, 

durante os últimos séculos. 

 Da mesma forma que uma rocha rodeada 

de vegetação, se apresenta como algo sólido que 

perdura, e vê a natureza moldar-se à sua volta e alterar-

se frequentemente, nas pinturas de Paul Cézanne a 

montanha de Sainte-Victoire assume o mesmo papel.70 

De cores neutras e traçado seguro, é o elemento da 

pintura de carácter mais estável, que pertence àquele 

lugar e a mais nenhum, sendo capaz de o identificar, 

sempre. Na composição das pinturas, serve como 

plano de fundo que apoia a vegetação e as construções 

nos primeiros planos, que assumem contornos mais 

indefinidos e instáveis, cores mais animadas, que 

nos transmitem uma sensação de movimento e vida, 

de constante mutação. As pinturas mostram assim, 

a contraposição de dois tempos - o primeiro é mais 

alargado, quase eterno aos nossos olhos, representado 

pela montanha; o outro é apenas um momento, vivo 

mas fugaz, assumido pelos elementos desenhados nos 

primeiros planos, que sabemos com certeza que serão 

diferentes pouco tempo depois, devido à mudança do 

vento ou da luz solar, ou até mesmo irreconhecíveis, 

com a chegada da próxima estação do ano. Esta relação 

é semelhante à que existe no quarteirão das Taipas. A 

muralha neste local é perceptível, como o elemento que 

segue estável, que atravessa gerações, enquanto que, 

não só a vegetação selvagem que a cobre e rodeia, mas 

também a própria cidade, dançam à sua volta, mais 

frágeis, à procura de suporte e abrigo. Uma constante 

mutação de formas, vidas e histórias que tiveram 

sempre, durante os últimos setecentos anos, a muralha 

como plano de fundo, como elemento identificador, 

neutra e rígida perante todos os acontecimentos que 

testemunhou, apesar de se deixar ocasionalmente 

marcar por eles. Penso que este seria o objectivo de 

Ruskin, a emoção especial e única que ele acreditava 

ser despertada em alguém que entra em contacto com 

um edifício intocado por intervenções de restauro. A 

emoção que eu próprio senti quando visitei a muralha 

neste local. Mas é importante não esquecer as condições 

específicas que originaram esta situação, surgida 

naturalmente. Uma tentativa de provocar um cenário 

semelhante, de forma intencional, poderá porventura 

subverter a intenção inicial e adquirir contornos da 

tão indesejada falsidade para a qual Ruskin alertava, 

representando a dificuldade que as suas teorias não 

conseguiram superar, por serem demasiado rígidas nos 

seus princípios.

70. A montanha de Sainte-Victoire exerce uma presença dominante sobre o que a rodeia e, em particular, sobre Aix-en-Provence, a terra natal 
de Paul Cézanne. A partir de certo ponto da sua carreira, o pintor produziu dezenas de obras desta paisagem, ficando inevitavelmente associado 
a ela. (fonte: MARVELLY, Paula, Paul Cézanne: La Montagne Sainte-Victoire, 2015, theculturium.com)

3. Road near Mont Saint-Victoire
1902

1,4. wikimedia.org
2. nationalgalleries.org
3. wikiart.org
5. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 58
6. Arquivo pessoal

2. Montagne Sainte-Victoire
1895

6. Troço das Taipas, 2017

4. Mont Sainte-Victoire and Château Noir
1906

1. La Montagne Sainte-Victoire
Paul Cézanne, 1890

5. Muralha Fernandina
Troço das Taipas, 1936
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1. Troço das Taipas
Foto Guedes, 1932

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. Arquivo pessoal, 2017
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 Do lado francês, Viollet-le-Duc explorou 

abordagens muito diferentes das de Ruskin. Elas 

tinham por princípio um restauro intervencionista, 

“em estilo”, que procurava a forma primitiva do edifício 

ou monumento histórico, mesmo que este nunca tenha 

sido assim.71 Quando os estudos históricos não eram 

suficientes para entender a forma original de um 

monumento a restaurar, Viollet-le-Duc baseava-se nos 

princípios do estilo dessa obra para atingir a idealidade 

formal e estrutural da mesma. Isto passava também, 

caso necessário, pela supressão de alterações feitas ao 

longo da vida do edifício.

 Ao mesmo tempo, no posto de inspector 

dos monumentos históricos em França, Vitet, e 

posteriormente Merimée, mantinham uma atitude 

muito mais moderada do que a de Viollet-le-Duc, 

apesar da liberdade que este último viu ser concedida 

aos seus projectos. Merimée chegou mesmo a afirmar 

que, a intervenção do arquitecto reparador deveria ser 

reduzida ao mínimo, procurando apenas a consolidação 

do edifício.72 Outro contemporâneo de Viollet-le-

Duc, o escritor Victor Hugo, junta-se a este grupo 

quando escreve sobre os monumentos dizendo que 

“envelhecidos ou mutilados, receberam do tempo ou 

Em busca da forma primitiva

71. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 22
72. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 163

dos homens uma certa beleza” e nos quais “não se deve 

tocar, porque supressões de que o tempo e os homens 

são os autores interessam à história e, por vezes, à arte 

(...)”. 73 Segundo Françoise Choay, estas aproximações 

dos franceses às fórmulas de Ruskin são, no entanto, 

limitadas, como se pode entender quando o próprio 

Victor Hugo conclui que o grupo de monumentos que 

devem permanecer intocados é reduzido, e que são 

muitos mais “aqueles que perderam, longe de ganhar, 

para a velhice e as degradações”. 74

 É curioso constatar, através das diferenças 

nestes pontos de vista, a dificuldade que se sentia já 

na altura para encontrar um método que resolvesse 

todos os problemas. Victor Hugo chega mesmo muito 

perto nestas afirmações, conscientemente ou não, de 

levantar uma das mais importantes questões referentes 

ao restauro na arquitectura: a contradição. Algo que 

viria a ser discutido nos séculos seguintes, quando os 

homens que continuaram este debate se aperceberam 

que a solução raramente se encontrava nas posições de 

extremo. 

 Resta apenas referir para já, que apesar das 

visões em relação ao restauro de monumentos históricos 

ter variado logo desde o início do século XIX, a prática 

corrente por toda a Europa, durante os seguintes cento 

e cinquenta anos, seguiria quase sempre as pegadas de 

Viollet-le-Duc. Isto foi algo que o próprio Ruskin tinha 

antecipado, quando admitiu que a sua tese sentimental 

do “deixar envelhecer” surgia muito menos atractiva 

aos olhos dos arquitectos e entidades com poder de 

decisão, do que o projecto intervencionista, mais 

espectacular e apelativo, proposto pelo francês.75  Esta 

tendência ganha corpo também em Portugal, e reflecte-

se claramente nas operações conduzidas pela DGEMN 

na primeira metade do século XX 76, como deixam 

transparecer as palavras de Gomes da Silva (director 

geral da DGEMN) em 1935: 

“O critério a presidir a essas delicadas obras de restauro 

não poderá desviar-se do seguido com assinalado 

êxito, nos últimos tempos, de modo a integrar-se o 

monumento na sua beleza primitiva, expurgando-o 

de excrecências posteriores e reparando as mutilações 

sofridas, quer pela acção do tempo, quer por 

vandalismo dos homens.” 77

73. HUGO, Victor, 1846, citado por CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 163
74. HUGO, Victor, 1846, citado por CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 164
75. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 166 
76. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 36
77. SILVA, Gomes da, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 1 - A Igreja de Leça do Bailio, 1935, pág. 19, 20
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2. Fotografia Guilherme Bonfim Barreiros, 1933
Depois do restauro

1. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, fig. 13
2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

1. Muralha Fernandina - Troço dos Guindais
Antes do restauro

 É possível regressar agora, ao troço dos 

Guindais da muralha fernandina do Porto, restaurado 

em 1933 pela DGEMN, e entender que o método 

escolhido para esta intervenção teve, de facto, a mesma 

base dos princípios de Viollet-le-Duc: a procura da 

forma primitiva.  Isto passou, de forma esquemática, 

por consolidar o que resistia original, reconstruir o 

destruído, e demolir o alterado.

“Tendo sofrido ao longo da sua vida multisecular, 

diversos acrescentos e mutilações, nenhuma dessas 

malfeitorias lhe causara danos irreparáveis. Por tal 

motivo e porque todo êsse conjunto monumental 

constituía na realidade uma das feições mais 

características que o Pôrto moderno herdou do 

Pôrto antigo, resolveu a Direcção Geral dos Edifícios 

e Monumentos Nacionais salvá-lo da ruína que 

lentamente o ia consumindo - e, depois de restabelecido 

o seu aspecto primitivo, dar-lhe o honroso lugar a que 

tinha direito entre os mais nobres padrões da história 

da cidade.” 78

 Este excerto deixa claro que uma das 

motivações para o restauro, para além da preservação 

do valor artístico, era o reavivar de recordações de 

glória nacional.79 Esta é uma possível explicação para 

a grande preocupação com a supressão da ruína e das 

marcas do tempo, uma vez que estas poderiam ser 

interpretadas como sinal de fraqueza e degradação. 

Uma muralha intacta relembraria certamente aos 

portuenses, com muito mais clareza e impacto, a 

grandeza defensiva da cidade no tempo das antigas 

guerras! - Arrisco-me a dizer que esta seria a convicção 

da DGEMN, quase cem anos depois de Ruskin afirmar 

o exacto oposto. Se o resultado obtido foi o pretendido 

ou não, e se este terá sido inegavelmente o caminho 

certo a seguir nas intervenções, ainda não é tempo 

de avaliar, tendo em conta que, conhecer apenas os 

motivos e os métodos utilizados, não será suficiente 

para discutir o seu valor. Voltarei a tocar neste ponto 

mais à frente, à luz das teorias do italiano Camillo 

Boito e da sua interpretação dos dois lados do debate 

sobre o restauro arquitectónico.

78. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 18
79. Expressão usada também por Gomes da Silva em 1840 em relação a obras realizadas no Mosteiro dos Jerónimos: “nos Edificios designados 
como Monumentos Públicos a cargo do Governo, se não façam obras de reparo ou reforma, que alterem a ordem e plano segundo o qual foram 
construídos, por isso que da conservação da sua antiga forma e desenho depende o merecimento que os qualifica primores de arte, ou de recor-
dações histórica e de Glória Nacional”.
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1. Arco de Tito
Pintura de Caspar van Wittel, 1710
Antes do restauro

3. Planta e alçado
Desenho de Andrea Palladio 

2. Depois do restauro

1. hadrianus.it
2. pinterest.com
3. PALLADIO, Andrea, Las Antiguedades de Roma, editado por RIELLO, José, 2008, pág. 70

 Em 1883 em Itália, o debate sobre o restauro e 

a conservação atinge novos contornos, quando Camillo 

Boito apresenta as ideias presentes no seu ensaio 

“Conservare o restaurare”, que vieram a ser entendidas 

como a primeira Carta do Restauro, ao III Congresso 

de Arquitectos e Engenheiros Civis de Roma. Neste 

ensaio, escrito em forma de diálogo, Boito opõe as 

teorias conservadoras às intervencionistas, reunindo 

o melhor dos dois lados, em soluções que fogem aos 

extremos propostos por Ruskin e Viollet-le-Duc. 

Assim, ele entende a importância da autenticidade 

dos monumentos que Ruskin advogava, das marcas 

do tempo e dos vários acrescentos e alterações feitas 

pelos homens. Um edifício é composto por vários 

estratos e pode ser lido de forma semelhante à crosta 

terrestre. E estes elementos devem ser conservados e 

são tidos como essenciais, não só para o entendimento 

da história da construção, mas também para o valor 

da mesma. Por outro lado, Boito, a par de Viollet-le-

Duc, acredita na prioridade do presente em relação ao 

passado e admite a possibilidade de um monumento 

ser restaurado, como complemento da conservação 

em casos extremos, quando esta não é suficiente 

para que o edifício sobreviva. Mas em caso de um 

novo acrescento ser realmente necessário, este deve 

apresentar materiais e estilo diferentes em relação aos 

preexistentes, de forma a garantir a notoriedade visual 

das acções realizadas.80

 É interessante reparar, no entanto, que estes 

princípios tinham já sido postos em prática no início 

do século por arquitectos como Valadier e Stern, que 

foram responsáveis pela recuperação do Coliseu e dos 

Arcos do Triunfo em Roma. No caso específico do Arco 

de Tito, em 1821, Valadier reconstitui a totalidade do 

que parecia exigir o seu tamanho relativo, procurando, 

ao mesmo tempo manter a unidade formal e não copiar 

o estilo da arquitectura romana na parte acrescentada.81 

O resultado mostra que este equilíbrio foi atingido pelo 

uso de um material ligeiramente diferente na parte 

nova, em contraste com as partes existentes, que foram 

limpas mas não reparadas, mantendo a sua pátina, e 

pela simplificação formal dos elementos acrescentados, 

como os novos frisos e colunas. Estas intervenções 

antecedem não só Camillo Boito, mas o próprio debate 

do restauro, parecendo no entanto adivinhar o seu 

desfecho: 

“a necessidade do resgate de um edifício do passado, 

parcialmente perdido ou mutilado, enfrenta a 

impossibilidade global de recuperá-lo realmente”. 81

80. Estes são os três mais relevantes pontos condicionantes para um acrescento novo a um edifício antigo, dos oito pontos apresentados ao 
III Congresso de Arquitectos e Engenheiros Civis de Roma em 1883. (fonte: CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración, 2009, pág. 40)
81. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 19

O melhor das duas visões
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 Depois de reunido o melhor das duas visões, 

“a maior dificuldade consiste em saber antes de mais 

avaliar com justiça a necessidade ou a oportunidade 

da intervenção, localizá-la, determinar a sua natureza 

e a sua importância”, 82 palavras que poderiam ser 

usadas para descrever o objectivo desta mesma 

dissertação. Esta dificuldade torna-se mais perceptível 

nos casos práticos, quando somos confrontados com 

a contradição presente em algumas das soluções 

encontradas. Um exemplo disto, nas teorias de Boito, 

veio a ser verificável mais tarde na Carta do Restauro 

de 1931, quando se afirma que são aceites nos 

monumentos “modificações e novas inserções com fins 

de conservação da estrutura interna, ou na sustentação 

ou suporte, com a condição de que a sua aparência, 

uma vez completas as operações, não resulte alterada 

no contorno ou no cromatismo da matéria observável 

na superfície”, 83 ou seja, todo o tipo de consolidação 

da estrutura e toda a adição de próteses na mesma são 

permitidos, desde que no final não sejam visíveis. No 

entanto, esta permissividade pode ser entendida como 

um atentado à autenticidade da relação entre forma 

e estrutura de qualquer edifício, que muitas vezes se 

sobrepõem quase na totalidade. Quando um elemento 

estrutural perde a sua função principal devido à adição 

de uma prótese invisível, o seu valor artístico fica 

também comprometido. 

“(...) entender a autenticidade como algo que afecta 

estritamente a condição visual da arquitectura antiga, 

e não também a sua condição material e real, é uma 

verdadeira deturpação da disciplina.” 84 

 Para fugir a esta contradição, verificou-se nas 

operações de restauro dos últimos séculos, a subversão 

completa desta atitude, ou seja, o uso de próteses 

visíveis, que aceitam a deterioração dos edifícios 

antigos como princípio e procuram salvá-los da ruína 

sem afectar a sua autenticidade. Esta tendência retorna 

de certa forma aos ideais de Ruskin que, tal como já 

foi referido, nos despreocupou acerca da “brutalidade 

do socorro”. 85 Podemos entender uma prótese visível 

simplesmente como mais um acrescento, que irá ser 

aceite pelas gerações futuras da mesma forma que nós 

aceitamos os acrescentos do passado, algo que marca 

mais uma fase da história e da vida de um monumento. 

Contudo, é possível também argumentar contra este 

A incontornável contradição

82. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 167
83. Carta do Restauro, 1931, citado por CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 45
84. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 45 e 46
85. RUSKIN, John, The Seven Lamps of Architecture, 2000, citado por CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restau-
ración, 2009, pág. 28
Fonte da figura: balcaovirtual.cm-porto.pt

Muralha Fernandina - Troço dos Guindais

tipo de soluções. Uma prótese visível corre sérios riscos 

de roubar protagonismo ao monumento, ou de alterar 

a sua qualidade espacial. O mais bem projectado 

acrescento, na melhor das hipóteses, altera sempre 

a percepção formal do edifício, ainda que de forma 

reduzida. 

 Como terceira alternativa, resta apenas 

considerar a opção de não intervir no edifício de 

todo, não recorrer a qualquer prótese, visível ou não, 

e deixar o problema desenvolver-se, podendo reduzir 

drasticamente o tempo de vida do monumento.

 Surge então, um dilema que parece não 

ter solução. Os três caminhos que podemos seguir, 

levantam todos questões que põem em causa a 

validade da escolha, revelando uma das incontornáveis 

contradições do restauro arquitectónico. Uma 

intervenção que demonstra esta situação foi a realizada, 

em 2006, no Aqueduto de Segóvia em Espanha. Neste 

monumento histórico, forma e estrutura coincidem na 

totalidade mas, no entanto, para garantir a integridade 

da obra, foi necessário o uso de uma prótese estrutural 

invisível. As três opções foram consideradas, estudadas 

e viram as suas consequências colocadas na balança. 

Chegou-se à conclusão que a perda da completa 

autenticidade da estrutura era um pequeno preço a 

pagar, e também a melhor solução a nível funcional, 

para impedir a ruína da construção, devido ao seu 

elevadíssimo valor histórico.86 No caso de uma 

muralha, e especificamente da muralha do Porto, a 

questão assume outros contornos, devido às grandes 

diferenças existentes entre as duas construções, a nível 

de estrutura, forma, função e realidade em que estão 

inseridas. Assim sendo, é seguro admitir, mesmo sem 

aprofundar a análise, que a opção correcta poderia não 

ser a mesma.

 A única forma de resolver o problema é, 

portanto, compreender que as regras universais devem 

ser questionadas por uma análise “caso a caso”, que vai 

terminar, muitas vezes, numa solução de compromisso. 

Por outras palavras, a melhor opção é aceitar a 

contradição como algo inevitável no restauro. Algo 

que o próprio Ruskin já tinha constatado ainda que, 

ironicamente, ele estivesse a falar contra o restauro 

em vez de a favor dele: “(...) recuperar algo caducado 

converte-se numa ideia que reconhece a contradição 

como base própria.”86

86. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 47
Fonte da figura: askideas.com

Aqueduto de Segóvia
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2. Depois do restauro

1. Frontaria da Igreja de Paço de Sousa
Foto Guedes, entre 1910 e 1932

Antes do restauro

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. joaquimmassena.com

 Apesar do avanço das teorias do restauro 

por parte de figuras como Camillo Boito, no início 

do século XX a prática do restauro por toda a Europa, 

como já referi anteriormente, continuava a basear-se 

geralmente no método da restituição “em estilo” da 

forma primitiva dos monumentos. Mas as certezas 

deste método começaram a ser questionadas um 

pouco por toda a parte e, no caso de Portugal, algumas 

das intervenções da DGEMN não foram bem recebidas 

por todos. Este choque manifestou-se, por exemplo, 

na Igreja de Paço de Sousa, que foi alvo de duas 

intervenções num curto lapso de tempo: a primeira, 

muito pouco invasiva, apenas procurou a conservação 

da igreja; já  a segunda, em 1931, representou uma 

tentativa de devolver à igreja a sua forma primitiva 

em estilo românico, tendo sido mesmo destruídas 

as transformações barrocas da fachada poente.87 É 

curioso constatar como, numa carta enviada a Gomes 

da Silva, a própria população da freguesia aprova a 

primeira e condena fortemente a segunda, apontando 

que “êsse hibridismo (de estilos) não comprometia a 

beleza do aspecto geral da frontaria, tendo a vantagem 

de apresentar a aliança embora singular do espirito de 

duas epocas artisticas tão diferentes e distanciadas, 

formando um conjunto de rara belesa (...)”, e realçando 

que “É hoje doutrina assente, no estrangeiro, a 

conservação de tais specimens, como documentação 

do espirito das passadas épocas. Assim devia ser em 

Portugal, se a nossa cultura estivesse actualisada (...)”. 88

 Passados apenas dois anos do restauro da 

Igreja de Paço de Sousa, a DGEMN recuperou o 

troço dos Guindais da muralha fernandina do Porto. 

Agora que os métodos usados nesta intervenção foram 

contextualizados nas páginas anteriores, torna-se 

possível analisá-la devidamente. Através da leitura do 

Boletim da DGEMN nº 5, que serve como uma espécie 

de memória descritiva para esta obra em específico, 

conhecem-se todas as alterações feitas ao monumento, 

assim como a justificação por trás de cada uma delas.

87. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág 128
88. Igreja de Paço de Sousa, Processo administrativo, 1933, citado por TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág 128

Apagar a história
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1. Planta do troço dos Guindais e Convento de Santa Clara
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Antes do restauro

2. Depois do restauro

1,2. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, fig. 2 e 3

 Esta parte da muralha limitava, a nascente, 

a cerca do convento de Santa Clara, edifício erguido 

por D. João I, quarenta anos depois da construção 

dos muros.89 Quando o valor defensivo da muralha 

começou a diminuir,90 permitiu-se que as freiras se 

apoderassem das torres, tornando-as acrescentos do 

convento, e fazendo uma série de alterações em toda 

a construção. De acordo com os textos do boletim, e 

também através da análise das plantas que mostram 

o estado anterior e posterior às intervenções, sabe-se 

que em duas das torres (A e B) foram retiradas pelas 

freiras grandes pedras das paredes interiores para se 

embutirem armários e um forno, e foram alteradas 

as escadas. O adarve da muralha foi rebaixado e as 

soleiras das portas de acesso às torres foram também 

retiradas, para nivelar as entradas de acordo com o 

adarve. Por fim, as freiras acrescentaram também, 

uma cobertura às torres A e C, para que as pudessem 

usar como miradouros. Para além das alterações 

feitas pelo convento, este troço da muralha foi sendo, 

ao longo dos séculos seguintes, apropriado pelos 

inúmeros moradores vizinhos. Foram construídos 

muros e cercas que separavam pequenos quintais com 

plantações, capoeiras e casas de banho, e todo o tipo 

de barracões empoleirados no adarve, ou encostados 

às paredes, por dentro e por fora da muralha. No 

entanto, mesmo com as sucessivas camadas de plantas 

parasitas para completar a lista de factores que “tinham 

concorrido para o progresso da obra de devastação e 

degradação que estava aviltando aquêle monumento 

admirável”, 91 o autor do texto confirma que “As grossas 

pedras de granito - de bom talhe e assentes em fiadas 

- que os construtores haviam empregado em tôda a 

obra, conservaram plenamente a solidez primitiva. 

Nenhuma fenda, nenhum desaprumo. A sua fôrça 

defensiva poderia ainda afrontar o perigo dos assaltos 

ou assédios das antigas guerras”. 92

89. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 18 e 19
90. No final da primeira fase identificada no mapa cronológico, algures no século XVI
91. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 19
92. Ibid., pág. 18
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1. Muralha Fernandina - Troço dos Guindais - Torre A
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Antes do restauro

2. Torre A
Depois do restauro

3. Torre C
Durante o restauro

4. Torre C
Depois do restauro

1,2,3,4. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, f. 18, 23, 28 e 29.

 Em relação ao restauro propriamente dito, 

como já referi anteriormente, o objectivo da DGEMN 

foi recuperar a forma primitiva do monumento. 

Pretendo agora, adoptar um método semelhante ao 

de Boito no seu ensaio “Conservare o restaurare”, 

e questionar as opções tomadas nesta intervenção, 

numa espécie de diálogo entre intervencionismo e 

conservadorismo. O objectivo não será descartar 

cegamente as opções tomadas na intervenção, nem 

encontrar a resposta perfeita para todos os problemas. 

Será apenas uma tentativa de realçar as contradições 

presentes em cada decisão e considerar posições de 

compromisso, que poderiam (ou não) ter solucionado 

os problemas de melhor forma. 

 No interior das torres A e B, como é possível 

verificar nas plantas da página anterior, foram refeitas 

as escadas com a forma original,93 removidos os 

armários e o forno embutidos e tapados os espaços 

deixados pelos mesmos. Foram também substituídas 

algumas aduelas danificadas do arco da porta da torre A 

e reposta a sua proporção correcta pela adição de uma 

soleira que nivelou a entrada com o adarve do muro 

(também elevado). Os adarves das torres A e B, assim 

como as escadas de acesso à torre C, foram reparados, 

sendo substituídas algumas pedras em mau estado 

nestes sítios. Por fim, foram removidas completamente 

as estruturas dos miradouros de remate. A forma 

primitiva das torres foi completamente recuperada! 

Mas a que custo? Quais serão as implicações deste 

método? As torres tornaram-se réplicas perfeitas das 

originais, mas são em grande parte exactamente isso: 

apenas réplicas. A história deste troço da muralha 

está, quer queiramos quer não, intrinsecamente 

ligada à do convento. Quaisquer que sejam as razões 

para o início desta ligação, e quaisquer que sejam 

os resultados dela, a atitude de fingir que isto não 

aconteceu significa, principalmente quando levada 

ao extremo, uma perda de valor. É efectivamente o 

mesmo que apagar um pedaço da história, que nem 

sequer nos pertence à partida. Na minha opinião, 

os armários e o forno adicionados pelas freiras há 

cerca de trezentos anos, eram o testemunho de uma 

apropriação curiosa e particular, que contava uma 

história a quem percorresse o interior das torres, que 

iria deixar intrigados, certamente, tanto visitantes mais 

desinformados como historiadores. Uma interacção 

que se perdeu. 

 Por outro lado, as reparações feitas nos 

acessos às torres foram, muito provavelmente, 

essenciais. No caso específico da torre C, é possível 

verificar, nas imagens em baixo, da página ao lado, que 

a escada estava em muito mau estado e não permitia 

sequer o acesso ao adarve. Neste ponto a contradição 

é certamente mais fácil de aceitar, justificando a perda 

das marcas do tempo com a segurança dos visitantes e a 

possibilidade de se percorrer a totalidade dos espaços. 

93. Todas as operações realizadas durante a intervenção a este troço da muralha, às quais eu me refiro neste texto, aparecem listadas nas páginas 
21, 22 e 23 do Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936
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1. Muralha Fernandina - Guindais - Torre C com cobertura
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Antes do restauro

2. Torre C com ameias
Fotografia de Guilherme Bonfim Barreiros, 1933

Depois do restauro

3. Torre B - construções parasitas
Antes do restauro

4. Torre B
Depois do restauro

1,3,4. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5-Muralhas de D. Fernando-Porto, 1936, f. 6, 16 e 17
2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante

 Para terminar a análise das torres, é curioso 

realçar uma das contradições da intervenção que vem 

ao de cima com a leitura do texto. De acordo com 

a forma primitiva, foram construídas ameias que 

rematam a totalidade da muralha e que substituíram, 

no topo das torres A e C, os miradouros acrescentados 

pelas freiras. Estes últimos são caraterizados como 

“desproporcionados andares de remate” e “desairosas 

excrecências”. 94 No entanto, o próprio autor do texto 

que tanto as critica, não se consegue impedir de 

admitir que: “Com larguíssimo horizonte, aquêles 

abrigos deviam constituir, em verdade, incomparáveis 

miradouros quando o sol estivo apagasse as brumas 

do rio e fizesse esplender, em quadros de diverso 

pitoresco - de que o mar, longínquo, participava - a 

rica natureza circundante”. 94 Penso que isto é um 

bom exemplo de como um acrescento posterior, que 

altere a forma primitiva, não tem obrigatoriamente 

de ser algo negativo, e poderá mesmo até valorizar 

um certo espaço ao atribuir-lhe novas características 

funcionais ou formais. Apesar desta particularidade, 

a escolha de não manter estes elementos parece-me 

compreensível. Em relação a estes a DGEMN informa-

nos que “o abandôno resultante da secularização do 

convento reduzira-as, justiceiramente, a um acervo 

de pedras, telhas e madeiramentos inúteis.”, 94 algo 

que é bastante visível nas fotografias anteriores ao 

restauro, que demonstram o mau estado das estruturas. 

Neste caso, restaurar qualquer um dos momentos (o 

original, ou o miradouro das freiras), quase que pode 

ser classificado como o mesmo tipo de atitude. É a 

tentativa de transformar o espaço em algo que ele já foi, 

sem haver nenhuma justificação aparente para este o 

voltar a ser. Posto isto, uma atitude mais conservadora 

seria provavelmente a mais acertada para este ponto 

específico, na qual, depois de remover os restos 

destruídos de madeira e telha, se deixaria o remate das 

torres ser desenhado pelas suas pedras, num recorte 

marcado pela ruína.

 Continuando com a listagem de operações 

realizadas, parece-me ser pertinente realçar mais 

duas. A primeira, tem a haver com a construção 

de uma porta de entrada para o adarve deste troço 

da muralha e com a regularização e arrelvamento 

do terreno exterior adjacente à muralha. Aqui a 

contradição é bastante perceptível, uma vez que estes 

são elementos que não existiam na muralha original, 

o que vem provar que, mesmo quando o método de 

intervenção escolhido parece ser tão claro e rígido 

(a procura da forma primitiva), as opções durante o 

restauro levam a situações de compromisso. A segunda 

e última operação que quero realçar, é a eliminação 

de todas as construções parasitas em cima e ao lado 

da muralha. Numa primeira análise, o argumento que 

utilizei para defender as alterações feitas no interior 

das torres poderia certamente ser aplicado neste caso, 

na medida em que estamos perante uma situação 

particular que conta uma história. Porém, esta tem 

contornos e complexidades diferentes da outra, que 

serão aprofundados mais à frente nesta dissertação e, 

apenas aí, poderão ser discutidos.

94. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 19
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2. Igreja do Convento do Carmo - Lisboa
Fotografia de Estúdio Mário Novais, 1949

1. Colecção de Postais: Sandeman Port wine nº11, Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. Arquivo Municipal de Lisboa

1. Muralha Fernandina - Troço dos Guindais
Postal - fotografia de Fernando Aroso, 1987

 Olhando agora para o resultado final, é 

possível ainda acrescentar que uma crítica a esta 

intervenção, não pode passar apenas pela análise das 

suas partes. Antón Capitel refere que durante uma 

tentativa de recuperar a forma original “é possível que 

aconteça facilmente que, uma vez demolidas as partes 

tidas como indesejáveis, voltem a surgir no edifício 

os mesmos problemas arquitectónicos insolúveis que 

a obra primitiva originava e que as adições tinham 

resolvido (...)”. 95 Neste caso da muralha, os problemas 

não são estruturais, construtivos ou até mesmo formais, 

mas sim problemas funcionais. A restituição da forma 

primitiva tornou a muralha outra vez em algo obsoleto, 

sem a sua função defensiva. Uma peça de museu que 

quase não interage com a cidade, e não lhe acrescenta 

nada, a não ser a sua silhueta no alto do morro da 

Sé. Condenado a ser olhado e fotografado (e muito 

ocasionalmente, visitado por turistas), o monumento 

converteu-se assim, quase que exclusivamente, numa 

imagem de si mesmo, equivalente a uma fotografia 

ou postal. A questão que se levanta é: se não havia 

qualquer intenção por parte da DGEMN de integrar 

este troço da muralha na vida contemporânea, não 

seria a manutenção da ruína, uma melhor forma de 

preservar e transmitir o valor do monumento? Em 

Portugal, no geral, não se valorizava nessa altura a 

ruína como objecto portador de qualquer tipo de 

valor positivo, apenas era entendida com conotações 

de degradação e perda de prestígio. Mas apesar 

disto, alguns monumentos conseguiram, talvez pela 

grandeza do desafio que seria a sua recuperação, 

ou pela dificuldade de refutar a sua beleza, ou até 

mesmo por mero acaso, ver a sua ruína preservada 

nas intervenções de restauro ao longo do século. Um 

exemplo disto é a igreja do Convento do Carmo em 

Lisboa (actualmente convertido em museu), na qual 

o elegante esqueleto da sua estrutura, evoca ainda nos 

dias de hoje a destruição do grande terramoto de 1755.

95. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 49
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 A mentalidade em relação ao restauro 

continuou a evoluir, por toda a Europa, até ao final 

do período de consagração do monumento histórico 

que, como já referi, Françoise Choay dá por concluído 

com a Carta de Veneza de 1964. Em Portugal, uma 

das figuras que contribuiu para esta evolução, foi o 

arquitecto Raul Lino, que chegou mesmo a subir ao 

cargo de director dos Monumentos Nacionais em 

1949.97 Lino considerava que a operação de restauro 

implicava o reconhecimento de três momentos 

distintos do edifício - a construção, o tempo de vida, 

a intervenção - e que nenhum destes momentos 

se deveria sobrepor aos outros dois em termos de 

valor. Isto significa que toda a vida do monumento 

é essencial para definir o carácter do mesmo, e que 

existe uma necessidade de preservar as contribuições 

das várias épocas. A intervenção do presente é apenas 

mais uma dessas “épocas” e, portanto, deve revelar a 

sua contemporaneidade.98 “Na prática, confirmou-se 

que a breve actividade de Lino como director, ainda 

que sem provocar uma ruptura evidente no tempo 

longo da vida da instituição, sedimentou a passagem 

de um período de certezas, suportadas por doutrinas 

generalistas, a uma fase de cruzamento de critérios e 

de procura experimentalista”. 99 Todavia, depois desta 

mudança de mentalidade, a muralha fernandina do 

Porto não foi alvo de mais nenhuma intervenção até 

aos dias de hoje, ficando ainda por saber e (felizmente), 

longe de certezas e difícil de adivinhar, o futuro que lhe 

está reservado.

96. MOP/DGEMN - 15 Anos de Obras Públicas. Porto: Gráfica do Porto, 1948, pág. 7, citado por TOMÉ, Miguel, Património e restauro em 
Portugal, 2002, pág. 133
97. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 132
98. LINO, Raul, A propósito da Sé do Funchal, a restauração de Monumentos, in Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 1941, 
vol. IX, pág. 5 a 15
99. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág. 134

Da certeza ao compromisso

“O conservador de monumentos antigos há que 

participar de todas estas qualidades e a sua tarefa é 

cheia de subtilezas, só havendo, para a complexidade 

dos problemas, soluções de compromisso”. 96

 Em 1903, o historiador de arte Alois Riegl 

publicou o seu livro intitulado “O Culto Moderno 

dos Monumentos”, onde explica os diferentes tipos de 

valor que lhes estão associados.100 A análise feita nas 

páginas anteriores ao restauro do troço dos Guindais 

serviu para entender, através do confronto das 

atitudes de extremo, as incertezas que podem surgir 

até nas decisões aparentemente mais simples. Mas se 

os métodos escolhidos são difíceis de avaliar, existe 

uma forma mais pragmática e concreta de pesar os 

resultados finais, precisamente com a ajuda da obra 

de Riegl. Pretendo agora, portanto, para terminar a 

crítica a esta intervenção na muralha, tentar perceber 

quais serão realmente os valores deste monumento, de 

que forma é que ele é visto pelos diferentes grupos de 

Os valores do monumento

pessoas, até que ponto as operações de restauro podem 

alterar o valor dos monumentos e, por fim, usar os 

resultados obtidos nos Guindais como referência 

para a prever os valores pretendidos para o troço das 

Taipas, algo que terá uma grande influência nas opções 

tomadas no projecto. 

 Na página seguinte encontra-se um esquema 

que sintetiza a análise de Alois Riegl, através de uma 

estrutura dual, que divide os valores de rememoração 

dos de comtemporaneidade. 

100. FERNANDÉZ, Arjones Aurora, Alois Riegl - El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes, 2007, pág. 8
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Valores de 

“rememoração”

Valores de 

“contemporaneidade”

ligados ao passado 
fazem intervir a memória.

pertencem ao presente.

valor de 

antiguidade

valor histórico

valor de 

utilização

valor 

artístico

valor de 

novidade

revela-se, imediatamente e a qualquer 

pessoa, nos monumentos pela sua 

aparência não contemporânea. Ganha 

força com a idade do monumento e com 

as marcas impressas pelo tempo.

o monumento representa uma 

determinada época ou acontecimento, e 

ajuda a preservar e contar a história da 

realidade em que está inserido. 

facilmente 

apreendido por 

qualquer pessoa.

requer um 

conhecimento prévio 

da história.

quer tenha recebido um novo 

destino, o que pode incluir 

funções museológicas.

quer o monumento mantenha 

o seu papel original;

diz respeito à aparência fresca e intacta da obra. 

“Aos olhos da multidão, só o que está novo e intacto 

é belo; (...) é uma atitude milenar que atribui ao novo 

uma superioridade incontestável sobre o velho (...)”. 102

101. De acordo com os valores descritos por Alois Riegl em FERNANDÉZ, Arjones Aurora, Alois Riegl - El culto moderno de los monumentos, 
su carácter y sus orígenes, 2007, pág. 61 a 81
102. FERNANDÉZ, Arjones Aurora, Alois Riegl - El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes, 2007, pág. 73

valor artístico 

relativo

está de acordo com 

os ideais de arte da 

actualidade e, por isso, 

sujeito a uma contínua 

variação ao longo dos 

tempos.

varia conforme os 

ideais de cada um, e 

a sua apreciação está 

condicionada por um 

nível de conhecimento.

MAPA DE VALORES 101

 Uma primeira leitura do esquema põe em 

evidência, de imediato, o conflito que existe entre 

alguns dos valores. Riegl destaca o choque entre 

o valor de antiguidade e o de novidade, os quais à 

partida parecem ser opostos e impossíveis de conciliar 

na mesma obra. Ele adianta ainda que as pessoas 

“desejaram sempre ver nas obras humanas a força 

criadora do homem em vez da influência destruidora 

das forças da natureza”. 103 e que a apreciação do valor 

de antiguidade é algo mais raro e recente, o que está 

claramente de acordo com a preferência pela procura 

da unidade de estilo e da forma primitiva, perfeita e 

bem acabada, dominante nas intervenções de restauro 

até 1960. Como já referi anteriormente, a intervenção 

no troço dos Guindais segue este padrão. O seu valor de 

antiguidade desceu consideravelmente com a supressão 

das marcas do tempo e da ruína, limitando-se agora, 

quase na totalidade, à associação que fazemos entre a 

sua forma e algo que é “antigo”, que já não se constrói. 

O valor procurado foi, portanto, o de novidade, que 

no entanto acaba por se revelar como algo superficial 

e que põe em causa a autenticidade do monumento. 

Todavia, Riegl sublinha, de forma semelhante a Boito, 

que estes conflitos não são irresolúveis e podem haver 

compromissos que variam, de caso para caso.104 Posto 

isto, será possível encontrar para a intervenção no 

troço das Taipas uma destas soluções de compromisso? 

Uma solução na qual se procure preservar o valor de 

antiguidade da muralha, mas trazer também ao de 

cima um apropriado valor de novidade? A muralha, 

ou qualquer obra de arquitectura, está intrinsecamente 

ligada com o que a rodeia, sendo que, a valorização 

de um, vai ter por consequência o mesmo efeito no 

outro. Desta forma, penso que se consegue o equilíbrio 

entre estes valores opostos, não com a transformação 

da muralha numa construção com aspecto de “novo”, 

mas sim pela requalificação dos espaços que lhe estão 

adjacentes, para que o valor de novidade se manifeste 

através deles, permitindo que as pessoas se apropriem 

e os vivam de um modo mais fácil e natural. Por outras 

palavras, realça-se o valor de antiguidade directamente 

no monumento, e o valor de novidade da envolvente, 

para que este se reflicta no monumento de forma 

indirecta. O uso de elementos contemporâneos para 

103. FERNANDÉZ, Arjones Aurora, Alois Riegl - El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes, 2007, pág. 73
104. Ibid., pág. 74
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Castelo de Pombal-Centro de Visitantes
COMOCO arquitectos, 2014

Fotografia de Fernando Guerra, archdaily.com

a articulação dos espaços associados à construção é 

uma das possibilidades para atingir este fim, do qual é 

exemplo o Centro de Visitantes do Castelo de Pombal. 

Existem, no entanto, alguns perigos associados a este 

método, os quais irei abordar mais à frente.

 Continuando agora com os valores histórico 

e artístico, a sua conservação passará também por 

uma preocupação constante com a manutenção da 

autenticidade do monumento, com base nas teorias 

de Boito. É importante também referir, que existe hoje 

um novo valor com peso elevado, introduzido pelo 

desenvolvimento da indústria cultural e que Riegl não 

conseguiu prever: o valor económico105 - que será posto 

em evidência numa posterior fase do trabalho. 

 Para terminar, resta o valor de utilização, que 

requer nesta fase uma atenção redobrada. No caso 

das muralhas do Porto, a função original há muito 

que se perdeu, e por isso existem apenas as opções 

de lhe atribuir uma nova utilização ou dar-lhe uma 

função museológica. Este último foi o destino do 

troço dos Guindais, o que de resto, como já referi, 

afasta o monumento do presente e da realidade. Será 

certamente a melhor opção para certos monumentos, e 

talvez até o seja no caso deste troço da muralha, devido 

ao seu natural desligamento da cidade, pela sua posição 

e pelo terreno íngreme que percorre. Ironicamente, 

este facto que torna difícil o reencontro deste troço 

com a cidade, foi também a principal razão para que 

este tenha sobrevivido até aos dias de hoje. Mas no caso 

das Taipas a situação é outra. A muralha, no interior 

deste quarteirão, mantém uma relação muito próxima 

com tudo o que a envolve, ainda que essa relação não 

se estenda ao espaço público das ruas e praças mais 

próximas. Uma intervenção de restauro pode significar 

a potenciação dos problemas que rodeiam a muralha, 

ou, por outro lado, ser uma oportunidade de a usar 

para resolver esses problemas. Neste caso, a muralha 

tornar-se-ia uma parte integrante da cidade, em vez 

de uma peça de museu no centro histórico. Mas antes 

de abordar a estratégia de como devolver a muralha 

à cidade, é necessário primeiro desenvolver algumas 

questões importantes que surgiram com esta análise. 

De que forma o monumento afecta a realidade em 

que está inserido? O espaço, a cidade, as pessoas? Se 

os valores que se procuram realçar num monumento, 

durante o seu restauro, são o reflexo dos valores da 

sociedade na qual ele se insere, então o que dirão os 

monumentos e centros históricos na actualidade acerca 

das sociedades modernas? Para explorar estas questões 

pretendo terminar a análise histórica que tem vindo a 

ser desenvolvida, olhando agora para o último século 

que separa o trabalho de Alois Riegl dos nossos dias.

 Resta referir para já, que os ensaios de Riegl 

e Boito, ainda que repensados e reajustados ao longo 

dos tempos, continuam em grande parte válidos no 

presente.

105. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 251
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 Na segunda metade do séc. XIX havia já, por 

toda a Europa, uma consciencialização generalizada 

para a conservação dos monumentos. Durante este 

período, verificam-se vários exemplos de intervenções 

urbanas a grande escala em cidades europeias, como 

é o caso do projecto de Haussmann para Paris, que 

apesar das profundas alterações que impôs nos seus 

tecidos, manteve sempre uma certa preocupação pelos 

monumentos históricos. Os velhos bairros foram 

vistos como obstáculos à salubridade, ao tráfico e à 

contemplação dos monumentos considerados dignos e 

importantes.106

 Paralelamente, as cidades portuguesas não 

ficaram à parte deste fenómeno e, como consequência, 

dá-se a segunda grande onda de demolições da muralha 

fernandina do Porto (4ª fase, como mostra o mapa 

cronológico na página 16). Devido sobretudo a uma 

“recuperação do ritmo de crescimento demográfico, 

do dinamismo das actividades económicas, 

particularmente da indústria, (...) e do aparecimento 

e difusão de novos valores e novos hábitos” 107 o 

tecido urbano do Porto foi durante estes anos alvo 

de significativas alterações “com a construção de 

grandes equipamentos, a reestruturação e ampliação 

da rede viária e a expansão para fora dos muros”. 108 

Inevitavelmente, e a par do que se verificou em Paris, 

estas intervenções significaram grandes destruições, 

que nem sempre foram devidamente pesadas. Não só 

no Porto, mas um pouco por todo o país, bairros antigos 

foram cortados pelos grandes traçados reguladores 

rectilíneos, que reorganizaram o terreno em volta dos 

monumentos, roubando-lhes o seu antigo contexto.

106. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 190
107. SÉREN, Maria, PEREIRA, Gaspar, capítulo Porto Oitocentista, no livro RAMOS, Luís A. de Oliveira, História do Porto, 1994, pág. 386
108. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág 61

Cidade museu ou tabula rasa?

2. Mesmo ponto de vista 
Fotografia actual

1. Fotografia tirada durante a 
construção da Avenue de L’Opéra 

Paris, 1860-73

1,2. Baron Haussmann and the modernization of Paris, museumofthecity.org
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 Entre estas destruições, são de destacar as 

que afectaram directamente a muralha, que já foram 

referidas no início do trabalho, mas que são agora mais 

fáceis de avaliar. A abertura da Rua Nova da Alfândega 

levou à demolição da Porta Nobre em 1872109 e de um 

pedaço significativo de tecido urbano, incluindo um 

conjunto de habitações que se apoiavam na muralha, 

debruçadas sobre o rio. Nas figuras da página ao lado 

é possível entender, exatamente, quais os contornos 

dessas demolições, através dos pontos de referência 

A (a amarelo) e B (a azul) correspondentes a edifícios 

que, apesar de alterados, sobreviveram até aos nossos 

dias. As figuras 1, 3 e 5 mostram a porta antes e 

durante o processo de demolição, enquanto as 2, 4 e 

6 correspondem à situação actual. Uma outra planta 

de 1892, visível na figura 7, representa um período 

intermédio no qual a porta já tinha desaparecido, a Rua 

Nova da Alfândega já estava concluída, mas parte do 

fortim e da muralha ainda se mantinham. Um século 

depois, num estudo arqueológico de 1992, foram 

encontrados restos da muralha neste local,110 tendo 

sido posteriormente preservados e tapados por um 

parque de estacionamento. 

109. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 14
110. Arquivo de Arqueologia Portuguesa, Intervenção arqueológica na Muralha Fernandina - Porto, 1992, patrimoniocultural.gov.pt

3. Porta Nobre antes da demolição
Autor desconhecido, 1860

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. maps.google.com
3. portoarc.blogspot.pt
5. doportoenaoso.blogspot.pt
4,6. Arquivo pessoal

5. Porta Nobre durante a demolição
Autor desconhecido, 1870

1.  “Plano e perfil da rua que se projeta rasgar desde a Rua dos Ingleses até à Porta Nobre”
Joaquim da J. Costa Lima Júnior, 1856

2. Planta actual do mesmo local 7. Troço das Taipas, 20174,6. Mesmos pontos de vista, 2017
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 No outro extremo da cidade, assistiu-se ao 

desaparecimento da Porta do Sol em 1875, para a 

expansão do edifício da Casa Pia.111

“Poucos trechos do antigo Pôrto ofereciam mais 

harmonioso conjunto de edificações do que o recanto 

da Porta do Sol, da banda de dentro do muro. Era um 

quadro arquitectónico renascentista, típico, e único na 

cidade.” 112

 Se tomarmos o ponto de vista da figura 2, 

vemos a Porta do Sol, como fundo, encostada à casa 

dos capelães do convento de Santa Clara. À direita, 

um prédio brasonado que se anexava à capela de 

Santo António do Penedo e à esquerda, o palacete do 

Visconde de Azevedo, que de todos os elementos do 

conjunto é o único que sobreviveu, depois da abertura 

de uma avenida em 1886 que segue, neste local, até à 

ponte Luís I.112 

 As demolições das duas portas (Nobre e do 

Sol), assim como as intervenções nas suas envolventes, 

tiveram o objectivo comum de alargar e desafogar 

as vias de acesso a poente e nascente da cidade, 

o que chocava directamente com o afunilamento 

provocado pelas portas e com o posicionamento e 

configuração dos quarteirões e edifícios nesses locais. 

Existia a possibilidade, no entanto, de este conflito 

ser contornado, como já afirmava Pedro Vitorino em 

1937, em relação a estas alterações: “O progresso tem 

obrigado, por vezes, entre nós, a soluções brutais, 

que os problemas de urbanização melhor estudados 

certamente poderiam evitar.” 112

111. PASSOS, Carlos de, As Muralhas do Porto, 1921, pág. 15
112. VITORINO, Pedro, Notas de Arqueologia Portuense, 1937, pág 89

1. Largo de Santa Clara e Porta do Sol
Luiz Inácio de Barros Lima, 1530

3. Mesmo ponto de vista, 20182. Porta do Sol
Joaquim Vitória Vilanova, 1833

1,2,4. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
3. Arquivo pessoal

4. Porta do Sol parcialmente destruída, 1884
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 Anos mais tarde, em 1894, foi também 

demolido o Convento de Avé-Maria, juntamente com 

uma torre e um grande troço de muralha que lhe 

estava adjacente, ao longo da rua da Madeira, para a 

construção da estação de comboios de São Bento.113 

Na página ao lado vemos uma planta da configuração 

original da muralha (figura 1), na qual se realça a azul 

a torre demolida neste período, que em tempos ladeou 

a Porta de Carros. As figuras 3 e 5 mostram a muralha, 

neste local, antes e depois do desaparecimento da torre, 

sendo que, na segunda, se vê também parte do antigo 

convento, à esquerda. Nas figuras 4 e 6 encontram-se 

os mesmos pontos de vista nos dias que correm. 

 Neste caso, teria sido bastante mais fácil 

conservar a muralha, uma vez que esta acompanhava o 

limite norte de todo o terreno, sem nunca o atravessar. 

Mas esta era ainda uma altura em que, no Porto, a 

muralha não tinha sido classificada como monumento, 

e se nem o antigo convento foi poupado, então os 

velhos muros que o limitavam não o seriam de certeza. 

113. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5 - Muralhas de D. Fernando - Porto, 1936, pág. 11

3. Antes da demolição da torre
Autor desconhecido, 1888

1,3,5 Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
2. maps.google.com
4,6. Arquivo pessoal

5. Depois da demolição da torre
Autor desconhecido, 1890-94

1.  “Mapas das obras que estiveram em ação neste presente ano de 1789”
Convento de Avé-Maria (N), Rua da Madeira (O)
Teodoro Maldonado, 1789

2. Planta actual do mesmo local 4,6. Mesmos pontos de vista, 2018
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 Mais uma vez, foi a súbita consciencialização 

da irreversibilidade deste tipo de alterações, que 

fez nascer uma preocupação de preservar o antigo. 

Começou-se a entender o valor do tecido urbano 

antigo, dos velhos bairros e quarteirões compostos 

maioritariamente por habitação, que até então era vista 

como arquitectura menor. Esta noção, que juntava 

o tecido urbano pré-industrial aos monumentos, 

dentro do conceito de património histórico, já tinha 

sido iniciada por Ruskin, que se opunha à demolição 

dos tecidos para fins de modernização dos centros 

das cidades.114 Mas esta vontade, que se propagou 

no início do século XX a uma maior escala, perante 

a onda de destruições, chocava precisamente com as 

novas modalidades de organização do espaço urbano 

que se afirmavam nas cidades europeias. Por um 

lado, vários arquitectos e historiadores acreditavam 

que a cidade antiga, ameaçada de desaparecimento e 

impossível de replicar, se assumia como um recurso 

não renovável, como os “vestígios frágeis e preciosos de 

um estilo de vida original, de uma cultura em vias de 

extinção, a proteger incondicionalmente e, no limite, a 

colocar nas reservas ou a museologizar.” 115 Por outro 

lado, na mesma época, os CIAM recusavam a ideia de 

uma cidade-museu, congelada no tempo e desligada 

do presente. No plano Voisin de 1925, para Paris, Le 

Corbusier assume uma posição de extremo, ao arrasar 

os tecidos urbanos antigos substituindo-os por edifícios 

modernos, mantendo apenas alguns dos monumentos 

mais importantes. Ele defende esta atitude ao afirmar 

que, apesar de reconhecer a importância cultural dos 

testemunhos do passado, em caso algum esta se deve 

sobrepor à salubridade, conforto e boas condições de 

vida da população.116

 As duas atitudes, a de transformar uma parte 

da cidade num museu, e a de tabula rasa que procura 

a modernização através da ruptura, assumem dois 

extremos opostos da mesma questão. Mas do seu 

choque, nasceu posteriormente o pensamento que 

permitiu chegar a melhores soluções.

114. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 193
115. Ibid., pág. 204
116. TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal, 2002, pág 88

Plano Voisin, Paris
Le Corbusier, 1925

fondationlecorbusier.fr
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 Antes de avançar para uma possível solução, 

um simples alerta para a existência do problema 

previamente descrito, é suficiente para entender que 

uma intervenção na muralha do Porto, não se pode 

isolar do que a envolve. O quarteirão das Taipas faz 

parte do centro histórico da cidade, do tecido urbano 

pré-industrial que interessa preservar, mas que ao 

mesmo tempo apresenta problemas que não devem ser 

ignorados. 

 No início do séc. XX, o italiano Giovannoni, 

através da sua obra teórica e prática, desenvolveu 

soluções que procuravam a preservação do património 

urbano, mas fugindo do conceito de cidade-museu, 

sem o medo de procurar soluções para os problemas 

existentes e sem o isolar do resto da cidade.117 

Baseando-se na dualidade essencial do comportamento 

humano, que se divide entre o tempo de repouso e o 

tempo de locomoção,118 Giovannoni defende que o 

primeiro deve poder conservar o seu lugar, enquanto 

que o segundo se desenvolve à sua volta, numa rede 

de infraestruturas a diferentes escalas. Assim, sobre 

as grandes redes que estruturam o espaço territorial, 

nomeadamente as de transporte, podem então “estar 

ramificadas e articuladas pequenas unidades espaciais, 

núcleos de descanso”. 119 Os bairros antigos ou os 

quarteirões nos centros históricos, ou até mesmo as 

ilhas do Porto, podem responder a essa função, pelas 

suas características e pela sua escala, que se enquadram 

e encaixam perfeitamente nos espaços mais pequenos 

da hierarquização das redes, com a condição de não 

receberem actividades ou usos incompatíveis com a sua 

morfologia. O valor de utilização é então conseguido, 

tecnicamente, através desta articulação das redes, 

e socialmente, pela manutenção da população, da 

cultura e dos particularismos do lugar. 

 A importância do tecido urbano antigo, não 

passa apenas pelo seu valor próprio, mas também pela 

relação que mantém com os monumentos históricos 

que envolve. Para Giovannoni, retirar qualquer um 

dos dois do seu contexto rouba-lhes parte do seu valor. 

A atitude de “libertar” os monumentos, acaba quase 

sempre por resultar numa mutilação dos mesmos. 

119. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 207
120. GIOVANNONI, Gustavo, Vecchie città ed edilizia nuova, 1931, citado por CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 212

 Quanto à preservação propriamente dita 

dos tecidos, os procedimentos atingem contornos 

semelhantes aos definidos por Boito em relação aos 

monumentos, com o respeito necessário pela escala, 

forma e morfologia dos conjuntos e pelas relações 

originais que ligam as parcelas e vias de circulação. 

Em prol da conservação do “ambiente” do local, são 

admitidas operações de reconstituição, com a condição 

de não serem enganadoras, e também algumas 

destruições, quando aplicadas a construções parasitas 

ou supérfluas. A este último acto Giovannoni chamou 

de “diridamento”, que é comparável ao desbaste e 

limpeza de uma floresta demasiado densa para a tornar 

mais segura contra incêndios. No caso dos tecidos 

antigos, os “incêndios” são os problemas de salubridade 

e fracas condições de vida, gerados normalmente pela 

elevada densidade populacional destes locais. Mas a 

manutenção das particularidades deve ser sempre uma 

das prioridades das intervenções, “já que a habitação 

tem a sua ordem, a sua lógica, a sua higiene e a sua 

dignidade próprias”. 120

O tecido urbano à volta da muralha

117. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 51
118. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 208
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 Para entender todas estas questões, é 

interessante olhar para o exemplo do bairro do 

Barredo, na zona da Ribeira do Porto. Também 

encostado à muralha Fernandina, este bairro insalubre 

teve a sua demolição prevista na década de cinquenta, 

o que seria um método semelhante ao de Corbusier 

no plano Voisin para Paris. O projecto de 1954, do 

arquitecto Manuel Marques de Aguiar, mostra uma das 

propostas de intervenção para este local, que previa o 

realojamento faseado da população para novos bairros, 

enquanto que toda a zona do Barredo era demolida, 

libertando os edifícios considerados importantes e 

promovendo percursos pedonais que os articulavam 

com espaços públicos e com outras zonas da cidade.121 

Por outro lado, esta proposta traria consigo, uma perda 

acentuada do valor histórico e artístico do centro do 

Porto, assim como do carácter e significado do lugar, 

propiciado pelo despejo dos seus habitantes. Todavia, 

e apesar de algumas demolições dispersas, este plano e 

outros da mesma época não foram aplicados, devido ao 

investimento elevado que exigiam. Mais tarde, em 1969, 

surge um dos mais relevantes contributos para a história 

da reabilitação urbana em Portugal, com o “Estudo de 

Renovação Urbana do Barredo”, desenvolvido pelo 

arquiteto Fernando Távora, que previa para o local a 

conservação do seu património urbano, juntando a 

consideração dos valores históricos e artísticos com 

as respectivas fundamentações sociais.122 Este estudo 

procurava melhorar significativamente as condições 

de vida mas, ao mesmo tempo, respeitar os valores 

121. LOZA, Rui Ramos, Porto Património Mundial: CRUARB 25 anos de reabilitação urbana, pág. 58
122. AGUIAR, José, Reabilitação ou Fraude, publicado em Revista Património nº 2, 2014, pág 61
123. TÁVORA, Fernando, Estudo de Renovação Urbana do Barredo, Câmara Municipal do Porto, 1969, pág. 43
124. BREDA VASQUEZ, Isabel; CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas do Porto - Levantamento e Caracterização, 2015, pág. 158 e 159

positivos que existiam. “Isso significa que o carácter do 

lugar, social e fisicamente, não deve ser interrompido. 

Mas também significa que, quando são necessárias 

novas propostas formais, elas devem ser compatíveis 

com as estruturas pré-existentes, recusando falsas 

soluções miméticas.” 123 O plano proposto acabou por 

não ser seguido imediatamente, mas veio mais tarde a 

influenciar a acção do CRUARB, que aplicou os seus 

princípios no centro histórico do Porto a partir de 

1974. Princípios que passam por “uma reabilitação 

cautelosa, socialmente atenta e passível de poder ser 

alargada a outras partes da cidade.” 122

 Com isto em mente, é possível olhar agora 

para o quarteirão das Taipas, enquadrado no local 

de intervenção desta dissertação, e que revela muitos 

dos sintomas descritos por Giovannoni, assim como 

inúmeras semelhanças com a situação do bairro do 

Barredo. Desde a relação próxima entre monumentos 

e habitação, até às diferentes escalas que esta última 

assume, conjugando edifícios maiores, que fazem 

frente para a rua, com pequenos núcleos habitacionais, 

acessíveis por estreitos caminhos que penetram o 

quarteirão. Estes núcleos, que estão directamente 

encostados à muralha, foram em 2015 identificados 

num levantamento da Domus Social, como duas das 

957 ilhas que ainda existem no Porto,124 apesar de não 

seguirem o modelo formal mais comum de uma ilha. É 

essencial, portanto, que uma proposta de intervenção 

no troço da muralha neste local, se alargue para todas 

estas questões, e que inclua tudo o que a envolve. 

1. “Estudo de reconstrução a longo prazo da zona do Barredo”
Manuel Marques de Aguiar, 1954

3. Pátio de uma ilha no quarteirão das Taipas, 20172. Barredo, 1910

1,2. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
3. Arquivo pessoal, 2017
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 Seguindo o modelo de Giovannoni, é 

necessário começar com uma análise das redes viárias 

e da articulação do espaço público. É possível dividir as 

redes viárias do Porto em diferentes escalas. A primeira, 

que circunda a cidade, é composta pelas auto-estradas 

e vias rápidas que permitem a ligação com os arredores 

e cidades vizinhas e são responsáveis pela distribuição 

pelos vários pontos de entrada na cidade. Assim se faz a 

transição para o espaço público da mesma, que depois 

se divide em espaços de circulação e espaços de recreio. 

A segunda escala de redes, já no interior da cidade, 

garante a ligação entre as suas diferentes zonas, e é 

composta pelas ruas e avenidas principais mais largas 

e que permitem um maior fluxo de trânsito. Na figura 

da página ao lado é possível verificar que a via com 

estas características mais próxima do quarteirão das 

Taipas é a Rua Nova da Alfândega (a azul) que é, como 

já vimos, uma das formas de entrar no centro histórico. 

As restantes ruas englobam a terceira escala (a verde), e 

articulam quase toda a totalidade do espaço da cidade. 

Mas no caso do Porto, esta última escala nem sempre 

é capaz de vencer todas as dificuldades impostas pelo 

terreno íngreme e acidentado onde assenta o centro 

histórico, sendo muitas vezes necessária uma quarta 

escala (a vermelho). A ramificação a que Giovannoni 

se referia está, portanto, já exemplarmente presente 

na essência da cidade, desdobrando-se, com maior 

ou menor fluidez, por ruas cada vez mais estreitas e 

irregulares, até minúsculos caminhos pedonais que 

curvam, sobem e descem, levando as pessoas aos 

recantos mais escondidos e difíceis de aceder. Os 

acessos às ilhas e as Escadas do Caminho Novo, junto à 

muralha, enquadram-se nesta última escala.

 No que toca ao espaço público de recreio, 

destacam-se na imagem quatro pontos. Mais a norte, 

e também a uma cota mais elevada, encontra-se o 

Passeio das Virtudes (número 1), actualmente um dos 

pontos de encontro mais atrativos da cidade, pelas suas 

excelentes características de miradouro. De seguida, 

no interior do quarteirão das Taipas, é possível ver os 

jardins adjacentes à muralha e ao Palácio de S. João 

Novo (número 2), que como já referi, são inacessíveis 

ao público desde que o museu fechou, há quase 30 anos. 

Em frente ao palácio situa-se o Largo de S. João Novo 

(número 3) que, por cobrir uma porção de terreno 

inclinado e pela forma como está pavimentado, serve 

apenas como local de estacionamento. Por fim, entre 

a Rua Nova da Alfândega e o rio, estende-se uma tira 

de terreno (número 4) que, apesar de preservar ainda 

enterrados os restos da muralha fernandina que por 

aí passava, e mais tarde ter vindo a funcionar como 

um importante porto de embarcações da alfândega, 

é agora um parque de estacionamento com o mesmo 

nome da rua, inicialmente aberto com caracter apenas 

temporário, mas que se mantém em actividade já há 

mais de duas décadas. Aliado ao seu valor histórico, 

este local ocupa uma posição privilegiada, libertando-

se das sombras da cidade, para disfrutar da totalidade 

da exposição solar na “barriga” do Douro. Os últimos 

três espaços estão assim, por razões diferentes que se 

1. Passeio das Virtudes 2. Jardins do Palácio de S. João Novo 3. Largo de S. João Novo 4. Parque de Estacionamento da Alfândega

1,2,3,4. Arquivo pessoal, 2018

ilha A ilha B
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125. BREDA VASQUEZ, Isabel; CONCEIÇÃO, Paulo, Ilhas do Porto - Levantamento e Caracterização, 2015, pág. 1
126. Ibid., pág. 7
127. TÁVORA, Fernando, Estudo de Renovação Urbana do Barredo, Câmara Municipal do Porto, 1969, pág. 43

se desenvolvia no seu interior, este normalmente não 

se estendia a estranhos, que por sua vez receavam 

as comunidades das ilhas, contribuindo para o seu 

isolamento.126 Este problema foi também identificado 

no estudo de Távora para o bairro do Barredo, sendo 

que uma das intenções do projecto à escala urbana era 

a requalificação do espaço público e a melhoria das 

suas conexões com as áreas vizinhas, “visando superar 

a situação de gueto identificada” 127 potenciada, como 

se pode verificar na figura da página ao lado, por duas 

grandes barreiras físicas: a norte o terreno íngreme que 

se ergue até à zona da Sé (a azul), e a sul a muralha 

fernandina (a vermelho). As setas representam os 

pontos de conexão com a cidade que se pretendiam 

realçar, sendo que muitos tiram proveito dos arcos da 

muralha. Apesar destas aberturas terem já sido feitas 

ao longo dos séculos anteriores, a possibilidade de criar 

este tipo de atravessamentos na muralha hoje em dia, 

é algo que merece alguma atenção pelas questões que 

levanta. Se por um lado representam uma intervenção 

bastante invasiva no monumento, alterando a sua 

forma, por outro podem resolver problemas que a 

muralha criou para os seus espaços envolventes. A 

despreocupação com que se faziam outrora alterações 

na cidade e em edifícios antigos permitiu, no caso da 

ribeira, melhorar as ligações com a marginal, ao deixar 

a zona do barredo respirar, abrindo-a para o rio. Mas 

agora que a muralha é considerada património, e a 

despreocupação deu lugar a uma profunda consciência 

manifestam nas suas características próprias e na sua 

articulação, longe de atingir o seu potencial como 

espaços capazes de promover a sociabilidade, a fluidez 

dos percursos na cidade e o desenvolvimento da 

economia local. Estando a muralha ligada, com mais 

ou menos intimidade, a todos eles, uma intervenção na 

mesma pode ajudar na requalificação destes espaços 

e na sua articulação, ou pelo menos lançar directrizes 

para o seu futuro, algo que irei abordar mais à frente.

 Voltando agora a atenção para o tecido antigo, 

composto por habitações, são identificáveis dois pontos 

críticos no quarteirão das Taipas: as ilhas encostadas 

à muralha (letras A e B na figura da página anterior). 

Em vez de se optar pela sua demolição, a proposta deve 

passar pela identificação dos problemas que levaram 

às suas más condições e pela tentativa de encontrar 

soluções para os resolver.

 Apesar das ilhas do Porto serem uma 

realidade multissecular, foi na segunda metade do séc. 

XIX, com o aumento significativo da população na 

cidade, que se assistiu a uma proliferação acentuada 

das mesmas. Pela precariedade com que muitas vezes 

eram construídas, sem as infraestruturas adequadas e 

com excesso de habitantes nos seus espaços reduzidos, 

as ilhas eram (e muitas continuam a ser) um foco 

de insalubridade, pobreza e doença.125 A tendência 

sempre foi para que estes espaços se fechassem sobre si 

mesmos, mas a fractura com o resto da cidade não era 

só física. Se o espírito de comunidade e solidariedade 

“Estudo de Renovação Urbana do Barredo” 
Proposta de ligações com a zona envolvente

Fernando Távora, 1969

Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante
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sobretudo sociais, que levaram ao isolamento das ilhas 

já não se manifestam, a barreira formada pela muralha 

deixa de ser um problema, e pode até contribuir 

para a privacidade dos moradores. Voltando agora 

à questão que se colocou acima, se por um lado esta 

conclusão não refuta a legitimidade de fazer aberturas 

na muralha (ou intervenções do mesmo tipo em 

monumentos no geral), acredito que neste caso este 

tipo de atravessamentos seriam desnecessários ou, até 

mesmo, prejudiciais.

 Para sumarizar e concluir, pelas suas 

características espaciais, lugar na cidade e escala 

reduzida, as ilhas enquadram-se perfeitamente no 

modelo de redes a diferentes escalas proposto por 

Giovannoni, cumprindo a função dos pequenos 

“núcleos de repouso” que, se por um lado se pretendem 

articular organicamente com as redes de “movimento”, 

por outro, procuram uma certa intimidade própria, 

algo facilitado pela posição elevada em relação à 

rua e pela própria muralha. De resto, a resposta aos 

problemas nelas identificados (e que pode ser até 

alargada aos restantes edifícios habitacionais do 

quarteirão) deverá ter como referência estudos como 

os do bairro do Barredo, fazendo uso do método de 

diridamento de Giovannovi para limpar as construções 

parasitas, e com o objectivo de preservar a morfologia, 

particularidades e, idealmente, a população local. A 

muralha permanecerá assim, no mesmo contexto 

que se encontra desde sempre, sem ser libertada do 

que a envolve, mantendo as mesmas relações que a 

caracterizam e que lhe dão significado, mas com uma 

requalificação dessas relações e desse contexto.

de que estas alterações são irreversíveis, podemos 

interrogar-nos se devemos deixar que os problemas à 

sua volta se perpetuem apenas por termos receio de 

actuar da mesma forma? A questão que se coloca é: 

qual seria a legitimidade de fazer aberturas no troço 

da muralha das Taipas, para melhorar a conexão das 

ilhas com os espaços envolventes, permitindo assim 

que estas se tornassem um percurso que pode ser 

atravessado, em vez de um caminho sem saída? Tal 

como já foi concluído anteriormente, a resposta terá de 

passar por uma análise a fundo deste caso específico. 

Nas figuras da página ao lado é possível perceber 

que a muralha representa, de facto, uma barreira que 

impediu sempre uma possível ligação das ilhas com a 

envolvente e que, poderá ter sido até uma das causas 

que ajudou no desenvolvimento dos problemas de 

isolamento. Mas será que nos dias de hoje isto ainda 

se verifica? Em comparação com o bairro do Barredo 

é possível concluir que, no caso destas ilhas existe 

apenas uma barreira, em vez de duas, e que o tamanho 

e profundidade das mesmas é igualmente bem menor. 

Elas apresentam também, excelentes qualidades 

espaciais exteriores, através da sua sucessão de pátios a 

cotas cada vez mais altas, que as dotam de um grande 

aproveitamento solar. Por outro lado, o excesso de 

moradores em espaços reduzidos, também já não é 

hoje uma realidade nestas ilhas, estando até algumas 

das habitações abandonadas. Os problemas podem 

então ser resumidos, à degradação das construções, 

com a ruína parcial de algumas, à deficiência de 

infraestruturas e ao excesso de construções parasitas. 

Desta forma, quando as condições espaciais e 

1. As duas ilhas do quarteirão das Taipas

1. Arquivo pessoal, 2017
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1,2. Relação entre a muralha e a ilha - Arquivo pessoal, 2017

1. Da torre para o pátio 1. Do pátio para a torre
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 Aproveitando as questões levantadas nas 

páginas anteriores, em relação à reintegração das ilhas 

na cidade, é altura de procurar compreender também, 

os métodos associados à integração dos monumentos 

na vida contemporânea. Mas, se este acto consiste, por 

um lado, em salvar o monumento da degradação por 

abandono, por outro significa expô-lo aos estragos 

erosivos da utilização. Já vimos anteriormente que 

Riegl considerava a utilização como um dos valores 

mais importantes de um monumento, e vimos também 

com o exemplo do troço dos Guindais, que a função 

museológica contribuiu para afastar o monumento da 

cidade, e perpetuar os problemas da sua envolvente.

“A história vale quando resolve os problemas do 

presente e não quando se torna uma obsessão” 128

 Mas, atribuir um novo destino a um 

monumento revela-se uma operação difícil e complexa, 

que não deve, e no caso da muralha nem pode, limitar-

se à procura cega da função original. Mais uma vez, 

esta é uma escolha na qual não se pode aplicar uma 

regra universal, e que vai variar com o contexto em 

que o monumento se insere, com o estado em que se 

encontra e em função do fluxo dos seus potenciais 

utilizadores.129  

Integração na vida contemporânea

128. TÁVORA, Fernando, O problema da casa portuguesa, 1947, pág. 7
129. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 233

 O objectivo para o troço das Taipas é simples: 

traze-lo de volta ao organismo da cidade. Não como o 

ponto ao qual se chega no fim da viagem, mas como 

parte da linha por onde se caminha no percurso. As 

noções que se procuram realçar são de ligação em vez 

de fractura, de continuidade em vez de finalidade, e de 

dissimulação em vez de protagonismo. 

 Para compreender os efeitos destes conceitos 

em exemplos práticos, é interessante regressar, 

brevemente, às partes da muralha que ainda sobrevivem, 

nos Guindais e na Ribeira. Independentemente das 

circunstâncias que levaram às duas situações, no 

primeiro caso, como já referi, a muralha separa-se 

da cidade, colocando-se numa posição de fractura 

com as suas vivências e acontecimentos do dia-a-dia. 

Torna-se assim um museu de si mesma, algo que exige 

uma procura consciente por parte das pessoas, e que 

depois de as receber, não lhes permite a transição para 

nenhum outro ponto. É o fim do percurso. Procura o 

protagonismo mas, no entanto, recusa-se a participar 

na história. Por sua vez, na Ribeira a muralha tornou-

se um figurante, mas a sua dissimulação na cidade 

não a destitui de valor. Pelo contrário, o seu actual 

anonimato coloca-a em harmonia com o resto do 

local, contribuindo para o ambiente único e muito 

particular da beira-rio portuense. Ao mesmo tempo 

permite a ligação da marginal com as ruas do Barredo 

e também o acesso à primeira linha de casas, através do 

seu adarve, actualmente chamado de Rua de Cima do 

Muro, tornando-se assim, uma continuação orgânica 

da cidade. 

 Ao devolver a muralha à cidade, esta vai passar 

a assumir-se como um dos seus percursos. Aqui, entra 

a importância da segunda vertente do tempo linear na 

arquitectura, que tem a ver com a experienciação dos 

edifícios e dos espaços, na qual o movimento assume 

um papel fundamental. 

Devolver a muralha à cidade

Cais da Ribeira

Fonte da figura: arquivo pessoal, 2018
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CHOISY, Auguste, Histoire de l’Architecture - tome I, 1899, pág 415

 No seu artigo “Whence & Whither: The 

Processional Element in Architecture”, Philip Johnson 

afirma que a arquitectura existe apenas no tempo, e 

que o desenho do espaço e a organização dos volumes 

são apenas auxiliares à procession.130 Este termo, cujo 

significado anda de mãos dadas com o conceito de 

promenade architecturale de Le Corbusier, representa 

a progressão de um visitante através de um edifício, ao 

longo dos possíveis percursos que este engloba dentro 

de si. Qualquer movimentação no espaço levanta 

as mesmas duas questões “de onde e para onde?”, 131 

e é exactamente a omnipresença destas questões na 

nossa vida, que torna a procession tão importante 

na arquitectura. Esta divide-se em três momentos: a 

aproximação, a entrada e a progressão pelo interior. 

 Se olharmos para o exemplo do Pártenon 

em Atenas, a aproximação é muito prolongada e 

começa com a caminhada até ao topo da acrópole. O 

visitante não é imediatamente despejado em frente ao 

monumento. Por esta razão, a experiência da entrada 

é mais gratificante. A memória assume-se assim como 

um dos aspectos fundamentais na procession, uma vez 

que é a memória do momento imediatamente anterior 

que enche de significado o momento imediatamente 

a seguir. Só assim se consegue o choque provocado 

pela transição de um espaço pequeno para um muito 

maior, ou de um espaço escuro para um iluminado. A 

procession de um edifício torna-se melhor quanto mais 

belos forem estes jogos ao longo dos seus percursos. 

Assim, as experiências de aproximação e de entrada 

nunca são estáticas, mas sim temporais, estando 

inevitavelmente associadas ao movimento. Mas no 

caso da Acrópole de Atenas, a procession depois de 

passada a entrada, assume outros contornos. Nos 

santuários gregos, os edifícios afastam-se do templo 

principal e, como se pode verificar no desenho de 

Choisy na página ao lado, a partir do momento que 

o visitante atinge o propileu (letra A), está já colocado 

num ponto estratégico que lhe permite ver todos os 

elementos, sem que nenhum deles se sobreponha na 

totalidade, e ter noção da organização de todo o espaço 

da acrópole. O próprio Partenon está implantado na 

diagonal em relação a este ponto, para que se possam 

ver imediatamente duas das suas fachadas, revelando o 

máximo de informação sobre o edifício. A surpresa dá 

lugar à tranquilidade e a experienciação do espaço dá-

se agora através da apreciação dos diferentes pontos de 

vista dos elementos da acrópole. 

 No caso da muralha no quarteirão das 

Taipas, o objectivo é, então, que esta se torne parte 

da procession da própria cidade. Mas ao contrário 

da acrópole de Atenas, o sentimento pretendido 

é de constante descoberta, sem nunca existir uma 

possibilidade de uma visão geral completa. O percurso 

pela muralha revela-se assim como um prolongamento 

do que já se verifica no centro histórico do Porto, onde 

nada é regular, rectilíneo ou plano. Este facto ajudará 

na dissimulação natural do monumento na cidade.

130. A tradução literal deste termo para português seria “procissão”. No entanto, neste contexto as palavras “progressão” ou até mesmo “percur-
so” parecem ser mais pertinentes, ainda que nenhuma delas represente na totalidade o conceito a que Philip Johnson se referia. Por esta razão, 
o termo usado daqui para a frente neste trabalho, será sempre o original.
131. Presentes no título do artigo: “Whence & Whither”.

O tempo linear: viver a arquitectura através do tempo
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 O primeiro momento da procession, a 

aproximação, faz-se através de dois dos quatro 

espaços públicos destacados anteriormente: a norte 

do quarteirão, o passeio das Virtudes e a sul, o largo 

de S. João Novo. As entradas para já não existem, mas 

fazem parte da proposta de projecto, que pretende 

tornar a muralha numa secção de um novo percurso 

na cidade, que vem ligar os quatro espaços. Quanto 

à progressão pelo monumento, esta é já, antes de 

qualquer intervenção, de uma beleza surpreendente, 

e varia consoante o sentido do percurso. As imagens 

da página ao lado mostram o exemplo do sentido sul-

norte, que começa a uma cota mais baixa. Iniciando o 

percurso com o olhar virado para norte, encontramo-

nos num primeiro espaço, bem iluminado, no adarve 

da muralha. Se olharmos à direita vemos o largo de 

S. João Novo, atrás de uma casa arruinada. O acesso 

do largo para a muralha será feito por este espaço. À 

nossa esquerda, através de umas antigas grades de 

ferro, chega-nos um vislumbre da vista que nos espera, 

caso seja possível subir para a torre de pedra que se 

ergue um pouco mais à frente. Mas de momento ainda 

não sabemos como lá chegar, os socalcos rasgados na 

muralha são demasiado altos para subir. Resta-nos 

um estreito e sombrio caminho que segue para norte 

entre a muralha e o palácio (figura 1). Por momentos, 

o nosso campo de visão fica limitado, mas ao fundo 

na sombra, os contornos de um pequeno pórtico em 

pedra deixam adivinhar o desafogo para um espaço 

de maiores dimensões. Ao atravessar o pórtico, 

deparamo-nos com os jardins adjacentes ao palácio, 

onde temos pela primeira vez noção da escala de todo 

o quarteirão em relação à cidade. Agora conseguimos 

entender também, de que forma podemos continuar a 

nossa progressão pela muralha, mas o percurso leva-

nos primeiro a virar à direita e atravessar na diagonal 

um pequeno espaço regular, desenhado pelos muros 

de contenção (2). Neste momento, e se o sol não for 

já muito baixo, voltamos a sair da sombra da muralha, 

enquanto subimos um primeiro lanço de escadas, para 

um nível mais alto dos jardins. Este desvio obriga-nos 

a olhar para trás, onde revemos tudo, mas agora de 

uma nova perspectiva, desde as traseiras do palácio à 

sua relação de intimidade com a muralha, passando 

pelas torres da igreja de S. João Novo que se mostram, 

novamente, mais altas que os edifícios à sua volta (3). 

Podemos agora começar a subir as escadas até à torre da 

muralha, mergulhando de novo na sombra (4). A subida 

obriga a uma redução da velocidade, o que prolonga 

o momento de ansiedade e aguça a curiosidade. 

Conseguimos adivinhar que vamos ser presenteados 

com alguma espécie de miradouro para a cidade, mas 

o choque vem exactamente, das modestas expectativas 

que criamos com as pistas limitadas que obtivemos até 

então. A súbita mudança é tão acentuada, passando da 

sombra para a luz, de um espaço tão contido no interior 

do quarteirão para um aberto e exposto, e a paisagem 

é tão vasta e rica, que é difícil resistir a uma paragem 

no percurso. Com o conforto oferecido pelas espessas 

paredes da torre, um olhar à volta mostra-nos todo o 

panorama entre as pontes da Arrábida e Luís I, com os 

telhados das casas do centro histórico do Porto como 

primeiro plano, e a cidade de Gaia como último, para 

lá do rio (5, 6 e 7). Olhando novamente para norte, é 

possível ver também a partir da torre, mais uma grande 

extensão do caminho, que infelizmente termina agora 

com uma parede branca de uma pequena construção 

erguida sobre o adarve da muralha (8). Mas isto não 

significa que alcançar a torre seria o fim das surpresas, 

uma vez que devido à sua inclinação, mesmo que o 

caminho estivesse desimpedido, não seriamos capazes 

de ver o local ao qual a muralha nos pretende levar, 

continuando a mesma lógica da procession até ao seu 

fim.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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 Para além da criação de acessos, para 

as duas extremidades deste troço da muralha, a 

requalificação do valor de utilização estende-se aos 

espaços envolventes. O projecto engloba assim, uma 

ampliação programática do Museu de Etnografia e 

História do Porto, com novos espaços que incluem 

um pequeno auditório, um bar/cafetaria, um arquivo 

com sala de leitura, e novas salas de exposições. Os 

percursos pretendidos para o interior do quarteirão, 

devem entrelaçar-se com a muralha e com o palácio, 

contribuindo para uma continuidade entre estes 

elementos e a cidade. Mas aqui, é importante também 

realçar as qualidades de espaço público de recreio. O 

percurso pelos jardins, procura então articular vários 

espaços exteriores à volta das novas construções do 

museu, que englobam zonas públicas de estar, de 

exposição e de lazer (sobre as quais entrarei em mais 

pormenor posteriormente), e que no seu conjunto 

poderão ser vistas como um museu ao ar livre. Fazem 

parte deste museu um conjunto de elementos que 

pertencem ao lugar, e que podem contribuir para a 

manutenção da sua essência. 

 São criados assim dois percursos com 

características e finalidades bem diferentes: o da 

muralha e o dos jardins. Mas tal como Philip Johnson 

alerta, a clareza dos mesmos terá sempre de ser 

uma das prioridades. As questões “de onde” e “para 

onde” exigem sempre uma resposta transparente. 132 

O percurso deve incitar à descoberta de uma parte 

mais resguardada da cidade, que convida as pessoas a 

perderem-se, sem, no entanto, nunca se desorientarem. 

Por outro lado, ao permitir que a muralha seja 

percorrida e faça parte da grande procession do centro 

histórico e da cidade em geral, consegue aliar-se o seu 

valor histórico, que permite a leitura do tempo através 

da arquitectura, a um novo valor de utilização no qual 

se vive a arquitectura através do tempo. Este último 

caracteriza-se pela transição de cada momento para 

um futuro imediato, onde a percepção do segundo 

depende da impressão causada pelo primeiro, e a 

junção deles todos lhe concedem (à arquitetura) todo o 

seu significado.

132. JOHNSON, Philip, Whence & Whither: The Processional Element in Architecture, in Perspecta 9/10, 1965, pág. 168Arquivo pessoal, 2017
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 A revolução do 25 de Abril de 1974 

em Portugal, ao permitir a descentralização, foi 

catalisadora de iniciativas como o CRUARB no Porto, 

que veio continuar os princípios de reabilitação 

integrada já propostos por Távora.133 Dois anos 

depois, a UNESCO adoptou a “Recommandation 

concernant la sauvegarde des ensembles historiques e 

traditionnels et leur role dans la vie contemporaine”,134 

que veio cimentar a necessidade de protecção dos 

tecidos antigos e dos particularismos étnicos e locais, 

dos centros históricos. Estes episódios, aliados ao 

facto de Portugal não ter sofrido destruições urbanas 

durante a Segunda Guerra Mundial, fez com que o país 

recuperasse da desvantagem que mantinha até à data e 

ficasse a par da vanguarda mundial no que se refere às 

práticas de conservação e restauro de monumentos e, 

sobretudo, de reabilitação urbana.133

 No entanto, com a emergência do valor 

económico dos centros históricos, e com o aumento do 

turismo no país, o exemplo dado por estas operações 

de valorização nem sempre é seguido nos dias de hoje, 

sendo que muitas intervenções actuais apresentam 

diferentes contornos.

 O termo “valorização” utilizado no título 

deste trabalho, quando aplicado aos monumentos, 

tem a haver com a prática de enriquecer e evidenciar 

os valores que lhes estão associados, que, como já 

referi, foram mapeados inicialmente por Alois Riegl. 

As operações de valorização são muito variadas e 

podem ir desde a simples conservação ou restauro; 

passando por intervenções que planeiam a encenação 

dos monumentos com o uso, por exemplo, de luzes 

nocturnas artificiais; operações que inserem elementos 

modernos nos edifícios, como portas e janelas de 

vidro; até à criação de planos de rentabilização e 

melhoramento dos acessos aos monumentos e centros 

135. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 226
136. Ibid., pág. 238

históricos. Mas o objectivo final de uma valorização 

pode variar e, por isso, esta expressão está sempre 

imbuída de uma perigosa ambiguidade. Se por um 

lado existe a tendência que realmente se preocupa 

com o valor artístico e histórico do monumento e 

“prossegue, com os novos meios oferecidos pela ciência 

e pela técnica, a obra dos grandes inovadores do século 

XIX e XX”, 135 por outro, existe uma tendência cada 

vez mais dominante, que se preocupa principalmente 

com o valor económico e com a possibilidade de 

rentabilização, muitas vezes em detrimento dos 

restantes valores. 

 A par desta segunda tendência, desenvolveu-

se a um ponto nunca antes visto, a indústria patrimonial, 

que trata de transformar os monumentos e os centros 

históricos num produto a ser consumido. Produto esse 

que é arranjado e alterado de modo a enaltecer a sua 

beleza e mediatismo.136

133. AGUIAR, José, Reabilitação ou Fraude, publicado em Revista Património nº 2, 2014, pág. 61
134. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 238

A valorização do património histórico
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 Nos finais de século XVIII, depois da Rússia 

ter conquistado a Crimeia ao império Otomano, 

Grigory Potemkin foi nomeado como governador da 

região. Segundo a lenda, a iminência de uma nova 

guerra com os seus inimigos, levou a imperatriz 

Catarina II da Rússia a fazer uma visita à Crimeia, 

acompanhada por vários embaixadores de países 

vizinhos, com o objectivo de os impressionar, ao verem 

as prósperas povoações e os habitantes agradecidos 

aos seus novos líderes. Em preparação para a visita, 

Potemkin desenvolveu fachadas falsas desmontáveis, 

em madeira, que serviriam para cobrir os estragos 

da guerra que tinha devastado a paisagem. Estas 

fachadas, com aspecto novo e arranjado, foram então 

usadas para criar aldeias falsas, ou para cobrir outras 

já existentes, ao longo das margens de um rio por 

onde a imperatriz circulava de barco. Os homens de 

Potemkin, disfarçados de aldeões durante o desfile 

diário, organizavam espetáculos pirotécnicos, durante 

a noite, em honra da imperatriz. As estruturas eram 

mais tarde desmontadas para serem reutilizadas mais à 

frente no percurso, de forma a manter a ilusão de que o 

território estava em boas condições e a prosperar.137 

 Historiadores modernos afirmam que os 

actos de Potemkin foram vastamente exagerados ao 

longo dos anos, mas a expressão “Aldeia de Potemkin” 

continua a ser usada nos dias de hoje para simbolizar 

uma construção, literal ou figurativa, que tem o 

objectivo de mascarar a realidade e mostrar algo 

diferente.

 Saltando mais de dois séculos e regressando 

à actualidade, verificou-se que o desenvolvimento da 

indústria patrimonial veio provocar um aumento do 

turismo e contribuir para o crescimento económico 

das cidades, mas esta expansão trouxe consigo efeitos 

secundários consideráveis, e a cidade do Porto não 

escapa a esses problemas. Segundo Françoise Choay, 

o efeito secundário mais fácil de prever, devido ao 

aumento significativo do fluxo dos visitantes nos 

últimos anos, foi a aceleração drástica do desgaste 

das ruas e das construções, que em muitos casos não 

reúnem as condições necessárias para os receber.138

 Ao mesmo tempo, os antigos bairros e 

tecidos urbanos são agora resgatados da destruição 

ou da musealização, mas o seu elevado valor no 

mercado imobiliário, tornou-os alvos de intervenções 

que tendem a afastar as populações locais ou 

não privilegiadas e, com elas, as suas actividades 

tradicionais. Um conjunto de métodos estudados e 

testados transformam, aos poucos, o centro histórico 

do Porto (e de muitas outras cidades da Europa) num 

local repleto de elementos familiares aos olhos dos 

turistas, que se balançam algures entre o aspecto novo 

e o falso pitoresco, contribuindo para um sentimento 

geral de conforto. Ironicamente, as operações de 

reabilitação dos tecidos antigos, em vez de preservarem 

os particularismos locais e os modos de vida, 

contribuem agora para a banalização da cidade, da sua 

imagem e da sua essência. A cidade do Porto torna-se 

cada vez mais numa encenação de si mesma, polida e 

pensada, contaminada pela ideia do que se quer que 

a cidade seja, e não pelo o que ela é. Uma verdadeira 

aldeia de Potemkin, que aposta no pressuposto de que 

os seus visitantes não irão abandonar o barco para ver 

o que está atrás das fachadas.

137. LYWOOD, George, Top Ten Origins: Stories from Crimea, 2014, origins.osu.edu
138. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património, 2000, pág. 242

Os riscos da valorização e o caso Potemkin

origins.osu.edu

“Fireworks in honor of Catherine the Great”
Autor desconhecido, 1787
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 O quarteirão das Cardosas, por onde também 

passava em tempos a muralha fernandina, foi alvo 

de uma intervenção de renovação em 2012, que veio 

espelhar alguns dos problemas descritos acima. No 

mesmo ano, o ICOMOS-Portugal alertou para as 

excessivas demolições no interior do quarteirão, para 

o esvaziamento dos edifícios e anexação de várias 

parcelas com a manutenção das fachadas para o 

exterior, e para a completa adulteração das fachadas 

das traseiras transformando-as em novas frentes e 

destruindo os seus logradouros, que no seu conjunto 

tornaram a natureza da intervenção no oposto do que 

dizem as recomendações da UNESCO.139

 Mais uma vez, o problema desta valorização 

tem origem nos objectivos iniciais da mesma, que 

neste caso foram a possibilidade de rentabilização 

de um quarteirão que se encontra numa localização 

privilegiada do centro histórico. A construção de 

um grande parque de estacionamento, a criação de 

habitações com maiores dimensões e maior valor no 

mercado imobiliário, e o melhoramento dos lotes 

comerciais com a abertura de um espaço público 

no interior do quarteirão para os servir, são tudo 

factores que contribuem para a exclusão social e 

sectorização da cidade, com o afastamento das 

actividades tradicionais em prol de outras novas, mais 

atractivas e rentáveis. Se por um lado as demolições 

no interior do quarteirão cortaram o problema da 

falta de salubridade pela raiz, por outro, apagaram 

muitas das particularidades do lugar. Já a forma como 

as fachadas foram tratadas, quer no interior, quer 

no exterior do quarteirão, veio desvirtuar a relação 

entre a forma e a configuração interior dos edifícios. 

Segundo Aldo Rossi, a forma tipológica geral que é a 

casa gótica, adapta-se a realidades distintas deixando-

se influenciar por elas, e dando origem a configurações 

únicas para cada lugar. Nestes edifícios são mantidas 

relações muito particulares entre forma, estrutura, 

espacialidade interior e aspecto da fachada, que se 

conjugam para os enquadrar num quadro histórico 

determinado.140 Se todas estas características estão 

intrinsecamente ligadas, então a alteração de uma, põe 

em causa a autenticidade das outras, principalmente 

se estas não se deixarem influenciar também por essa 

mesma alteração. Por outras palavras, a manutenção 

das fachadas com a alteração da configuração interior 

das parcelas, só contribui perpectuar a já referida 

encenação exterior da cidade, numa tentativa de 

manter uma atmosfera que cada vez tem menos a haver 

com a realidade. 

139. AMENDOEIRA, Ana Paula, Discurso de abertura da Presidente do ICOMOS Portugal, Colóquio Porto Património Mundial: Boas práticas 
em reabilitação urbana, 2013, pág. 2, 3 e 4
140. ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, introdução à versão portuguesa, 1999, pág 51

Do problema à oportunidade

3. “Os Maias: Cenas da Vida Romântica”
Filme de João Botelho, 2014

2. Depois da intervenção, 20181. Quarteirão das Cardosas antes da intervenção, 2007

1. Porto Vivo, SRU, Unidade de Intervenção do Quarteirão das Cardosas - Documento estratégico, Volume 1, pág. 26
2. publico.pt
3. Imagem retirada do filme. Os cenários, pintados à mão por João Queiroz, trazem de volta à vida as ruas de Lisboa do século XIX.
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 À semelhança com o que aconteceu nas 

Cardosas, o pretendido para o quarteirão das Taipas 

é que o interior se torne num novo espaço público. 

Mas a diferença encontra-se na natureza desse interior 

antes das intervenções, que no caso das Cardosas era 

preenchido por logradouros e construções anexas aos 

edifícios, e no caso das Taipas as construções mantêm-

se à volta dos jardins e da muralha, afastadas do núcleo. 

A abertura para o público não vem alterar a natureza 

do lugar, vem apenas permitir que este seja vivido. 

 Em relação às duas ilhas, como já referi, tão 

ou mais importante que a manutenção das fachadas, 

será manter o modo de viver em torno dos seus pátios. 

Mas a relação do espaço central com as construções 

levanta um outro tipo de problema, que também 

surgiu nas Cardosas. Na figura da página ao lado estão 

identificados e distinguidos dois dos limites do jardim: 

a muralha e o palácio formam o primeiro, a poente e 

a sul (a verde); e os edifícios a norte e nascente são o 

segundo (a vermelho). Se por um lado o contacto com 

a muralha e com o palácio foi claramente planeado e 

cuidadosamente desenhado para que a relação seja 

harmoniosa e elegante, por outro, a fronteira com os 

edifícios é fruto do contacto forçado entre as duas 

partes, sem planeamento ou uma intenção unitária nas 

intervenções. De forma semelhante ao encontro entre 

duas placas tectónicas, os jardins e os muros chocam 

neste limite e competem pelo espaço. As construções, 

sem autorização para progredir mais para o interior, 

não tiveram alternativa senão crescer em altura, 

erguendo-se como montanhas à volta dos jardins, 

sem, no entanto mostrar grande consideração pelos 

mesmos. A capela anónima que se encontra no terreno 

foi vítima desta disputa, e literalmente cortada a meio 

pela parede lateral de um dos edifícios, criando uma 

situação curiosa. 

Arquivo pessoal, 2017
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 O primeiro limite, com a muralha e com 

o palácio, assume-se então como algo a preservar 

que não necessita de intervenções significativas. Já o 

segundo (a vermelho na planta), apesar da sua natureza 

interessante e particular, levanta problemas que exigem 

ser resolvidos, nomeadamente a nível da qualidade 

espacial das zonas do jardim adjacentes a este limite. 

 O quarteirão das Cardosas, ao ver o seu 

interior ser esvaziado, revelou um problema de 

contornos semelhantes. Como já vimos, a solução 

aplicada foi a transformação das traseiras em novas 

frentes, com a inevitável mutação da essência do lugar 

e com a perda das relações que existiam entre as suas 

partes. 

 Surge então a oportunidade neste projecto, 

de testar uma solução diferente para o quarteirão das 

Taipas, que passará por manter a natureza do limite 

intacto, mas estender as novas construções (neste 

caso, o novo programa do museu, destacado a preto 

na planta) ao longo do mesmo. O objectivo é fechar 

a ferida, mas assumir a cicatriz, fazendo crescer algo 

novo dela. Os logradouros permanecem logradouros 

e mantêm os seus muros. As traseiras permanecem 

traseiras e mostram as suas humildes fachadas. 

Para além das relações visuais, o modo de viver 

das habitações é também respeitado e preservado. 

Mas a qualidade espacial ao longo desta fronteira é 

recuperada através da articulação dos espaços à volta 

das novas construções, que por sua vez vão dialogando 

e respeitando as pré-existências do jardim.

 As intervenções nos jardins irão assumir 

assim, ao contrário da muralha, um certo protagonismo, 

que, no entanto não é inadequado às características 

programáticas de um museu e de um espaço de lazer. 

Este contraste contribui também, para a dissimulação 

pretendida da muralha no sistema da cidade. Por fim, 

a intervenção não impõe novos padrões privilegiados 

aos edifícios e espaços que a rodeiam, permitindo a 

permanência das actividades tradicionais e dos que as 

exercem. 

Espaços criados pelas novas construções 1:1000
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“Tende hoje a considerar-se que cada caso é um 

caso e que a teoria da intervenção nascerá de cada 

circunstância 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 histórico e arqueológico do 

edifício a transformar.” 141

 Neste ponto do trabalho, penso estar 

concluído todo este necessário reconhecimento 

referido nas palavras anteriores. No entanto, antes 

de avançar para a exposição das soluções finais de 

projecto, é pertinente reflectir uma última vez sobre 

todas as questões que foram abordadas até então, que 

vão muito para além da muralha e da sua história. As 

grandes vertentes de pensamento que foram discutidas 

ao longo desta dissertação, acerca do restauro e da 

conservação na arquitectura, deverão ser entendidas 

apenas como instrumentos teóricos de suporte 

ao projecto que podem ser aplicadas a situações 

contemporâneas quando devidamente compreendidas 

as suas implicações, e não como regras universais que 

excluem outro tipo de soluções.

 No seu livro “Metamorfosis de monumentos 

y teorías de la restauraciòn”, Antón Capitel defende o 

recente conceito de intervenção analógica, que vem 

colocar o arquitecto restaurador numa posição em que 

tem que cuidadosamente pesar todas as possibilidades 

de acção, desconfiando dos extremos, das soluções de 

tendência e até mesmo da sua própria sensibilidade, 

antes de avançar para a intervenção. É necessário 

analisar adequadamente a arquitectura original, as 

suas qualidades e os seus problemas, e explorar um 

campo amplo correspondente à própria arquitectura, 

em junção com variadíssimas outras áreas que possam 

ser relevantes para cada caso. “Trata-se assim de um 

trabalho que necessita de ser tão lúcido e prudente 

como culto e subtil, excluindo as aproximações não 

estritamente qualificadas.” 142 

142. CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, 2009, pág. 66
143. SOUTO MOURA, Eduardo, A Ambição à Obra Anónima, in TRIGUEIROS, Luiz, Eduardo Souto Moura, 1994, pág. 30

 Em relação ao seu projecto da Casa das 

Artes do Porto, que se enquadra também no âmbito 

da intervenção analógica pela forma como lida com as 

preexistências e com a realidade em que se vai integrar, 

Eduardo Souto de Moura afirma que “o problema do 

desenho não existe, existe o problema do redesenho (...) 

e desenhar do zero é um fenómeno de estupidez, porque 

é perder um legado de informação disponível.”143 Com 

isto em mente, é possível afirmar que todo o trabalho 

realizado até agora nesta dissertação, assume-se 

como uma condensação desse legado de informação, 

imprescindível para que o projecto proposto para a 

muralha e para a sua envolvente, não surja agora como 

um novo desenho, mas sim como um redesenho dessa 

realidade. Este tem de ser capaz de interpretar o eco 

do antigo e entender o fenómeno em que se vai inserir, 

marcando mais uma fase na sua história, em harmonia 

com as anteriores.

141. ALVES COSTA, Alexandre, Notas soltas sobre arquitectura, história, nostalgia e construção, in Revista Arquitectura Ibérica nº 18 - Requa-
lificação Urbana, 2009, pág. 5

O recente conceito de intervenção analógica
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 A partir das conclusões tiradas ao longo do 

trabalho, se há algo que é possível afirmar com certeza, 

é que a conservação e o restauro em arquitectura são 

práticas que admitem em si, por princípio, a incerteza. 

A contradição está sempre presente em qualquer 

intervenção, principalmente quando se trata da 

reabilitação de um monumento ou centro histórico. 

A compreensão destas questões levou-me a ponderar 

sobre os possíveis pontos fracos e riscos associados à 

minha proposta de projecto, que são potenciados pela 

ambiguidade presente na natureza da intervenção. 

Cheguei à conclusão que o maior risco, poderá ser 

exactamente o de não aproveitar esta oportunidade 

para correr riscos.

 No seu livro “O mito do contexto”, o filósofo 

Karl Popper parte de exemplos práticos para explicar 

no que se baseia o método da ciência. Ele afirma 

que “todo o conhecimento científico é hipotético e 

conjectural”, 144 o que significa que temos justificação 

para acreditar no que é mais provável, tendo em conta 

os nossos dados actuais, mas devemos estar sempre 

dispostos a rever aquilo em que acreditamos à luz de 

novos dados. Ter a certeza de alguma coisa faz-nos 

fechar a mente. Permanecer sempre abertos à ideia 

que podemos estar errados é a melhor forma de chegar 

mais perto da verdade. Popper acredita então, que o 

método científico se pode resumir em três passos: 

problema - teoria - crítica. Uma teoria desenvolvida 

para resolver um problema, é testada através da 

crítica. Caso refutada, o processo volta ao início, mas 

agora com uma maior compreensão do problema. 

Por outras palavras, o aumento do conhecimento 

científico consiste em aprendermos com os nossos 

erros. Com isto em mente, arrisco-me a fazer desde já, 

um paralelo com arquitectura, mais propriamente com 

a evolução das teorias do restauro e da conservação, 

que viram os seus maiores avanços acontecer sempre 

que alguém admitiu que o conhecimento que se tinha 

como certo, poderia estar errado. Mas segundo Popper, 

algo a que ele chama de “critério de refutabilidade” (ou 

testabilidade) é fundamental para este método, uma 

vez que “testar uma teoria, tal como testar uma peça 

144. POPPER, Karl, O mito do contexto, capítulo Ciência: problemas, objectivos, responsabilidades, 1994, pág 121

O redesenho das Taipas

Implantação 1:1500
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145. POPPER, Karl, O mito do contexto, capítulo Ciência: problemas, objectivos, responsabilidades, 1994, pág 116

de maquinaria, significa tentar encontrar-lhe falhas. 

Assim, uma teoria em que sabemos antecipadamente 

não poder haver falhas ou motivos de refutação não é 

passível de ser testada”. 145 Isto significa que uma teoria 

que afirme muitas coisas e que corra mais riscos é mais 

fácil de refutar, mas permite um avanço mais rápido 

do conhecimento e do entendimento do problema, do 

que uma teoria que jogue pelo seguro e que não seja 

passível de ser testada. 

 Voltando agora à arquitectura, podemos 

também pensar em cada projecto como um problema, 

e em cada proposta como uma teoria, que procura ser 

a melhor forma de intervir em cada caso específico. 

Assim, a oportunidade que um projecto académico 

oferece, é a de serem formuladas propostas que digam 

muitas coisas, que arrisquem, e que sejam passíveis 

de ser testadas. Este processo foi já posto em prática 

ao longo de todo o trabalho, quando não me abstive 

de entreter ideias que pareciam ser absurdas logo 

à partida, como é o caso da possibilidade de fazer 

aberturas na muralha. Mas ao testar estas ideias, ainda 

que apenas retoricamente, consegui alcançar uma 

maior compreensão do problema geral. Por outro 

lado, e apesar de o “avanço no conhecimento” a que 

Karl Popper se referia, ser neste caso exclusivamente 

pessoal, acredito que este tipo de abordagem vem 

também fomentar a discussão e a crítica para os 

eventuais leitores deste documento. 

 Continuando que foi feito até este momento, 

foi o meu objectivo que a proposta apresentada de 

seguida diga muitas coisas, em vez de jogar pelo 

seguro. Que se abra para a crítica, a qual pretendo ser 

eu próprio a iniciar. Que admita a possibilidade de ser 

refutada para que, caso o seja, por mim ou por outros, 

se torne um erro com o qual se possa aprender e chegar 

um pouco mais perto da verdade.

Muralha e restantes muros do jardim

Novas construções em betão
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 Começando pelos acessos à muralha, estes 

situam-se a norte e a sul do quarteirão das Taipas. A 

sul, o adarve liga-se ao largo de S. João Novo através 

de uma nova construção, que faz uso de um sistema 

de escadas para vencer os dez metros de altura que 

separam os dois pontos. Esta nova construção, pela 

parecença entre as suas proporções, surge quase 

como uma extensão da muralha. O caminho é obtido 

por subtracção, escavado na cobertura do volume, 

inspirado na forma das escadas e adarves das antigas 

torres, e criando um percurso que leva as pessoas a 

mudar de sentido várias vezes durante a subida, à 

semelhança do que acontece um pouco mais à frente 

na própria muralha. 

 Apesar das aproximações formais, as paredes 

de pedra são substituídas por betão, material que de 

resto, é usado em quase todas as novas construções 

do projecto. No interior é criada uma nova sala de 

exposições, inteiramente dedicada à história da 

muralha, que se liga ao primeiro piso do palácio. Uma 

das quatro paredes da sala dá lugar a um grande pano 

de vidro que promove a intimidade entre este espaço e 

a muralha. O objectivo inicial era o de usar o próprio 

muro para limitar o espaço, no entanto, este pequeno 

1. Porta da Batalha
Reprodução segundo os dados de Pedro Vitorino

1. VITORINO, Pedro, As muralhas do Porto in Douro Litoral: Boletim Comissão Provincial de Etnografia e História - 2ª Série, 6, 1946, pág. 5

Alçado do acesso sul / Corte pelo palácio 1:200
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afastamento torna a construção menos invasiva para 

o monumento e, ao mesmo tempo, permite a entrada 

de claridade na sala. Por baixo deste espaço é criado 

um outro que serve de armazém para o museu, com 

ligação para o pequeno pátio exterior situado à mesma 

cota do largo, acessível por um portão já existente no 

palácio.

 Este acesso é construído no local onde 

actualmente se encontra um pequeno edifício 

arruinado. A escolha da demolição desta construção 

é sem dúvida um dos pontos mais controversos do 

projecto. Se por um lado garante a clareza do percurso 

criado ao permitir que o acesso se encoste ao limite 

sul da muralha, por outro provoca uma alteração 

irreversível no largo. No final, decidi que as vantagens 

se sobrepõem ao prejuízo, sobretudo pelo mau 

estado em que se encontra o edifício, e também pelas 

fracas condições que este teria caso fosse reabilitado 

(dimensões muito reduzidas e má orientação solar). 

A nova construção mostra-se ao largo com um 

novo desenho de alçado, sóbrio e em harmonia com 

os edifícios que o ladeiam, fugindo à tentação de 

aproveitar a fachada em ruínas como máscara. 

Planta do acesso sul, cota 43 - 1:200 Planta do acesso sul,  cota 46 - 1:200

Corte longitudinal pelo acesso sul - 1:200  Corte longitudinal pelo acesso sul 1:200



142 143

 O acesso a norte liga a muralha com a zona 

das Virtudes. Ao contrário do outro acesso, este vem 

ocupar um espaço que não lhe pode pertencer, cheio 

de condicionantes impostas pelas pré-existências. Por 

esta razão, o objecto é desenhado com o princípio 

oposto do outro, ou seja, por adição, o que lhe confere 

uma maior leveza, afastando-o também da linguagem 

da muralha. O resultado final traduz-se em algo mais 

reversível.

 O percurso pela muralha encontra-se 

obstruído neste local, por duas casotas assentes no seu 

adarve. A primeira pertence ao antigo Clube Inglês 

do Porto, e limita um pequeno troço da muralha, 

tornando-o parte do espaço privado do edifício. Optei 

por manter esta construção, privilegiando a simetria 

do conjunto que esta forma com o edifício principal, e 

usando o seu interior como rótula de articulação com 

as novas escadas. 

 A segunda, que serve de acesso à cobertura 

de um restaurante, foi sacrificada para garantir a 

continuidade do percurso. Neste caso a demolição 

é mais fácil de justificar, devido ao seu carácter 

de estrutura improvisada, podendo mesmo ser 

considerada uma construção parasita, através de uma 

análise equivalente à de Giovannoni.

 Planta do acesso norte, cota 72 - 1:200

1. Construções que interrompem o percurso pelo adarve

1. Arquivo pessoal, 2018
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+41,14

 A nível de implantação o projecto foca-se 

no quarteirão das taipas, mas talvez seja pertinente 

olhar primeiro para o exterior deste, antes de avançar 

para o interior. Os quatro grandes espaços públicos 

anteriormente identificados são então ligados por um 

grande percurso novo na cidade, o qual a muralha 

acompanha e incorpora em si.

1. Da torre para o rio

Fonte da figura: arquivo pessoal, 2017

+63,80 m
Passeio das Virtudes +65,00

acesso norte +69,08

+60,88
torre das Taipas

+65,00
Jardins das Taipas

+52,83
acesso sul

+39,32
Largo de S. João Novo

+35,51
Escadas do Caminho Novo

+9,88
+7,70 m

Zona da Alfândega
(beira rio)

10 m
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 Para as escadas do caminho novo, foram 

desenhadas estruturas desmontáveis em madeira que 

assentam nos grandes blocos de pedra existentes no 

canto formado pela muralha e a base de uma antiga 

torre. Estas estruturas irão pertencer ao museu e 

funcionar como espaços para pequenas exposições 

temporárias. O objectivo é valorizar este pedaço da 

muralha através da sua animação, combatendo a 

situação de degradação e abandono em que se encontra. 

A forma das estruturas é inspirada pelas antigas 

construções erguidas pela população, que usavam a 

muralha como parede de fundo. Estas podiam ser de 

maior ou menor qualidade, e serem usadas para as 

mais variadas finalidades, incluindo a habitação. As 

imagens da página ao lado mostram exemplos dessas 

construções, e também um antigo plano da Junta das 

Obras Públicas para os terrenos encostados à muralha 

na zona dos Guindais, que se baseava no mesmo 

princípio.

 Apesar de estar ciente dos perigos da 

animação, que muitas vezes corre o risco de roubar 

atenção ao monumento, ou de alterar drasticamente 

sua percepção, penso que esta solução consegue 

escapar a esses problemas, exactamente pela relação 

formal com as antigas construções, e pela possibilidade 

de facilmente restituir o aspecto actual do lugar, ao 

serem removidas a estruturas. Uma vez desmontadas, 

estas seriam armazenadas no espaço de arrumos criado 

no piso inferior do acesso sul da muralha, apresentado 

anteriormente.

1. Plano para os terrenos junto à muralha fernandina na zona dos Guindais
Junta das Obras Públicas, 1839 Planta das estruturas desmontáveis, cota 36 - 1:200

2. Construções encostadas à muralha

1. Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante 
2. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nº 5-Muralhas de D. Fernando-Porto, 1936, f. 16
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 A reabilitação do edifício principal do palácio 

exigiria um projecto por si só. Por esta razão, para o 

caso interessa apenas lançar directrizes iniciais que 

vêm articular o palácio com as novas partes do museu e 

com a sua envolvente. A intervenção no palácio limita-

se assim à escolha das zonas de acesso às novas áreas 

do museu. A pontualidade do contacto tenta respeitar 

a configuração actual do edifício existente. 

 Actualmente existe nas traseiras do palácio 

um pequeno acrescento em forma de U que se encontra 

em muito mau estado. Por esta razão não é preservado 

no novo projecto. Mas as suas ligações com o palácio 

são respeitadas e tornam-se os dois pontos de acesso 

(um interior e o outro exterior) ao novo programa. Este 

passa-se a desenvolver apenas para lá do grande muro 

em pedra de contenção dos jardins, o que permite um 

maior afastamento em relação às traseiras do palácio, 

oferecendo a este último, mais espaço para respirar.

 Apesar da escassez de alterações na proposta 

final, o projecto passou por outras fases que estudavam 

opções nas quais o palácio não era poupado a maiores 

reconfigurações. Ainda que não se tenham mantido, 

é interessante discutir algumas das questões que estas 

levantavam. Uma das propostas passava pela demolição 

Arquivo pessoal, 2017
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146. “Pretendendo Pedro da Costa Lima «inovar» as «casas» em que vivia, obrigavam-se os três mestres de pedraria a construirem «toda a obra» 
na «forma que consta da planta» da autoria de António Pereira, «mestre das obras da Sé» do Porto.” - excerto do Boletim Cultural da Câmara 
Municipal do Porto, 2ª Série, vol. 5/6 (1987/88), pág. 441

de toda parte do edifício que não está mascarada pela 

fachada nobre (visível na figura acima, à esquerda), que 

parece, à primeira vista, ter sido um acrescento posterior 

que não pertence ao palácio. O objectivo seria alargar 

o acesso ao interior do quarteirão e “soltar” o edifício 

deste corpo, dando-lhe um desenho mais regular e 

mais próximo do que seria a sua forma original. Mas 

esta solução, que se aproxima muito do método de 

Viollet-le-Duc, viria apagar desnecessariamente uma 

parte da história do edifício, induzindo em erro daqui 

para a frente os seus visitantes, acerca da autenticidade 

do seu desenho. Ao mesmo tempo, no documento 

que atribui a autoria do edifício a António Pereira, 

referido no início da dissertação, são oferecidas, 

também, pistas sobre pré-existências aproveitadas no 

projecto que ergueu a parte nobre da moradia.146 Este 

facto vem confirmar que o palácio, tal como o vemos 

agora, é o resultado de uma construção com diversas 

fases, que se entrelaçaram umas nas outras, alterando e 

adaptando o que já existia. A forma primitiva tornou-

se algo impossível de recuperar, ou sequer de imaginar, 

mesmo que fosse esse o meu objectivo neste projecto. 

Por estas razões, esta proposta e outras semelhantes, 

foram abandonadas.

Planta cota 46 - 1:500 Planta cota 50 - 1:500

A. Corte transversal pelas duas pontes de ligação 1:200 B. Corte longitudinal pela ponte de ligação interior 1:200

A 

B 

+49,25

+52,67

+45,64

1. Arquivo     2. Sala de leitura     3. Sala de exposições     4. WCs     5. Zona técnica

 1

 2 3
 4

 5

 1

 2

1. Armazém / zona técnica     2. Sala de exposições    
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 Foi criado um terceiro acesso ao interior do 

quarteirão, através de um portão já existente, anexado 

ao lado poente do palácio. Este acesso permite também 

a ligação directa ao percurso do museu ao ar livre que 

começa no pátio atrás do edifício. A ascensão para o 

primeiro nível dos jardins pode, depois, ser feita através 

de umas escadas exteriores ou de um elevador. O 

percurso, assim como as novas construções, espalham-

se ao longo da fronteira entre o jardim e os edifícios 

do quarteirão, como já foi explicado anteriormente. A 

planta ao lado mostra os diferentes espaços ao longo do 

percurso e a sua finalidade.

 Anteriormente no trabalho, referi a 

importância dada ao percurso neste projecto. Com 

base nos textos de Philip Johnson, foi feito um teste 

à procession da muralha, ou seja, à sucessão de 

experiências adquiridas com o movimento ao longo da 

mesma, à forma como vivemos o monumento, o espaço, 

e a arquitectura em geral, através do tempo que estes 

levam a percorrer. Penso que será agora interessante 

fazer o mesmo teste, mas desta vez ao longo do novo 

percurso pelos jardins e espaços exteriores do museu.Planta coberturas - 1:5001,4,6,8. Espaços de exposição
2. Esplanada
3,5. Zonas de estar
7. Espaço de projecção exterior
A. Portão de acesso ao interior do quarteirão

 1
 4

 3
 2

 6 7

 8

 A

 5
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 Iniciamos o trajecto no largo de S. João 

Novo, mas desta vez atravessamos o portão à direita 

do palácio, que nos leva por um caminho entre este e 

outro edifício. A passagem é tão estreita que nos dá a 

sensação que as duas empenas tentam esforçadamente 

encostar-se uma à outra, tendo apenas o pequeno 

portão a travá-las, como que a garantir que os jardins 

no interior não se tornem inacessíveis para sempre. A 

luz do sol ao fundo mostra-nos que o percurso vira à 

esquerda e, até esse ponto, tudo se mantém intocado 

pelo projecto. Ao olhar para a esquerda, no entanto, 

vemos pela primeira vez parte das novas construções, 

nomeadamente o ponto de ligação entre o palácio e o 

novo programa do museu (figura 1). Nesta zona o piso 

zero está desimpedido, à semelhança do que acontecia 

no antigo corpo em forma de U. Por baixo da ligação, 

destacam-se umas escadas, com o primeiro lanço em 

pedra e o segundo em betão, simbolizando a transição 

que é feita do antigo para o novo. Mas ao avançarmos 

um pouco, conseguimos ver também uma série de 

objectos, que vão desde esquecidas peças do antigo 

museu, até elementos pré-existentes do palácio. Este 

espaço, entre o palácio e o muro do jardim, que nos 

oferece também o primeiro vislumbre da muralha lá 

no alto, assume-se como a primeira sala do museu ao 

ar livre. Ao subirmos pelas escadas, somos levados a 

mudar de sentido duas vezes, enquanto contornamos 

o grande muro de contenção. No patamar, antes do 

terceiro lanço de escadas, que se encontra já para lá do 

muro, podemos ver parte do interior novo do museu, 

através do vidro (2). Ao cimo das escadas, encontra-

se o primeiro nível do jardim, onde o percurso se 

divide em dois. Se olharmos directamente para trás, 

vemos entre a esplanada da cafetaria e um pequeno 

espaço de estar coberto, a ruína de uma antiga capela 

que, devido às dimensões demasiado reduzidas para 

se integrar no programa do edifício, se revela como 

mais uma peça do museu exterior. O espelho de água à 

sua volta procura enfatizar o seu carácter de elemento 

contemplativo. Mais ao lado, o caminho que pisamos 

estende-se a direito, cortando o edifício a meio, para 

depois virar para sul (3). Aqui, uma varanda formada 

pelo corpo de ligação com o palácio estende-se sobre 

o espaço lá em baixo, de onde viemos. Mas é sempre 

importante que a variedade de opções não prejudique 

a clareza do percurso, e se o nosso objectivo for subir, 

então não há dúvida que a rampa ao lado da esplanada 

é o caminho a seguir (4). Esta rompe a continuidade 

do segundo muro de contenção de pedra, e leva-nos a 

virar à esquerda no seu segundo lanço. Daqui, vemos 

novamente a muralha, cada vez mais perto, recortada 

pelo museu em primeiro plano, que tenta manter em si 

a nossa atenção, durante mais um pouco (5). Temos a 

opção de parar numa plataforma à direita, dedicada a 

projecções ao ar livre e que forma uma varanda para o 

interior do museu. Mas ao seguir em frente reparamos 

que, mais uma vez, o caminho impõe a sua vontade 

às construções, seccionando-as para formar uma 

passagem estreita, que nos leva até ao último espaço 

do percurso. Este assume-se como o mais pequeno 

de todos, escondido entre o museu, o muro de um 

logradouro e a própria muralha, na qual conseguimos 

finalmente tocar. A grande janela para o interior do 

auditório não rouba a intimidade ao espaço. Este 

ponto é importante porque, pela primeira vez, estamos 

privados de uma visão geral da muralha e de toda a sua 

escala. Pela primeira vez, somos levados a dar atenção 

ao pormenor, ao tamanho de cada pedra, à forma 

como elas se dispõem ao lado e em cima umas das 

outras, ainda perfeitamente alinhadas ao fim de quase 

setecentos anos de existência. O percurso do museu 

termina aqui, mas não somos obrigados a regressar por 

onde viemos. Um estreito caminho entre o auditório e 

a muralha oferece-nos a opção de continuar (6), mas 

reduz-nos inicialmente o campo de visão para mostrar 

apenas as escadas que sobem à torre da muralha, como 

que deliberadamente a incentivar-nos a prolongar o 

passeio... 

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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 O percurso pelo exterior procura o 

equilíbrio entre o novo e o preexistente nos jardins, 

algo que também se procurou na forma das novas 

construções do museu. Estas não tentam esconder 

a sua contemporaneidade, mas ao mesmo tempo, 

mostram-se atentas ao que as rodeia e tentam absorver 

em si as direcções lançadas pelos muros e superfícies 

da envolvente.

 No interior, os espaços estão distribuídos por 

três pisos, sendo que os dois primeiros aproveitam os 

desníveis do terreno para se manterem abaixo do nível 

do chão exterior. Um quarto piso comunica com o pátio 

das traseiras do palácio à cota mais baixa, mas serve 

apenas como armazém. Nos desenhos e imagens que 

se seguem é possível ver todos os espaços interiores, as 

suas finalidades e ligações entre si e com o exterior.
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Planta cota 54 - 1:500 Planta cota 56 - 1:500

Corte pelas rampas de acesso à zona superior do edifício 1:200 Corte pela zona superior do edifício 1:200

+49,25

1. Bar     2. Espaço de exposições     3. Zona técnica / arrumos

+53,58

+57,21

 1

 2
 3

1. Esplanada exterior superior     2. Sala de exposições     3. Auditório

 1

 2

 3
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1. SMITH, Robert Chester, O Palácio de S. João Novo, in revista de etnografia nº21, 1968, pág. 19 Corte pelas escadas e elevador de acesso ao patamar intermédio dos jardins 1:200

1. Hall de entrada do palácio
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Corte pelo auditório 1:200

Corte geral pelo palácio e pelas novas construções, mostrando a relação do museu com os jardins e com a muralha 1:200
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 É seguro afirmar neste ponto do trabalho, que 

o método da conservação e restauro em arquitectura 

pareceu evoluir sempre a partir de vontades de extremo 

para atitudes de compromisso. Cada geração aprende 

com os erros da anterior e, nos dias de hoje, o legado 

de erros é tão vasto e abrangente, que só não aprende 

quem não quer. Mas a ambiguidade e a complexidade 

da disciplina deixam ainda muitas pontas por prender, 

e é importante que, tal como Karl Popper alertou, 

nunca fechemos a mente à possibilidade de estarmos 

errados. Um passo atrás pode ser o caminho certo para 

dar dois em frente. Pretendo agora, para terminar, dar 

um passo atrás.

 As peças que compõem as complexas teorias 

da conservação e do restauro já foram movidas de 

todas as formas possíveis, mas claro está, dentro das 

leis da realidade. Ou pelo menos da nossa realidade, 

como seres humanos. Há factores que obviamente 

não mudam. Os grandes pensadores do restauro 

arquitectónico dos últimos séculos, como Viollet-

le-Duc e Boito, ou os outros referidos ao longo deste 

trabalho, não desenvolveram as suas teorias partindo 

do princípio que a Terra é plana, ou que a gravidade 

Uma outra perspectiva, para terminar

não existe, ou que uma pedra pode subitamente 

evaporar-se. Estes conceitos não fazem parte da nossa 

realidade e pensar a arquitectura nessas circunstâncias 

seria inútil. Da mesma forma, todas as teorias sobre 

o restauro apresentadas até agora encaram o tempo 

como sendo linear e sequencial. Talvez isso seja 

suficiente, afinal, não é esta a única forma que o ser 

humano tem para experenciar o tempo? Não é também 

apenas sequencialmente que vivemos a arquitectura? 

Desde o momento em que entramos em contacto com 

um edifício, até ao momento em que deixamos de o 

ver, cada segundo vem depois do anterior, obedecendo 

fielmente às leis da física. No entanto, e arriscando-me 

a seguir por um desses caminhos inúteis, tentei sair e 

pensar fora da caixa que é o tempo sequencial.

 Em 1931, Kurt Gödel publicou um artigo 

revolucionário que questionava algumas das mais 

básicas regras da matemática e da lógica.147 Posto em 

termos muito simples, o teorema de Gödel afirma 

que não é possível saber tudo sobre uma situação 

particular, estando dentro dessa situação. Por outras 

palavras, temos que nos colocar numa posição 

exterior à actividade em estudo de forma a obter o 

147. NAGEL, Ernest; R. NEWMAN, James, Gödel’s Proof, 2001, pág. 2
148. SHERMAN, Stratford, Leaders learn to heed the voice within, in Fortune magazine, 1994, artigo consultado em sol.com.au

afastamento necessário para compreender o problema. 

Um exemplo básico poderá ser o caso de alguém que 

se encontra preso dentro de uma caixa sem aberturas, 

suspensa apenas por uma corda. Para a pessoa dentro 

da caixa será certamente difícil compreender a razão 

da oscilação, mas para alguém no exterior a explicação 

é bastante óbvia. As aplicações do teorema de Gödel 

vão para além da complexidade da matemática que 

apresenta, e podem chegar a qualquer área, até mesmo 

à arquitectura. 148

 Partindo deste princípio, decidi mudar um 

dos tais factores imutáveis, o factor tempo, em vez das 

peças que já foram e continuam a ser remexidas vezes 

sem conta. O objectivo é, simplesmente, tentar ver tudo 

por uma outra perspectiva, que mesmo estando errada 

possa contribuir, ainda que de forma reduzida, para 

o entendimento geral do problema ou, pelo menos, 

confirmar algumas das coisas que já sabemos. Para tal, 

pretendo associar dois assuntos que normalmente não 

são relacionados: arquitectura e o conceito de tempo 

não linear. 
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Tempo

Vive, dizes, no presente;

Vive só no presente.

Mas eu não quero o presente, quero a realidade;

Quero as coisas que existem, não o tempo que as mede.

O que é o presente?

É uma coisa relativa ao passado e ao futuro.

É uma coisa que existe em virtude de outras coisas existirem.

Eu quero só a realidade, as coisas sem presente.

Não quero incluir o tempo no meu esquema.

Não quero pensar nas coisas como presentes; quero pensar nelas como coisas.

Não quero separá-las de si-próprias, tratando-as por presentes.

Eu nem por reais as devia tratar.

Eu não as devia tratar por nada.

Eu devia vê-las, apenas vê-las;

Vê-las até não poder pensar nelas,

Vê-las sem tempo, nem espaço,

Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê.

É esta a ciência de ver, que não é nenhuma.

CAEIRO, Alberto, Tempo em Poemas de Alberto Caeiro, 1946 (10ª ed. 1993)

 Interessa-me nas palavras de Caeiro, a forma 

como ele vê um objecto. O presente desse objecto não 

é, para ele, suficiente para representar a sua completa 

realidade. Deste modo, há uma tentativa de abstração 

na qual se procura ver o objecto desligado do tempo. 

Prender o objecto a um determinado momento da sua 

existência, como por exemplo, ao presente, seria separá-

lo de si próprio. Pergunto-me se a frustração que o 

poeta sente em relação à sua percepção incompleta do 

objecto vem da existência do factor tempo, ou apenas 

da forma como nós entendemos o tempo.

 O ser humano só consegue experienciar 

o tempo de forma sequencial. No entanto, desde o 

aparecimento da teoria da relatividade de Albert 

Einstein, que se passou a admitir no mundo da física, a 

hipótese do tempo como uma dimensão não linear que 

se conjuga com as três dimensões espaciais, formando 

um continuum espaço-tempo.149 Isto significa que 

o tempo não passa, apenas existe, e que pode ser 

manipulado. Sendo uma dimensão não linear, todos os 

acontecimentos do passado, presente e futuro existem 

em simultâneo e, o nosso entendimento sequencial 

do tempo deve-se apenas ao facto de não possuirmos 

ferramentas mentais ou físicas para nos libertarmos 

desta percepção limitada, da mesma forma que alguém 

sem olhos não conseguiria ver e a sua percepção do 

espaço estaria restringida aos restantes sentidos. 

 Admitindo a possibilidade desta hipótese 

científica estar correcta, podemos pensar que toda a 

vida de um monumento ou qualquer edifício “acontece” 

em simultâneo, desde a sua construção até ao seu 

inevitável desaparecimento. Desta forma, um edifício 

não é só o que nós conseguimos ver num determinado 

momento, isso é apenas a nossa percepção dele. Na 

verdade, esse edifício é a justaposição de todas as suas 

fases em simultâneo, todos os infinitos momentos 

da sua existência estão ali concentrados, apenas 

ligeiramente fora do nosso alcance. Esta realidade, vem 

confirmar algo já iniciado por John Ruskin há quase 

trezentos anos, e que é também ponto assente nas mais 

recentes cartas e recomendações sobre a reabilitação 

de património histórico: o valor de um monumento, 

não está concentrado num ou noutro ponto específico 

da sua história, e muito menos no momento da sua 

construção, ele espalha-se por todos os momentos da 

sua vida. O que nos parece relevante preservar agora, 

pode não o ter sido no passado, ou pode vir a deixar 

de o ser no futuro. Por outro lado, esta teoria ajuda-

O tempo não linear

149. Space-time, 2018, britannica.com
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O esquema acima é um cone de luz passado e futuro, utilizado para demonstrar, através de quatro coordenadas, o “percurso” de uma partícula 
no continuum espaço-tempo. O ponto central mostra-nos o presente e é o único momento que é possível precisar com certeza. O passado e o 
futuro são representados por dois cones que englobam todos os eventos possíveis, para os quais, apenas podemos fazer aproximações. Ao longo 
deste trabalho, o percurso da muralha foi pensado através de uma analogia com este conceito da física. 

nos também a aceitar a mudança como algo natural. A 

congelação forçosa de um momento específico de um 

monumento vem roubar-lhe a possibilidade de evoluir, 

de resolver os seus problemas, de enriquecer a sua 

história.

 David Leatherbarrow refere, no seu livro 

“Architecture Oriented Otherwise”, que o acto de 

projecto em arquitectura pode ser definido como “um 

meio limitado de aproximação a uma condição que 

deveria ser”.150 Se tomarmos agora a muralha fernandina 

do Porto como exemplo, durante um projecto que 

procure a sua salvaguarda e valorização, o que se 

pretende é descobrir e entender qual é o futuro ideal 

para ela e para a sua envolvente. Pegando novamente 

no conceito de tempo não linear, a limitação referida 

nas palavras anteriores pode ser vista como a falta das 

tais ferramentas, físicas e mentais, que nos permitam 

manipular o tempo e saber de imediato qual seria esse 

futuro ideal. Esta premissa vem ajudar a confirmar um 

ponto que já foi realçado várias vezes ao longo deste 

trabalho: a necessidade e o dever que existem, no acto 

de reabilitar um monumento, de aliar o máximo de 

informação possível sobre este, da sua história às suas 

características e contexto actuais, a um conjunto vasto 

de valências e conhecimento que engloba e ultrapassa 

a arquitectura, espalhando-se por várias outras áreas 

que sejam pertinentes para o caso. A junção de todas 

estas peças fará uma pintura mais ou menos completa 

de toda a realidade da muralha, desde a sua construção 

no século XIV, passando por todas as alterações na sua 

forma, por todos os acontecimentos e histórias que 

se desenrolaram à sua volta, dos mais espectaculares 

aos menos interessantes, até ao contexto em que ela 

se encontra nos nossos dias. Mas para além disto, se 

a dedicação for muita e os valores forem os melhores, 

conseguimos também uma maior aproximação à 

“condição que deveria ser” a que Leatherbarrow se 

refere. Por outras palavras, conseguimos um vislumbre 

do caminho certo para o futuro da muralha.

 Mais do que mostrar o destino desse 

caminho, este trabalho ajudou-me a entender os meios 

necessários para o encontrar e, posteriormente, vencer 

as suas adversidades.

Chegou agora a altura de dar dois passos em frente. 

150. LEATHERBARROW, David, Architecture Oriented Otherwise, 2008, pág 71
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Esboço original do mapa cronológico. Esquemas originais do levantamento métrico.



180 181

Esquemas originais do levantamento métrico.


