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Introdução 

A temática relativa aos restauros da Casa do Infante e outras intervenções de que foi 
alvo ao longo do tempo, surge na sequência da nossa vontade de entender a forma como 
actualmente se intervém nos monumentos e quais os critérios que regem as intervenções 
contemporâneas. Para tal, afastamo-nos do não os tocarás de Ruskin, e do restauro à 
feição primitiva, contextualizando as várias definições de restauros existentes, bem 
como as evoluções emergentes das Conferências Internacionais e dos enquadramentos 
normativos definidos nas Cartas e Convenções Internacionais. 

Como intervir? Aquilo que pretendemos demonstrar é que a unicidade de cada elemento 
impõe um critério independente, a tipologia dita aplicações diversas no processo 
programático, os meios financeiros disponíveis afectam decisivamente o projecto a 
implementar, os materiais de construção e seu processo influenciam a forma de 
conduzir a própria intervenção, e o seu autor dita a sua leitura arquitectónica. 
Concluímos que, em intervenções actuais, os monumentos históricos estão sujeitos à 
disposição destas condicionantes, e à interpretação do seu autor. 
Pretendíamos inicialmente abordar vários edifícios que, inseridos no Centro Histórico 
do Porto, tinham em comum o facto de terem sido objecto de modificações ao seu 
programa original, em intervenções recentes inserindo-se tipologicamente em 
equipamento cultural, e demonstrar qual a intenção que determina a reutilização de um 
edifício e o transforma, conferindo-lhe uma função que difere drasticamente da original; 
por outro lado, questionamos se será legítima uma intervenção num monumento 
histórico já que se aquela tivesse sido levada a cabo por outro autor/encomendador, o 
objecto final resultaria noutro, completamente diferente. 
No entanto, aquando do processo de recolha na nossa pesquisa, deparámo-nos com um 
monumento que, a priori, conjugava as nossas aspirações de mudança programática de 
funções tendo sido alvo de sucessivas intervenções e tendo sido classificado 
monumento nacional em 1924. Este elemento possuía igualmente uma documentação 
notável desde o século XIII, que acompanha a evolução da cidade do Porto, e duas 
intervenções que se salientam no século XX: a da DGEMN em 58/60 e a actual, das 
últimas décadas (80/90) da autoria do Arquitecto Tasso de Sousa. Este monumento, 
Casa do Infante, detentor de tão grande carga histórica e simbólica, era com efeito a 
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síntese dos objectivos que nos propúnhamos atingir, por serem vários os aspectos em 
que se notabiliza, a saber: 

- o seu passado histórico ligado ao primeiro desenvolvimento urbano da cidade do 
Porto; 

- a pesquisa arqueológica realizada para o conhecimento das várias fases e das 
alterações verificadas pelas análises estratigráficas; 

- as intervenções de que foi alvo no século XX; um monumento, num mesmo século, é 
alvo da intervenção da Direcção Geral de Monumentos Nacionais e de uma intervenção 
contemporânea. 

A informação recolhida foi relevante para a análise, uma vez que nos permitiu definir o 
nosso objecto de estudo. 

O primeiro capítulo, O Lugar, foca o nascimento da Casa do Infante, na Idade Média, 
caracterizando e contextualizando a sua evolução e sucessivas transformações formais e 
funcionais, até ao início do século XX. Assistimos pois ao desenrolar da história e das 
personagens que interagiram com estas intervenções sucessivas, como os primeiros 
moradores da rua Nova, e à evolução do quarteirão, tendo conseguido localizar algumas 
plantas e alçados de Oitocentos. 

O segundo capítulo, aborda a Intervenção 58 - 60, essencialmente a intervenção da 
DGEMN, analisando-a detalhadamente e especificando as alterações que o edifício 
sofreu, as ideologias, as metodologias e os critérios aplicados por este organismo. 
Confrontamo-nos aqui, pela primeira vez, com o longo processo da aquisição da Casa 
do Infante e verificamos que esta foi acompanhada por personalidades eminentes que se 
destacam no nosso estudo. Este capítulo teve como suporte de investigação os trabalhos 
de Lúcia Rosas, Maria João Neto e Miguel Tomé. 

O terceiro capítulo, Casa do Infante / Centro Histórico / Cor, surge da 
necessidade de contextualizar a Casa do Infante enquanto inserida no Centro Histórico 
do Porto e objecto de candidatura a Património Mundial (1996). Neste âmbito, é 
imprescindível o enfoque da acção do CRUARB. O nosso estudo de cor no quarteirão e 
respectiva paleta cromática constitui uma análise pioneira, dado que o Porto não teve os 
meios necessários ao aprofundamento registado em Lisboa, como, por exemplo, o 
Projecto Integrado do Castelo (PIC). Esta análise constitui uma breve abordagem, 
efectuada em consequência dos estudos realizados por nós, do desenvolvimento 
tipológico do quarteirão, da análise da cor nas fachadas, dos critérios de cor impostos 
pela DGEMN e dos registos visuais e fotográficos actuais. 
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O quarto e último capítulo, Intervenção actual: Arquitecto Tasso de Sousa, 
analisa a última intervenção na Casa do Infante e responde às questões por nós 
inicialmente colocadas. O conjunto edificado foi alvo de uma análise que abarcou todos 
os edifícios pré-existentes, à medida que foram sendo adquiridos, bem como às 
sucessivas intervenções até às actuais, e à multiplicidade de critérios utilizados pelo 

autor. 
A nossa dissertação teve como base de investigação e suporte fontes compulsadas em 
vários Arquivos, como o Arquivo Histórico Municipal do Porto, Arquivo da DREMN 
(Porto), Arquivo da DGEMN (Sacavém), Arquivo da DGEMN (Lisboa), Arquivo Geral 

da Câmara Municipal do Porto, Arquivo Distrital do Porto, entre outros. 
A documentação encontra-se tratada graficamente, remetendo para as fontes 

consultadas. 
O nosso volume n, Catálogo Analítico, testemunha o percurso efectuado na 
investigação, constituindo para nós um elemento de consulta imprescindível para a 
redacção do texto. O seu objectivo é revelar a cronologia do elemento de estudo, numa 
divisão metodológica que efectuámos em quatro componentes: 
- Antecedentes; 
- Processo de Zona de Protecção; 
- Processo de Obras; 
- Processo Administrativo. 
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O Lugar 
1- As origens da Casa do Infante 

Este edifício, actualmente conhecido pela designação de Casa do Infante, nasceu como 
fruto de discórdia entre o poder episcopal e o poder real. Vamos conhecer os seus 
antecedentes para compreender melhor esta afirmação. Em 1238, assistimos ao alvará de 
procuração que o rei D. Sancho I I l deu ao bispo de Salamanca e ao deão de Zamora, 
para lhe pedirem absolvição do interdito2. Como objecto da discórdia, está a zona 
ribeirinha da margem do Douro, da qual se questiona a sua propriedade, pela 
ambiguidade dos limites estabelecidos pela doação da rainha D. Teresa3. Esta doação 
afirmava, que incluía os limites da propriedade episcopal até ao rio, insistindo o bispo 
que este seria o rio Frio, situado na actual Miragaia. No entanto, o rei situava este limite 
como sendo o rio da Vila (actual rua de S. João), pois isto tornava-se-lhe mais vantajoso 
pela importância económica e urbana desta zona, como comprovam as edificações dos 
conventos mendicantes de S. Francisco (1234) e de S. Domingos (1238). Outro alvará de 
procuração foi elaborado com o objectivo do rei entrar em acordo com o bispo do 
cabido do Porto, sobre a redízima da Alfândega e igrejas dadas em troco da jurisdição, 
referindo as injúrias e agravos de que os donatários se queixavam e umas letras dos 
mesmos dirigidos aos delegados, em que pediam a absolvição para El-Rei e o efeito da 
composição da redízima e igrejas e o trato do foro eclesiástico4. Este facto, ajuda sem 
dúvida a perceber a necessidade do crescimento do burgo, que deseja a libertação da 
tutela episcopal, apoiado pelo poder real. 

A reacção do bispo quando sente a ameaça da perda dos seus rendimentos comerciais, 
foi de apelar ao Papa Innocencio IV que, em sua defesa, cria a Bula «Cum a nobis», 
confirmando o contrato estabelecido entre o bispo e cabido da Sé do Porto e o rei sobre 
a redízima da Alfândega5. Eis pois como em 1254 esta questão toma outra amplitude. 
Tornam-se desta forma perceptíveis as razões que motivam D. Afonso III a impor a 

'Foi executado em 1238 um instrumento do contrato, feito, entre D. Sancho II e o bispo D. Pedro e 
Cabido da Sé do Porto, sobre os direitos das portagens. índice Orig. Cabido, n°65 ADP. [A maior parte 
da documentação datada, abordada neste capítulo, encontra-se em Catálogo Analítico, Antecedentes, 
fontes documentais, pp4-14, AHMP. Sobre estas fontes devemos acrescentar que Manuel Real cedeu 
dados do seu arquivo pessoal]. 

2Este interdito está na origem do conflito que se instala em pleno século xm, pela defesa que o bispo D. 
Hugo que é senhor da cidade por doação da rainha D. Teresa desde 1120, faz prevalecer através da 
inscrição no seu foral de 1243 do direito de cobrança de taxas de portagem sobre a venda de algumas 
mercadorias importadas. Cfr. TAVARES, Rui, Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, p.39. 

3Carta de doação e couto do burgo a D. Hugo e seus sucessores (1123). 
"Catálogo Analítico, doei Fontes Documentais, p.4. [índice Orig. Cabido, n°. 451, p. 108-109 (L°. XV, fl. 

26). Trasladado fl. 251 e seguintes, L°. XXX Sentenças]. AHMP. 
5Idem, Livro Grande, fll AHMP. 
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acostagem de navios na margem de Gaia, no mesmo ano, e a criação efectiva da Vila de 
Gaia doada por foral em 12556. 
A cidade nesta altura expande-se para além das suas primeiras muralhas, que rodeavam 
o morro da Sé, desenvolvendo-se ao longo da margem. A zona ribeirinha possuía 
factores naturais que proporcionam uma explicação lógica, para aí se concentrar uma 
maior implantação de edificações: a proximidade do rio Douro assim como o rio da 
Vila. Deste modo começamos pelas origens do que viria a ser a rua Nova/ rua Nova dos 
Ingleses, a actual rua do Infante (que mais à frente será alvo de maior detalhe com 
«Escambo de um pardieiro» no local que veio a ser a rua Nova) e por umas casas no fim 
da Vila que o cabido fez com João de Freitas no ano de 13017. Encontramos igualmente 
referência a uma carta de venda que Frei Árias fez a João de Freitas, de um pardieiro no 
sítio que veio a ser a rua Nova e do direito que pudesse ter em outro cabido na mesma 
rua no ano de 13018. Nas suas proximidades, cerca de 1316, taparam uma viela ante S. 
Nicolau, que vinha sair juso à rua pública da Ribeira, local que mais tarde deu origem à 
rua Fonte Taurina e praça da Ribeira9. 

Temos pois provas que este local onde foi edificada a nossa Casa, tanto pelas suas 
construções como pelos seus arruamentos primitivos, já seria habitado. 
Falemos agora na construção da Casa do Infante. D. Afonso rv, invocando o pretexto de 
que as mercadorias desembarcadas não se encontravam em segurança, havendo apenas o 
recurso a aluguer de Casas alheias sujeitas a serem alvo de roubo ou de incêndio, 
adquire hortas10 e pardieiros na margem direita do rio da Vila, decidindo aí construir um 
armazém para as proteger, consciente que os seus desígnios não seriam certamente do 
agrado do bispo e do cabido11. 
A reacção não se fez esperar. O bispo D. João Gomes e o cabido do Porto deslocam-se 
aos terrenos que foram de Domingos Coelho, a 10 de Outubro de 1325, onde, na 
presença dos oficiais régios João Anes (almoxarife), Afonso Anes (escrivão) e frei 
Afonso (notário), foi lido um documento em papiro, denunciando a nova obra que o rei 

6GUIMARÃES, Gonçalves; AFONSO, José António; PRATA, Raul Solla, O Foral de Gaia de 1255: um 
texto e a sua época: Vila Nova de Gaia, 1983. 

7[índice Orig. Cabido, n°. 537, p.131 (L°. XVHL fl. 8). Trasladado fl. 54 e seguintes L°. XCm Sentenças]. 
AHMP. 

8[índice Orig. Cabido, n°. 536, pp. 130-131 (L° XVIIL fl. 7). Trasladado fl. 44 e seguintes, L°. LXXTX 
Sentenças]. AHMP. 

9 (Corpus Codicum Latinorum et Portugalesium, vol. I, p.60) AHMP. 
10Manuel Pereira da Novais afirma que D. Afonso IV nas hortas que pertenciam a Domingos Velho, 

estabelece a primeira alfândega do Porto em 1354. «Uma velha Tradição», Alfândega do Porto e 
Despacho Aduaneiro, p. 113. 

uCfr. Real, Manuel Luís, Henrique o Navegador, p.137. 
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D. Afonso IV começara a edificar atrás das casas e da praça da Fonte Taurina, ainda mal 
as obras se tinham iniciado12. Estas obras tão cedo embargadas, que se ficaram pelas 
fundações, estavam todavia destinadas a realizar-se. Assim, quatro anos após este 

protesto do bispo, uma nova queixa é apresentada, pois o rei continuara a adquirir 
terrenos «Casa, hortas e almuinhas» paia a sua construção . 
A venda que faz Estêvão Cristóvão em 1332 a Bernardo Dias, «de uma cãs, forno, 
enxido e sua figueira, situados em frente à Adega de El Rei, comprova a ampliação 
desta área14 e as relações comerciais que aí se estabeleciam. 
Em 1335 temos de novo informações de que continuava inabalável a construção da 
Alfândega, «Quando o bispo D. Vasco Martins regressou à sua diocese em 1335 

encontrou já edificadas junto à Ribeira estas Casa de Almazem (...)» . 
Se os bispos D. João Gomes e D. Vasco Martins não contestaram com força suficiente 
esta construção régia que tanta contrariava os desígnios episcopais, o bispo D. Pedro 
Afonso quando é eleito (1343) e apesar do facto consumado (a construção concluída), 
reage com forte oposição, impondo a interdição da Cidade (1345-1406) e propondo 
mesmo a excomunhão do rei e seus aliados, em 1352. O instrumento onde consta a 
oposição e protesto feito pelo bispo e cabido ao corregedor dentre Douro e Minho, 
apresentado em 1339, é um destes elementos 16: «Eis como «Item agravandosse o Bispo 
dom Pedro que entom era, dizendo que recebya delrey agravo em razom das Casas do 
almazem e das outras que aquella razom fezera na dita Cidade...»17. 
Temos as razões apresentadas por D. Afonso IV em resposta ao agravo do bispo a D. 
Pedro Vicente, por ter mandado construir as Casas e almazem 18 da Alfandega 
inicialmente mencionadas e a falta de segurança de que careciam até então as 
mercadorias19. 
1354 é um ano decisivo, porque se regista neste ano os Agravos do bispo contra o rei, a 
resposta deste e sentença dos juízes sobre a posse da Alfândega e o despacho das 

12Autos e Sentença de dúvidas e jurisdição entre o Bispo e a Cidade, fl. 183-185. AHMP. 
i3Corpus Codicum Latinorum et Portugalesium, vol. H, Porto, 1917, p. 166. 
^Pergaminhos, Livro L docló. AHMP. 
15Toponímia Portuense, "O Primeiro de Janeiro" de 28/04/1972, p.3. B.P. 
16índice Orig. Cabido, n°. 668, p. 161 (L°. XXII, fl. 5). Trasladado fl. 279 e seguintes L°. XXX Sentenças 

«por pretender fazer vereação a esta cidade sendo ela do senhorio da sua igreja no ano 1339». AHMP. 
"Corpus Codicum (...), vol. I, p.24, AHMP. 
lsLivro Grande, fl2v-3, AHMP. 
19[(...) antes das Casas de Almazem.. .descarregauam esses aures em Casas alheas.. .E demais estavam os 

aueres a gram perigoo nas ditas Casas que assij tamauam per Razom de temor de ladroeens e de 
fogo...E outrossij acontecia muijtas uezes que os aueres eram muijtos e de muijtas pessoas. E nom auia 
onde os descarregar, ante os descarregauam nos mosteijros (...)] C. C. p.22 e citado por TAVARES, 
Rui, Alfândega (...), pp.39-40. 
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mercadorias20, «El Rey fez juízes eposeos no Almazem que ouvissem os feitos do mar o 
que nunca foi ca todolos feytos Civijs e criminaaes hijam perante os Juízes da dita 
Egreia e do Bispado»21 e «Mandou El Rey fazer nas herdade da dita Egreia do Porto 
Casas de almazem e outras pêra aluguer e comprou ortas e manda em elles fazer Casas 
e Ruas das quaaes ortas a egreia do porto e o Bispo ssohiam a aver o quarto e o dizimo 
como de ssua herdade própria»22. Para a sua construção foi imposto um acordo por 
sentença de cinco juízes árbitros em 25 de Outubro, que decidiram que «as Casas do 
"almazem" ficassem como estavam (,..)»23. É nesta altura que D. Afonso IV para 
conseguir os seus intentos se justifica, afirmando que estava a defender não somente os 
direitos da Coroa como os do próprio bispo, que beneficiaria com a redízima, pois as 
mercadorias não se encontravam seguras, conforme anteriormente referido. A partir 
desta altura escasseiam as contestações por parte da mitra, embora os oficiais régios 
ainda sejam alvos de protesto. 
1.1-0 edifício medieval no século XIV 
1.1.1- Caracterização 

Vamos descrever o edifício que foi objecto de tanta polémica, como este era na sua 
construção primitiva. A sua fundação: Dada a implantação do edifício ser em terreno de 
declive acentuado, numa zona ribeirinha, as suas fundações primitivas foram profundas 
chegando até à rocha-mãe e implantando-se com solidez. 
Inicialmente, no século XIV24, o edifício do Almazem régio era constituído por uma 
planta rectangular, com três corpos associados. Duas torres cujos pisos térreos 
destinavam-se a funções alfandegárias e os pisos superiores a habitação. Entre ambas, 
um pátio exterior que ainda hoje se mantém na mesma área espacial. Este pátio é o 
elemento gerador da unidade espacial desde a sua origem, conservando-se intacto na sua 
estrutura. Deste edifício com orientação norte-sul, que ocupou um rectângulo de 30 por 
10 metros perpendicularmente ao rio, os limites de área menor (norte e sul) foram os 
que sobreviveram mais intactos, delimitando as zonas de cobertura actual. 

Sobreposição da antiga Alfândega com a hipotética reconstrução da fundação romana 

Autos e Sentença de dúvidas e jurisdição entre o Bispo e a Cidade, fl. 14-16 e 23-27 AHMP. 
2lCorpus Codicum (...), vol. I, p. 14 AHMP. 
22Corpus Codicum (...), vol. II, p.13 AHMP. 
^Toponímia Portuense, "O Primeiro de Jan"de 28/04/1972, p.3 BPMP. 
24Catálogo Analítico, Antecedentes, docl2, p.194. 
^Imagem incluída em Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc49, p.555. 
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Encontramos no cunhal noroeste da edificação medieval (na cave do antigo Banco 

Borges & Irmão e actual Banco Português de Investimento), a inscrição do autor da 

obra, João Anes Melacho26 (1325), quando D. Afonso IV ordena ao seu almoxarife João 

Anes Gordo27 que seja construído o seu Almazem O cunhal sudoeste ficou visível 

quando foi efectuado o restauro do interior do edifício actual, na entrada para o pátio, da 

fachada principal. 
Inscrição comemorativa da construção do edifício assinalando o autor da Alfândega: "João Anes Melacho, 
mestre da obra da Alfândega Velha". Encontra-se gravada em silhar de granito do cunhal Noroeste do 
edifício régio, na sua face voltada a Ocidente, ou seja na extremidade esquerda da fachada principal do 
edifício, no cunhal da Torre Norte. 

Os alinhamentos dos cunhais posteriores do Almazem ainda são visíveis acima da 

cobertura, precisando a área: ângulo nordeste acima dos telhados actuais28. 

Também é possível visualizar os vestígios da silharia da parede interior da torre Norte. 

No tramo norte, no exterior, conserva-se ainda o escudo cuja parte inferior foi picada 

posteriormente na intervenção da DGEMN29. Mário Barroca afirma ainda que os dados 

históricos conhecidos para a construção do edifício não colidem com a sua 

interpretação, que julga ser comemorativa do fim das obras do edifício da Alfândega do 

Porto, erguido a partir dos inícios do segundo quartel do século XTV, por iniciativa de 

D. Afonso IV. 
Encontra-se embutido na fachada medieval da Alfândega do Porto, na sua parede Oeste, na zona do 
ângulo Sudoeste da Torre Norte do edifício mediévico. Apenas são legíveis as duas primeiras letras. O 
escudo apresenta-se delineado a traço simples, nunca tendo sido concluído. São visíveis os cinco 
escudetes dispostos em cruz. Parece tratar-se de uma lápide inacabada, apesar de ocupar um lugar de 

30 destaque na então fachada principal 

BARROCA, Mário referencia a sua leitura «DE SUA: OBRA/FOI: MEESTRE/fflOAm: M/ELACHO, 
Publ.: PORTO 1983, p.113, N.°337; REAL M.L.1984, p.39; EXPO 1994, p.138 a p.174, N°56, em 
EPIGRAFIA MEDIEVAL PORTUGUESA (862-1442), vol. II CORPUS EPIGRÁFICO MEDIVAL 
PORTUGUÊS Tomo 2, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, (n°723, pp.2036-2039). [Imagem 
impressa em Henrique o Navegador, p.139 e emAlfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, p.41]. 

z'Corpus Codicum, vol 1, pp.20-21 e p.98. [No documento consta o nome de João Anes, que Manuel Real 
afirma ser «seguramente identificado com João Anes Gordo, cujos restos mortais» se encontram na Sé 
Catedral. Em 1347, esta função de almoxarife ficou a cargo de João Lourenço (Idem, vol.6, p.36), 
sucedendo-lhe ca. 1352/1365 Fernão Eanes (Idem, vol.l, p.96; Idem, vol.6, fasc.4 p.26); Vasco Pires 
Furtado é o almoxarife ca. 1370 (Idem, vol.l, p.115) e no final do século João Vasques em 1377 (Idem, 
vol. lp . 115).] 

^Cfr TAVARES, Rui, Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, p.40. 
29Cfr. BARROCA, Mário, leitura: Dom: P(edro)[...] Réf.: AZEVEDO Rg.1960, pp.24-26; ALFÂNDEGA 

1990,P. 141, N.°216;EXPO 1994, p. 138; (a°623 pp. 1719-1720). 
30Cfr. Idem, Ibidem, p. 1720. [Imagem impressa em Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, figura 31, 

p. 153, (fotografia de M. G. R. G. em 1990)]. 
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Fachada: A fachada foi possível ser reconstituída, dados os vestígios que ainda hoje se 
conservam. A sua posição de entrada manteve-se sempre inalterada, ficando a porta 
principal orientada a Ocidente. 

Torres: A torre norte no século XTV possuía cinco pisos para as funções que já 
referimos anteriormente: níveis inferiores - administrativas; superior - habitação, 
cozinha e quartos, sendo o piso do rés-do-chão mais elevado que os restantes. 
Para um melhor desempenho das funções alfandegárias, cremos que as torres teriam 
uma abertura no piso térreo para o pátio, através de um alpendre com um vão. Este 
consegue ser identificado pelos pilares, que aí existem e que constituem os elementos 
dedutivos que nos permitem afirmar a existência de dois arcos góticos em cada uma 
torres definindo o alpendre entre ambas. As torres encontravam-se unidas por muros de 
cotas inferiores ao centro, de ambos os lados do pátio, deduções essas extraídas de 
acordo com o que resta da silharia e em semelhança ao edifício existente em Lisboa 
antes do terramoto, no Terreiro do Trigo. Os paramentos das torres são visíveis em 
alguns locais até ao nível do terceiro piso actual. As torres na sua volumetria inicial não 
teriam a mesma cércea, pois a torre norte teria uma cota mais alta que a torre sul. No 
piso térreo encontraram-se vestígios dos travejamentos do primeiro andar, sendo visíveis 
as consolas de pedra extraídas pela DGEMN em imagens fotográficas. 
No painel expositor com a interpretação de elementos arquitectónicos neste local , 
encontramos ainda do Século XTV os seguintes elementos: (1), parte do lajeado no canto 
lateral norte; (2), vestígios de maciço de escada em pedra, assim como os apoios do 
patamar para a escada de madeira (3); dois vãos que serviam para iluminação da escada 
(5 e 6); três bocas de lobo para traves de madeira (7, 8 e 19); o portal de acesso a uma 
sacada (12) é o actual janelão referido em algumas situações como pertencente ao 
anterior Banco Borges & Irmão e portal de acesso ao terreiro da Casa da moeda (20). 
Nesta torre ficou uma janela na parede ocidental (9), entaipada e geminada, de que se 
conserva parte da sua moldura inferior. 

** f7 -
.-.-■»15 

32 
Interpretação de elementos arquitectónicos . 

31Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc49,p.555. [No ponto (3) acrescentamos que as escadas 
inicialmente eram em madeira, deduzindo-se pelas marcas mais antigas do patamar, no entanto, sabemos 
pelas escavações arqueológicas mais recentes que mais tarde foi substituída por uma de pedra]. 

32Idem, Imagem incluída na p.558. 
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A sua localização situada a uma cota entre o primeiro e o segundo piso, permite-nos 
situar a caixa da escada na parte superior da torre33. Podemos concluir destas aberturas, 
que o penúltimo piso seria sem dúvida o mais iluminado. 

Na parede setentrional da torre, dado possuirmos elementos do cunhal da sua fundação, 
a análise de estratigrafia diz-nos que o muro medieval teria de altura quinze metros, 
sendo aproximadamente essa a cota da cércea primitiva. 

Na torre sul, pode-se localizar por deduções idênticas onde se encontrava o primeiro 
andar. No seu último piso, conservaram-se as duas frestas trilobadas que se encontravam 
primitivamente na fachada principal, actual sala de leitura, Bloco B. Segundo Rui 
Tavares é nesta torre que se "vislumbra em toda a sua monumentalidade, o ângulo 
sudoeste da outra torre do «Almazem»34, pois a sobrevivência de várias aberturas dão-
nos indícios suficientes para uma possível reconstituição. A fresta, a um nível inferior à 
direita da entrada actual no edifício, constituída por um pequeno rectângulo, faz-nos 
supor que serviria como fonte de iluminação da escada que aí se situava. É possível 
deduzir a existência desta escada, pelos pontos de apoio lateral que permitiriam a sua 
implantação, tanto a nível do comprimento, como da sua largura. É através destes dados, 
que se conseguiu igualmente a identificação dos diversos sobrados e os níveis de 
andares nas respectivas torres. Nesta torre, sabemos do andar que existia acima do 
"telhado actual, já que a parede ocidental manteve parte da sua estrutura primitiva" . 
As outras aberturas são ainda hoje visíveis, no Bloco B, tanto no interior da sala de 
leitura, como no seu exterior e mesmo no último piso. Constituíam janelas geminadas, 
conservando das mesmas os respectivos mainéis. Os toros interiores dos mainéis 
tiveram uma dupla função: elemento decorativo e de reforço, dado que era neste 
elemento que existia a aplicação das trancas para encerramento das portas. 
Em relação à altura desta torre, e conforme já foi referido, apenas podemos supor que 
fosse de altura inferior à torre norte e que por esse motivo teria menos pisos. Essa 
suposição tem como base os elementos arquitectónicos revelados e a situação geográfica 
da implantação do edifício, visto que este, como já referimos, se situa num declive 
acentuado. Podemos no entanto precisar que o "vão do primeiro andar era mais amplo 
que o da torre norte, embora os respectivos soalhos ficassem ao mesmo nível" 36 . 

Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique o Navegador, p. 142 
34Cfr. Idem, Ibidem, p. 144. 
35Idem. 
36Idem. 
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A parede intermédia ao centro na fachada exterior deixou os seus alicerces a descoberto 
na intervenção da DGEMN, assim como a sua soleira e arranque das ombreiras. Este 
facto já tinha sido referido por Rogério de Azevedo, na «Casa do Infante» - Elementos 
para o estudo da sua reconstituição, figura 6 e 9, localizando os restos da contra-padieira 
do pórtico pela letra B na Estampa I 

Figura 6. Figura 9. Estampa I. 

Rui Tavares refere no seu artigo «Do Almazem régio à alfândega nova» este 
pressuposto de Rogério de Azevedo e do engano da identificação deste elemento. 
Rogério de Azevedo não terá identificado a porta original, mas segundo o que julgou ser 
a porta interior do pórtico acrescentada em XV . 

O pavimento do rés-do-chão era constituído primitivamente por madeira, dado terem 
«sido encontrados vestígios do seu apoio nas paredes e em quatro blocos de pedra 
situados no mesmo alinhamento»*9. "No entanto, esta situação de pavimento foi alterada 
mais tarde para «pavimentos de terra batida, várias vezes refeitos»40. Somente no século 
XV esta situação se alterou com a introdução de pavimentos de lajes de granito. 
O edifício no século XTV possuía merlões, dados os fragmentos descobertos destes 
elementos aquando da demolição das torres. 
A construção da Alfândega, desde 1325, terá como consequências não somente uma 
afirmação do poder régio que se assume cada vez mais, até ao culminar da decisão de 
1354 em que esta construção se pode manter, como igualmente incrementou o 
desenvolvimento desta zona. A instalação da Alfandega contribuiu para a urbanização 
deste espaço então privilegiado que, «Deste tempo por diante começaram os reis a 
aforar terrenos e a aforar Casas, urbanizando-se o local, pelo menos a partir de 1374, 
reinado de D. Fernando»41. Para isso contribui a cedência de águas que se disponibiliza 

AZEVEDO, Rogério, Elementos para o estudo da sua reconstituição, pp. 11,14 - Estampa I. 
!Rui Tavares afirma «Rogério de Azevedo não a identificou como sendo a entrada primitiva (e, portanto, 
do século XTV), mas sim como a porta interior do pórtico que mais tarde (século XV) se acrescentou» 
em Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, p.42. 
5Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique o Navegador, p. 145. 
DCfr. Idem, Ibidem, p.145. 
'Toponímia Portuense, "O Primeiro de Janeiro" de 28/04/1972, p.3. BP. 
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à população, já desde 1357, quando se atende à solicitação de Juízes e homens bons do 

concelho e é-lhes doado a água. Este facto vem desta forma mencionado: a existência do 

chafariz - «Hua fonte d'agoa com seu chafariz no interior do almazem»; o pedido -

«lhes fizesse doaçam da dita agoa daquella que saya do dicto chafariz»; e a cedência -

ordenando D. Pedro ao «almoxarife lhe leixesdes fazer huu cano des o dito chafariz 

ataafora do dicto meu almazem»42. Em 1378, temos conhecimento de uma carta do rei 

D. Fernando autorizando o Concelho a levar água do seu almazem para fazer dele um 

chafariz para beberem os animais, tal com já havia sido facultado no tempo de D. 

Afonso IV43. Em 1388, o rei D. João I determinou para cessar a «queixa do bispo e 

cabido, que se efectuasse o pagamento de tudo o que se lhe devesse à sua igreja da 

redízima e outra qualquer coisa que até ali se lhe devesse, aprontando-se-lhe o mesmo 

pagamento dali em diante assim como se pagasse a ele e a sua fazenda, fazendo que os 

mercadores lhe pagassem de tudo o que levassem para França ou Inglaterra ou em 

fazenda, ou em dinheiro, conforme fosse o seu valor»44. O acordo do rei com o bispo e 

cabido em 1392 e segundo o contrato original feito pelo rei D. João I, através do qual 

obrigou-se às seguintes condições e formas de pagamento pela jurisdição da cidade aos 

donatários; estes, que «alargaram três mil libras de moeda antiga impostas em 

herdades, que as vendessem para se levantar o interdito, declarando El-Rei que poria 

na arca do tesouro da Sé com duas chaves «no caso de haver paz ou trégua maior de 14 

anos» 5 000 000 libras nos 2 anos seguintes, e não havendo as meteria na dita arca, 

nomeando dentro de 5 anos tesoureiros, com o poder de comprarem bens em toda a 

comarca, ainda que estes tivessem sido da coroa, nomeadamente logo as sizas da 

cidade, apagamento das ditas libras, e se obrigava a pedir a confirmação do Papa»45. 

Este factor, de aparente conciliação que constitui a afirmação do poder real, auxiliou o 

desenvolvimento urbano do burgo portucalense. 

O facto de a Alfândega constituir propriedade régia, induz os outros serviços da Coroa a 

instalarem-se na mesma área, como a Contadoria da Fazenda e a Casa da moeda. São 

estes elementos os primeiros a adicionar-se à primitiva construção, conferindo-lhe 

alterações. Sabemos que a Casa da moeda e as do almazem estão associadas por carta 

"^ChancelariasReais, D. Pedro I, Instituto Nacional de Investigação Científica, p.39-40, referenciado por 
TAVARES, Rui, Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, p.40. 

"^Pergaminhos, Livro 2, doc52 AHMP [Igualmente mencionado em A.P.D.A, p.123]. 
""[índice Orig. Cabido, n°. 444, p. 106 (L°. XV, fl. 19). Trasladado fl. 284 e seguintes L° XXX Sentenças]. 

AHMP. 
45[índice Orig. Cabido, n° 448, p.107, (L°. XV, fl. 23). Trasladado fl. 287 e seguintes L°. XXX 

Sentenças]. AHMP. 
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de foro a Estêvão Francisco (1390), de umas Casas que «partiam com "Almazem", com 

casas que são de El-Rei e com a moeda, e por outra banda com «rua pública que vai 

para as Congostas»46 e igualmente pelo documento que Domingos Anes da Maia, 

Tesoureiro da moeda, recebe em chão de D. João I (1391), «entre as Casas onde de faz a 

moeda, assim como parte da almoinha que foi de Pedro Anes47, e pela viela que vem 

arredor da dita moeda e rua pública que vai das Congostas para nosso almazem»4*. 

As Casas da moeda estavam ligadas a norte do edifício, ocupando uma área semelhante 

ao do edifício da Alfandega, segundo uma perpendicular a meio do mesmo 49 . 

Evolução da Casa da Moeda 1369-1390. 

Esta edificação contígua à nossa «Casa», era igualmente palco de acesa controvérsia, 

pelos privilégios e liberdades que eram concedidos aos moedeiros da cidade, escusando-

os de certas contribuições e serviços à cidade, pelo que muitas pessoas se faziam passar 

por oficiais da moeda ao longo dos séculos XIV e XV 5 0 . Estes acontecimentos situam-

se em 1370. Oito anos após, D. Fernando refere-se às moedas feitas na cidade do Porto 

^Chancelaria de D. João 1, L° 2a. fis. 47. (BOLETIM 1961: 10). AHMP. 
7 [Pedro Anes (de Santa Cruz) ocupa o cargo de escrivão, é procurador dos feitos do Rei e na cidade e na 
comarca de Entre-Douro-e- Minho entre 1448/1460, Vereaçoens, (Documentos e Memórias..., p.324) 
como seus antecessores temos: Afonso Barvas que ocupou a função de escrivão cal330 {Corpus 
Codicum, vol.I, pp.20-21); Martim Pereira entre 1362/1365 (Chancelarias Portuguesas D. Pedro I., 
p.393 e Corpus Codicum, vol.VI, fasc.4, p.26); Gil Martins é escrivão em 1365 (Corpus Codicum, 
vol.VI, fasc.4, p.26); Vasco Rodrigues desempenha essa função entre 1390/1431 (Idem, p.24 e 
Vereaçoens, Documentos e Memórias..., 44 p.39); A Pedro Anes sucede João Dias - 1479 
(Pergaminhos, Livro 5, doc64) e em 1487 até 1503, Gonçalo Reimão, filho de Pedro Anes (BRITO, 
Pedro de - Patriciado urbano quinhentista, p.97); Gaspar Beleagoa Carneiro ca 14—, morando na Rua da 
Alfândega (IAN/TT, Chancelaria de D. João II, livro 24, f.83v); Cristóvão Leitão ca 15— (INA/TT, 
Chancelaria de D. Manuel, livro 35, f.l08v. Apud: BRITO, Pedro de (...), p.161, n208); Diogo Reimão 
filho de Gonçalo Reimão é escrivão entre 1503/1516 (id idbem, p. 97); Álvaro de Braga em 1511 
(AHMP, Registo dos foros de fidalgo, f.40v); João Álvares Beleagoa em 1537 (IAN/TT, Alfândega do 
Porto, f. 186-187), sucedendo-lhe o seu filho Gaspar Beleagoa que desempenha essa função entre 1545 e 
1565 (AHMP, Almoxarifado, f.59); Brás Reimão, sobrinho de Diogo Reimão, é escrivão em ca 1560 (?) 
(IAN/TT, Chancelaria de D. Sebastião, livro 1, f.109); Quando este renuncia ao cargo, sucede-lhe 
Gaspar de Vilas Boas em 1565 (AHMP, Almoxarife, f.39); Em ca 1576 Paulo da Ponte ocupa este cargo 
(MORAIS, Cristóvão Alão de - Pedatura Lusitana, t.2, vol.I, p.234), sendo seu sucessor seu filho 
Jerónimo da Ponte de Albuquerque (id, idbem, p.235). No século XVIJ, ca de 1650 Plácido Carneiro da 
Silva, filho do anterior sucede-lhe (id idbem, p.235). Seu filho, Manuel Carneiro da Silva, sucede-lhe 
anta 1670 (id, idbem, p.236). Em 1670 Francisco Pereira é escrivão (id idbem, p.236). João Guedes de 
Mesquita em finais do século, 1698 desempenha esta função (AHMP, n° reg.1414, f.237). No século 
XVHI, sabemos que Domingos Pinto de Azevedo em 1703 ocupa este cargo (AHMP, n° reg.1414, 
f.203v), e que Manuel António Álvaro em 1780 sucede nesta função AHMP, n.° reg.4454 (1)]. 
Chancelaria de D. João L L° 2o. fis. 60 (BOLETIM 1961: 10). AHMP. 
'Catálogo Analítico, Antecedentes, doc5, figura 1, p.28. [Imagem extraída de poster apresentado na 
Conferência Internacional do Projecto Euromint, 14-16 de Novembro de 2002, CMP. Autores: Paulo 
Dordio e Manuel Real, id Ibidem). 
^Pergaminhos L°3, n°13 e 21: Vereações L°0 fis 57 v: Livro A, fls. 3v.4.12-14.163 v-164; Livro B, fis. 
91-93 v. AHMP. Catálogo Analítico, Antecedentes, p.9 e vide p.ll em 1436, a informação que a Casa 
da Moeda - Fevereiro, 2 (Coimbra), numa segunda Carta de D. João L relativa aos abusos dos que 
usavam dos privilégios dos moedeiros (transcrição em FERREIRA 1968: 528 - 9. remete para AH.M.P. 
Livro A. Fis 127-127 Vo ANTOLOGIA DOCUMENTAL). 
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como, «esas bradas iguaes em peso nem verdadeiro valor da outra brudas qforofecta 

em Lixboa»51, ordenou a recolha de «todallas brudas que tiuerem da moeda qfoy feita 

no porto, q som de cinqu° letras, que dizem porto por letra e nõ som breue»52. Em 1391, 

D. João I determina a primeira ordenança de que se tem conhecimento para a Casa da 

moeda, havendo registo do novo projecto para esta, «com edifício a circundar um amplo 
i v 53 

patio» . 
Nos finais do Século XIV, constrói-se uma cerca quadrangular que envolve 
exteriormente o espaço do Almazem, na sua parte posterior, envolvendo as outras 
dependências já existentes como a Casa da moeda54. Os muros exteriores em pedra que 
permitiram definir a volumetria do edifício e mesmo reconstituir a sua organização 
interna, conservam-se em todo o seu perímetro até ao nível do primeiro andar55. Pode-se 
ainda visualizar alguns trechos destes muros nas actuais coberturas e nos paramentos de 
algumas paredes. 
Nesta época, a cidade do Porto tem duas zonas de urbanização consolidadas: - a Sé e a 
marginal ribeirinha, surgindo uma outra, a recém judiaria56. 
Em 1394 sucede um facto de importância fulcral para o nosso objecto de estudo, o 
nascimento do Infante D. Henrique na cidade do Porto57. A tradição oral ligará, 
indissociavelmente, o seu nascimento ao local que constituía o espaço régio na cidade. 
O motivo pelo qual se associa o seu nascimento a este local é um elemento a ser 
abordado mais à frente, no próximo capítulo. Acrescentamos a descrição de Arnaldo 
Gama58 e a opinião que este mais tarde tece sobre o local onde nasceu o Infante: «A 

5X«Regimento e Ley que El Rey D. Fernando fez sobre moedas» está publicado em ARAGÃO 1874: L 
349-351 e parcialmente transcrito em Marques 1978: 247-250, AHMP. 

52Crf. id idbem. Regimento (...). 
^Chancelaria de D. João I, L° 2.° FlsóO, Boletim 1961: 10. A Casa da Moeda é uma preexistência do 

nosso objecto de estudo, mas dada a especificidade da temática e não podermos aprofundar as várias 
vertentes contextuais, remeteremos este elemento para a consulta em Antecedentes, p.9 e 10. [1417-L0 3o 

de Além Douro, fis. 4 v°, Chancelaria de D. João I, L° 2a. fis. 22) BOLETIM 1961: 27). AMHP; 1425-
(Chancelaria de D. João I, L° 4a, fis. 87 v°). (BOLETIM 1961: 27; REAL 1982: 19; REAL 1989: 9 e 
nota 15). AHMP; 1427- (Livro 3o de Pergaminhos. Documento 13 ANTOLOGIA DOCUMENTAL) 
AHMP; 1429- Chancelaria de D. João I, L° 4o, fis. 116 (BOLETIM 1961- 27, 28) AHMP. 1449-
Vereações. Liv.211. 245 v° (MAGRO 1986: 13) AHMP. 

54Catálogo Analítico, Antecedentes, docl3, figuras do Século XTV segunda metade, p.195. 
55Cfr. Real, Manuel Luís, aponta esses elementos em Henrique (...), p.142 e 144. 
56Esta constitui uma área «planeada e geométrica, ordenada através duma malha estruturada por um 

arruamento principal, de orientação norte/sul, com o qual se articulavam, ortogonalmente, cinco 
arruamentos transversais», em FERRÃO, Bernardo, em Projecto e Transformação Urbana do Porto na 
Época dos Almadas, 1758/1813, p.44. 

57Comprovado pelos recibos de despesas com as festas do baptismo do Infante D. Henrique (20 de 
Outubro a 7 de Novembro de 1934), Pergaminhos, Livro 3, n°40 AHMP. 

58GAMA, Arnaldo, A Última Dona de S. Nicolau, Impresa Nacional de Jaime Vasconcelos, 1933, Porto, 
p.191. 
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alfandega já a esse tempo funccionava na casa, onde actualmente existe, e que ainda 

n'essa época (1474) servia também de casa de moeda, e de paço real quando os reis 

vinham ao Porto; mesquinho e ridículo pardieiro, que de veras não merecia a honra de 

ter visto nascer dentro de si o grande infante D. Henrique». Esta descrição será 

utilizada mais tarde no século XX por vários autores, conforme teremos oportunidade de 

referir. 
1.2-0 edifício no século XV e XVI 

Século XV - No ano de 1405, D. João I tomará novas medidas para se conseguir pôr fim 

ao interdito da cidade: 1 a - O alvará concedido por D. João I, no qual o almoxarife desta 

cidade teria que efectuar o pagamento aos donatários dos direitos reais de três mil libras 

ou trezentas mil de outra moeda, que se tinha contratado sobre o interdito da cidade, o 

que foi cumprido pelo almoxarife59; 2 a- É efectuado um segundo contrato entre o rei D. 

João I e o bispo D. Gil e cabido, pelo facto de o primeiro (1392) ter sido incompleto. 

Neste segundo contrato, sobre as três mil libras, que novamente se impõe a pagamento, 

nos foros das Casas da rua Formosa, pensões dos «tabeliãs», rendas da alfandega, ficou 

estabelecido o montante de «trezentas mil libras da moeda que corria ao tempo», (o 

valor intrínseco das três mil libras da moeda que corria no tempo do 1o. contrato) ; por 

último e em 3°, a comprovar a vontade expressa de entrar num acordo com o cabido, há 

ainda a carta61, datada nesse ano, de El-Rei D. João I, que determina que o almoxarife 

desta cidade não embaraçasse ao «Reverendíssimo Cabido» a cobrança da renda dos 

tabeliãs, consignada para pagamento das trezentas mil libras, enquanto não fossem 

acabadas as Casas da rua Nova (que falaremos em detalhe mais adiante). Pelo facto de o 

rei ter satisfeito os pontos de jurisdição em desacordo, o bispo D. Pedro no ano de 

140662, concede as letras de relaxação, vendendo os seus direitos de senhor, cessando um 

interdito que durava há 61 anos. Terminava assim o período do senhorio episcopal 

iniciando-se o período do senhorio régio . 

O Foral ou Regimento da Alfândega do Porto, que irá organizar a estrutura da mesma, é 

concedido por D. João I e constitui um documento importante como comprovou a sua 

longevidade, sendo uma referência obrigatória para a elaboração de regimentos 

59[índice Orig. Cabido, n°.431, p.103, (L°. XV, fl.6). Trasladado fl.312 e seguintes L°. XXX Sentenças]. 
AHMP. 

^[índice Orig. Cabido, n°.430, p. 102-103, (L°. XV, fl.5). Trasladado fl.303 e seguintes L°. XXX 
Sentenças] AHMP. 

61 [índice Orig. Cabido, n°.529, p.129, (L°. XXVIII, fl.2). Trasladado fl.7 e seguintes L°.XXIX Sentenças]. 
AHMP. 

62[índice Orig. Cabido, n°. 670, p.161, (L°. XXII, £1.21 e seguintes L° XCV Sentenças]. AHMP. 
63[Esta divisão é apontada por SOUSA, Armindo, em Henrique o Navegador, p.75]. 
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posteriores. A sua importância recomenda que mande lavrar três exemplares para serem 

arquivados respectivamente na torre do Castelo de Lisboa, no Cartório da Câmara e no 

Armazém do Porto . 
No final deste século, encontramos documentação65 sobre os antigos moradores em 

terrenos que mais tarde pertencerão ao nosso objecto de estudo. A carta de aforamento 

de Gonçalo Vaaz de Coiros e de Caterina de Coiros sua mother, a Caterina Diaz 

mother de Johan Diaz, data de 1499, tendo o local da sua propriedade já sido assinalado 

por Rogério de Azevedo. 
Século XVI - «Século XVI é o período de consolidação urbana em que predomina a 

habitação burguesa sobre a nobre que se começou a generalizar» . No entanto, no 

Porto estas coexistem, conforme se pode comprovar com a abertura da rua das Flores 

entre 1521 e 1526. Esta rua, ao articular-se através do largo de S. Domingos e este com 

a rua de Belmonte, vai consequentemente consolidar ainda mais esta área como uma das 

mais importantes a nível habitacional e comercial. 

É neste meio, zona ribeirinha, que existem os serviços alfandegários e a Casa da moeda 

com as ocupações dos oficiais na mesma, surgindo as Casas mais nobilitadas, 

precisamente mais acima na rua das Flores e na rua de Belmonte. Eis o contexto onde se 

insere no século XVI a Casa do Infante. 
1.2.1- Caracterização 

No século XV, surge um pórtico em frente ao corpo central dignificando o edifício. E a 

primeira ampliação do edifício para ocidente. Aquando da intervenção pela DGEMN, 

descobre-se nas escavações realizadas em 195867, que a entrada do edifício era mais 

recuada que a entrada actual. Já Rogério de Azevedo68 tinha na sua proposta de l 

reconstituição anotado este facto. 

Esse pórtico era constituído por uma área menor, rectangular, e tinha na sua fachada um 

nicho, contendo a imagem de Nossa Senhora e uma inscrição realizada na época de D. 

Afonso V, quando este ordenou a reforma do edifício69. No fragmento do lintel 

"Pergaminhos, L.3, doc68, AHMP. 
^ s t a documentação encontra-se em Catálogo Analítico, Antecedentes, doc2 (ppl5-17) e doc3 (ppl9-24), 

e foram transcritas pela Dr.a Paula Cunha do AHMP, sendo cedidas por Manuel Real. 
^CARDOSO, Luísa - Antecedentes ao nascimento do CRUARB, p.36-82. - p.36, in AAW. 

Coordenação Arq. Rui Ramos Loza, Porto Património Mundial, CRUARB 25 anos de Reabilitação 
Urbana, Edição Câmara Municipal do Porto, 2000 1." Edição. 

67Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc2a e 2b, (p280-281) e doc3 (p.282). 
68AZEVEDO, Rogério, cfir. figura 6, 8 e 9 da «Casa do Infante», Elementos para a sua reconstituição, 

Boletim Cultural 1960: 23. 
69Catálogo Analítico, Antecedentes, doei com data de 1433, p.10. 
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pertencente ao nicho, podemos apurar que este possuía as «armas nacionais (mostrando 

escudetes laterais na horizontal) e com legenda truncada»70. Este nicho data 

aproximadamente do terceiro quartel do Século XV72. Podemos ainda observar vestígios 

deste elemento quando entramos no edifício, logo no primeiro átrio, na primeira parede 

do lado esquerdo ao nível superior. 

O nome de Gabriel Gonçalves foi encontrado neste corpo durante os restauros, numa 

inscrição do antigo pórtico que nos permite datá-la de 1432. Gabriel Gonçalves, que 

dirigiu a obra, irá assumir as funções de almoxarife do Porto em 1461. 

Ainda neste tempo, assistimos à edificação da Casa do Brandão Pereira 73 em frente à 

torre norte, bem como de outras duas de habitação em frente à torre Sul. Actualmente, 

na sala de leitura, são visíveis os vestígios da edificação defronte à torre sul. A Casa -

torre dos Brandões Pereira situada do outro lado do caminho público, com uma 

fachada virada para a Alfândega74, foi construída graças aos benefícios que a família 

obteve de D. Afonso V, durante a crise de Alfarrobeira. João Brandão consegue uma 

sólida posição financeira, mercê dos bens que foram confiscados aos partidários de D. 

Pedro e consolidará com o cargo de tesoureiro da moeda em 1462. Em 1472 obterá o 

cargo de contador do Porto, que será «transmitido» de geração em geração. 

Quanto à torre norte, pelos objectos aí encontrados (de uso doméstico) e pela inserção 

do janelão do segundo piso, demonstra claramente que o seu fim se destinava a 

habitação nos pisos superiores. Sabemos que o edifício tinha as funções em simultâneo 

de armazém e habitação, conforme era usual na época medieval. A distinção dos 

espaços seria: os pisos térreos serviriam para lojas, neste caso para armazém; o piso 

intermédio para despacho de mercadorias e arquivos; a sobreloja existente indicada na 

reconstituição75 é ainda para cumprimento de funções administrativas e de arrecadação 

de mercadorias76; nos pisos superiores, presumimos que seriam as habitações conforme 

já referimos, não apenas somente por ser um costume medieval, mas pelos vestígios 

70Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique (...), p.146. 
71 Imagem impressa in Boletim da DGEMN, N.° 103, figura 15. 
72Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique (...), p.146. 
"Catálogo Analítico, Antecedentes, docll, século XV/XVL edificação a norte, em frente à torre norte, 

p. 196. Já referimos anteriormente a habitação neste local, em antigos moradores p. 12. 
74AZEVEDO, Rogério, ver figura 1 e da «Casa do Infante», Elementos para a sua reconstituição, 

Boletim Cultural (23), designada pela letra A; Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc37, pp385-
387. 

"Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc49 primeira figura, p.555. 
^ s t e s dados são confirmados, segundo Manuel Real, em Henrique o Navegador, p.165 por regimentos 

antigos na alfândega de Vila do Conde, «A pesagem e selagem dos produtos far-se-ia, no almazem do 
Porto, no alpendre da mesma torre, em frente ao pátio.» 
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encontrados: a reforma das aberturas que possibilitam uma melhor iluminação e 
ventilação; a introdução de uma sacada em madeira (cujos vestígios encontram-se no 
paramento exterior) e a existências de aberturas compatíveis com o que julgamos ser 

77 
fornos. Igualmente se possui a informação que antes da abertura da rua Nova , esta era 

78 

habitada por um almoxarife 
Supõe-se de acordo com o que era usual nesta época (quando as dependências se 
encontravam vazias eram alugadas), que a torre sul estivesse aforada ao escrivão da 
contadoria Pêro Afonso, tendo este local a função de «Casa dos Contos» 9. Presumimos 
pois que o primeiro andar tivesse essa função e que os térreos tivessem outra, de 
armazém e de loja. 
1. 2.2 - A rua Nova ou Formosa e a propriedade régia 

Bernardo Ferrão considera que houve condições que proporcionaram o aparecimento da 
rua Nova: «o desenvolvimento urbano ribeirinho ocorrido no Porto ao longo do século 

on 

XW, na sequência da vida mercantil e da acentuação duma classe burguesa» , 
contribuíram sem duvida para a sua origem, afirmando-se esta com um traçado único, 
pois é extremamente rectilínea (pouco usual numa época em que as ruas eram estreitas e 
sinuosas), segundo uma paralela ao rio, de forma a ser designada por D. João I como 
«sua rua formosa». O objectivo da abertura desta rua foi sem dúvida consolidar a sua 
propriedade régia, a alfândega, obtendo estrategicamente uma zona fortemente marcada 
com as «únicas vias que conduziam às portas setentrionais da cidade, (a rua dos 

SI 

Mercadores e a rua das Congostas)» . 
Terá sido esta rua a primeira a surgir no Porto demonstrando preocupações urbanísticas, 
não só pelo desenho do seu traçado, (porque não era costume a existência de um risco 
inicial antes dos arruamentos, já que estes surgiam conforme as edificações 
preexistentes e as que se iam edificando), como pela orientação que esta toma, pela sua 
largura, pelos cuidados que demonstra com o «ordenamento das fachadas em novos 

82 
arruamentos» 

7Rui Tavares indica que a abertura da rua Nova promovida por D. João I teve o início em 1395, 
Alfândega (...), p.46. Sobre a rua nova, José Ferrão Afonso efectuou o estudo «A construção de um 
Novo centro cívico: notas para a história da rua nova e da zona ribeirinha do Porto no século XV». 

8Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique (...), p.146 e 164. 
9Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique (...), p. 146. 
IOFERRÃO, Bernardo, em Projecto e Transformação Urbana do Porto na Época dos Almadas, 
1758/1813, p.45. 

nCfr. Idem, Ibidem, p.45. 
^Cfr. Idem, Ibidem, p.45. 
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Para que a rua Nova existisse, tiveram que ser demolidas algumas Casas como as de 

Afonso Anes de Sá83, tendo desaparecido a «rua publica que vai das Congostas para o 

nosso almazem» . 
A rua do Infante traduz na sua origem «o papel disciplinador urbanístico assumido 

pelas ruas Novas ou Direitas»95 saídas da Idade Média e marcadas com um espírito 

moderno. Esta rua, que introduz novos conceitos e profundas alterações na «nascente 

urbanização marginal»96, é vista com nítido agrado, como se depreende pelo que diz o 

beneditino Pereira de Novais87 e igualmente por constituir uma referência na futura 

transformação urbana almadina 

Pensa-se que é aproximadamente neste período que há «a alteração do nível do terceiro 
89 

sobrado e a substituição das estreitas frestas pelo janelão com sacada» 

Houve igualmente a necessidade de ampliação do edifício devido aos serviços 

alfandegários e à coexistência da Casa da moeda90. Na sua ampliação, passou a ocupar 

a parte posterior do primitivo edifício (os três corpos originais do Século XTV), 

subdividindo-se perpendicularmente em relação ao primeiro rectângulo, com a Casa da 

moeda ao centro, ocupando a maior parte da área, num recinto fechado, com um vasto 

terreiro. Lateralmente, as dependências de habitação encontram-se alinhadas a norte e a 

sul, arrendadas aos oficiais da moeda. 

A Casa da moeda teria uma entrada independente situada no cunhal nordeste da 

Alfândega, de forma a permitir uma melhor funcionalidade. Esta conduziria à via 

pública, através da rua Nova, motivo pelo qual encontramos a porta gótica nas traseiras 

da Casa do Infante. Este factor régio nas instalações é evidenciado na rua do Infante D. 

Henrique, quer pela inclusão da pedra de armas nacionais de D. João I na fachada, 

quer pela de D. Pedro H no pórtico' 

83L.°3.° de Além Douro, fls.49v, AHMP e em BOLETIM DA DGEMN, N.°103, p.19. 
84Catálogo Analítico, doei em Antecedentes, data 1390 e 1391; BOLETIM DA DGEMN, N.°103, p. 19, 
85 Cfr. FERRÃO, Bernardo, em Projecto (...), p.30. 
86Cfr. Idem, Ibidem, p.45. 
S7Anacrisis Historial, W P., vol 3. °, p. 139, AHMP. 
88Bernardo Ferrão afirma que este arruamento constitui um sólido apoio para uma das suas fases - a 

reestruturação do núcleo medieval, em Projecto e Transformação Urbana do Porto na Época dos 
Almadas, 1758/1813, p.45. 

89Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique (...), p.146. 
''Vide nota 49, p. 10 (figura 2). 
91Cfr. BOLETIM DA DGEMN, N.°103. Imagens fotografadas pela autora 
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Primitivo acesso à Casa da Moeda. ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 

Em cima: telhado de 2 águas; viela 
Posteriormente é construída uma Esq: Porta gótica virada à cave do BPI; Acedia-se 

rampa para escoamento dos a uma antiga viela em leque que corria pela Alçado, exterior e 
produtos, quando o armazém ficou traseira da Casa da rua nova até ás traseiras da interior, planta e perfil 
directamente ligado a esta saída92. C a s a d a Contadoria; Direita: Porta gótica do d a p o r t a d e entrada94. 

primitivo acesso da Casa da Moeda . 

O acesso para a Casa da moeda far-se-ia mediante um sobrado, numa tipologia 
semelhante à reconstrução da fundição do rei na primeira metade do Século XV . Esta 
nova entrada vai substituir a anterior, que se encontrava no alinhamento norte da 

Alfândega, pela porta ainda hoje visível no extremo ocidental da viela . 

Bernardo Ferrão afirma que o período de Quinhentos será um dos mais significativos na 

actividade urbanística portuguesa. 
O ângulo sudeste da nossa primitiva edificação, deixou vestígios de seis silhares do 
travamento do cunhal, que se presume, dado o seu alinhamento se exteriorizar, poderia 
ser em função de um futuro desenvolvimento a concretizar-se nessa orientação - a leste. 
Estes podem ver-se no interior do salão, no actual Bloco F. 
Na torre norte, assistimos à supressão de um piso para conferir um aumento do pé 
direito nos andares que servem exclusivamente para habitação. As alterações são 
evidentes no segundo piso com a reforma das aberturas. Também é criado um lajeado e 
escadas em pedra no piso térreo. 
É desta época a escadaria em pedra, que irá substituir a de madeira na torre norte. 
Enquanto que a escada de madeira se encontrava apoiada nas paredes oeste e norte da 
torre, com uma formação em ângulo, deduzimos pelos vestígios das marcas de apoio dos 
madeiramentos encontrados no patamar intermédio, que a de pedra avançou numa 
solução mais linear, segundo um único vão rectilíneo alcançando o piso superior. O 
alicerce desta escada ainda hoje está conservado, sendo visível no Projecto museológico. 
A alfandega vai ser ampliada neste período, pois reúne dois factores que em conjunto 
viabilizam esta solução: as necessidades de um maior espaço para serviços e o abandono 

'Fotografia da DGEMN, AHMP. 
'Idem. 
'Figura V de Notas de Arqueologia Portuense, VITORINO, Pedro. 
'Cfr TAVARES, Rui, Alfândega (...), p.49. 
5Cfr. Idem, Ibidem, p.49. 
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progressivo a que é votado a área da Casa da moeda. Assim, há uma ocupação dos 

corpos posteriores anteriormente ocupados pela Casa da moeda 

Desta forma resulta uma ampliação no espaço de armazenagem, num avanço espacial 

para leste, em que a «parede do lado sul, ocuparia um espaço correspondente hoje ao 

terceiro corpo da Casa do Infante»9*. Este avanço já se evidencia no corpo quarto do 

edifício actual, pelos vestígios dos pilares chanfrados, que nos permitem esta conclusão. 

O pátio continua a ter uma importância fundamental, pois é através dele que se mantém 

a articulação com as áreas preexistentes. 

A reconstrução da Casa da moeda, igualmente ordenada por D. Afonso IV, envolve 

alterações nos elementos arquitectónicos", a par do avanço da zona alfandegária que 

mantém sempre uma relação estreita com a instalação da Casa da moeda. Factor que, 

aliado ao estado de abandono em que a área estava votada, pode ter estado na origem da 

criação de um segundo pátio, porque os dados recentemente encontrados pelas 

escavações arqueológicas sugerem-nos que houve uma manutenção das forjas 

localizadas no século XTV. 

Em 1518, o Alvará concede aos oficiais da Alfândega que gozassem dos privilégios de 

cidadãos, como se estivessem a servir a governança, reafirmando mais uma vez os 
100 

direitos de quem serve a coroa 
A Casa da moeda mantêm-se em actividade plena, conforme testemunham as 

transacções comerciais realizadas da Alfândega do Porto e a de Vila do Conde 

Entre 1577 e 1614 ocorre uma contenda102 cujo motivo são as cazas chamadas da moeda. 

Os outorgantes alegam que as «Casas da contenda pertenciam ao primeiro morgado da 

Fronteira; mas também ao de Fermedo. » (...) «possuidor da dita Caza de Simaens, 

também Senhor da Caza de Fermedo, de quem os outorgantes querem deduzir a 

sucessão.» (...) «Porque as armas dos Pereira e Sousas que se achão nas mesmas caza 

nenhuma prova podem fazer, que seijão de morgado (...)», tendo sido a decisão final a 

^Vide imagem da pág. 16 referente à nota 90 (Catálogo Analítico, Antecedentes, doc5, figura 3 p.28). 
^Cfr TAVARES, Rui, Alfândega (...), p.49. 
"No Boletim da DGEMN N.°103, p.20 temos a indicação que numerosos vestígios foram encontrados 

desta época «arcos ogivais, um grande brasão real mutilado, silharia medieval, pedras sigiladas, um 
nicho com um fragmento de inscrição ladeando um escudo de Portugal antigo, dinteis e soleiras de 
portas primitivas, fragmentos de janelas». 

^Próprias, Livro L fl.110, AHMP e citado igualmente em Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, 
p.124. Ainda sobre este assunto já tinham sido referidos os abusos cometidos pelos moedeiros, nota 50. 

101 [Casa da Moeda - Referências à prata entrada na Alfandega de Vila do Conde, destinada a ser 
amoedada na Casa da moeda do Porto. 265,5 marcos (60,921 kgs), dos quais 4 marcos são referidos 
como sendo "pêra o Bulhom"], PEREIRA 1983, p.130. AHMP, Catálogo Analítico, Antecedentes, 
doei, p. 11. 

102Catálogo Analítico, Antecedentes, doc3, ppl9-24, AHMP. Vide nota 65 p.13. 
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favor João Pinto Coelho e sua mulher, contra o Conde da Feira e outros. Mencionamos 

este facto porque situam-se no contexto da Casa da moeda e encontramos neste 

documento relações de família, como as de Cirne que efectua uma venda a Christovão 

da Costa Brandão. 

Sabemos que a Casa da moeda ainda se encontrava em funcionamento em 

1587l03embora se coloque a hipótese de que na última década já não exercesse a sua 

actividade104. 
1.3 - O conjunto edificado no século XVII e XVIII 

Manuel Pereira de Novais descreve-nos a velha Alfândega «... Lo magnifico de la cassa 

de Contractacion, que llamamos alfândega, assi en su fortaleza, como en lo espacioso 

de las lonjas en que se ponem los fardos y balas de las mercadorias hasta que se 

despachen de la mesa»105. 

A 16 de Maio de 1656, o Conde de Cantanhede ordena obras no edifício da Alfândega, 

porque as instalações desta eram consideradas insuficientes para o movimento de 

mercadorias que se tinha intensificado. Este período caracterizou-se pelo dinamismo 

comercial que se sentia no Norte e particularizando, no Porto. A nova lei da reforma 

aduaneira traduz-se pela dependência do poder central ao processo alfandegário, 

atribuindo por esse facto prestígio aos seus funcionários. A beneficiação e ampliação 

das instalações eram uma necessidade sentida, sobretudo após a Restauração e o 

aumento do pessoal burocrático será uma consequência da intensificação comercial. O 

Regimento das Alfândegas dos portos secos, molhados e vedado, a 10 de Setembro 

de1688106, é uma lei que procurará a uniformização do regime aduaneiro a nível 

nacional, partindo do exemplo de Lisboa. Por isso no Porto e no edifício da Alfândega, é 

necessário introduzir alterações nas dependências da mesma, porque se anteriormente o 

espaço já era insuficiente para armazenagem, agora com as novas leis e com o 

incremento dado à circulação de mercadorias, mais espaço era necessário possuir. 

Devemos acrescentar, para além destes factores, que as instalações habitacionais 

deveriam igualmente reflectir o prestígio dos funcionários régios. No edifício, as obras 

de intervenção neste século tiveram dois momentos: o primeiro momento de intervenção 

caracteriza-se pelo facto de as instalações construídas serem adaptadas às estruturas pré-

103Catálogo Analítico, Antecedentes, doei, p.12, [REAL 1989: 13 nota 27, AHMP]. 
104Idem ibidem. 
105Anacrisis Historial (... ), vol. 2, cap. XIII, pág.37, Porto 1913 e Boletim da DGEMN N.°103, p.21. 
106O Regimento foi publicado por Silva, José Justino de Andrade e Collecção Chronologica da 

Legislação Portugueza, 1668, Lisboa, e referido por SILVA, Ribeiro da, em Alfândega do Porto (...), 
p.17. 
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existentes, como sucede num programa de ampliação nos extremos orientais e 
ocidentais do edifício. Há também a assinalar a construção na frontaria de um corpo de 
cota inferior aos existentes, que desviou a entrada para sul. Este é o último avanço que 
sofre a fachada, que desde então mantém este alinhamento. Em relação aos muros, «os 
vestígios disponíveis na silharia induzem a pensar que os muros centrais seriam bastante 
mais baixos do que as torres, à semelhança aliás do que existiu no Terreiro do Trigo em 
Lisboa, desaparecido com o terramoto»107. Esta primeira intervenção hesita e não se 
afirma em relação a uma ampliação mais vasta, que talvez se preveja para mais tarde; 
num segundo momento de intervenção e obedecendo a um programa mais vasto, o 
edifício sofrerá várias alterações. Inicia-se uma intervenção que contraria a anterior 
ideologia de somar corpos, acrescentando ao preexistente, baseando-se agora na 
globalização do edifício como um todo, no qual se devem articular os diversos 
elementos que o compõem: «Procura-se dotá-lo de uma organização interna mais 
coerente, mais uniformemente articulada nas diversas unidades espaciais, ao mesmo 
tempo que se pretende unificar e enriquecer a caracterização arquitectónica do 
edifício»10* . Desta forma, constrói-se no extremo leste «outro corpo, igualmente baixo, 
encostado ao muro que confronta as traseiras das Casas da Rua do Infante D. Henrique 
e da Fonte Taurina»109 . Este corpo, dado apresentar numa das fachadas uma inversão 
nas janelas, (as térreas estão viradas para dentro e as superiores para fora), faz supor que 
entre estes corpos existiria um segundo pátio, que poderá corresponder ao primeiro 
projecto de expansão (século XVII final ou já século XVIII). É neste momento que se 
efectua as desmontagens das torres na parte superior e que são construídos os actuais 
cobertos com um único arco. Um terceiro arco surge na entrada para criar um efeito de 
uniformização e regularizar o pátio, que se mantém como elemento privilegiado, em 
torno do qual se organizam os elementos arquitectónicos. A eliminação das torres estará 
relacionada com a procura de regularizar o edifício num único elemento com coerência 
formal, dotando-o com a mesma cércea na zona de armazenagem. «A partir do corpo da 
entrada, todo o desenvolvimento para leste mantinha, assim, as mesmas cotas 

107Cfr. Real, Manuel Luís, Henrique (...), p. 140. 
,08Cfr TAVARES, Rui, Alfândega (...), p.52. 
,09Cfr Idem, Ibidem, p.51. Sobre estas ligações com a rua Fonte Taurina sabemos que em 1621, a Casa da 

Moeda - Numa «Memória das obras que são necessárias nesta cidade...» indica-se «que na Casa da 
moeda se faca serventia pêra a Rua da fontedourina, e Casas, almazens que se arendem pêra pão e 
asucres que rendão peia a cidade e com pouca despesa se pode fazer boa renda», Vereações, L.° 43, fl. 
287 v. (REAL 1989: 11-12 e nota 24, 13 nota 27, remetendo para SILVA 1988:1, 196), AHMP. 
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superiores»110. Como já referimos, uma das intenções era dignificar as instalações dos 

funcionários régios. Assim, no espaço principal de armazenagem e onde se situaria a 

Casa de despacho, constrói-se uma parede que o divide, conferindo-lhe uma área 

específica e onde se procederia ao acto de despacho de mercadorias e armazenagem dos 

produtos dizimados. Da Casa de despacho ao espaço de armazéns interiores a que 

corresponderia o salão central, o acesso era efectuado através de uma segunda porta, 

aberta nesta parede, que se encontraria sobre o palanque da Alfandegagem e onde se 

encontravam os restantes produtos dizimados de maiores dimensões, assim como os 

materiais em trânsito. É aqui, neste espaço, que se supõe ter existido a Casa do selo, 

pelos materiais encontrados na investigação arqueológica. Este espaço «foi organizado 

em três naves por uma renovada arcaria alta, o que garantia uma maior fluidez na sua 

ocupação»111. 
1677 
Inscrição no pátio. 
"Entrada do armazém principal da Alfândega Velha, antes do restauro e Escudo 
com as Armas Reais e inscrição de 1677, comemorativa da reforma do edifício, no 
reinado de D. Pedro II e sob a direcção do Marquês de Fronteira" . 

Pereira de Novais113 informa-nos ainda sobre a Casa da moeda, situando-a na parte 

Oriente, «a la parte dei Oriente está la Cassa de la Moneda, a que se entra por la Rua 

Nueba», e «intestão com a moeda d'El Rey para onde tem suas janelas. O referido 

prédio tinha duas lojas as quais "serve de dividir... a serventia da Moeda». Estas 

descrições localizam onde decorrem as actividades das mesmas, caracterizando 

tipologicamente de forma muita sucinta a sua habitação. 

No primeiro momento de intervenção em 1657-1657 (referido anteriormente), afirmamos 

que a expansão dos edifícios da Alfândega foi feita sobre a área da Casa da moeda 

abandonada. A Casa da moeda em 1607114 tinha sido oficialmente extinta, tendo alterado 

a sua função programática original e passando a servir de armazéns de cereais 

Manuel Real116 aventa a hipótese de, na sequência desta interrupção da laboração da 

Casa da moeda, esta ter sido integrada na Alfândega. Reabre em 1688, quando retoma a 

laboração na Alfândega Velha e D. Pedro II nomeia o novo Superintendente da 

noCfr TAVARES, Rui, Alfândega (...), p.52. 
H1Cfr. Idem, Ibidem, p.52. 
112Imagem incluída em Catálogo Analítico, doei, Origens, 1670, p.13. 
113 Anacrisis Historial (... ), vol. 2, Porto 1913, pp. 37 - 38. (BOLETIM 1961: 28; REAL 1989: 9 e nota 

16). AHMP. 
""Catálogo Analítico, Antecedentes, doei, p. 12. [Por alvará de Filipe ffl]. 
n5Por Alvará em que o Rei autoriza que as instalações da Casa da Moeda, que então extinguira, fossem 

utilizadas para armazenagem de cereal, Próprias, L.° 4, fl. 202) ANTOLOGIA DOCUMENTAL, AHMP. 
H6Catálogo Analítico, Antecedentes, doei, p. 12, REAL 1989: 11 e nota 23. 
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amoedação. Há a Carta Régia117 de 18 de Julho nomeando superintendente da Casa da 

moeda o Doutor Sebastião Cardozo de São Payo, Chanceler da Relação, que mandara 

abrir nesta cidade uma casa a seu requerimento. Esta passa a ocupar a zona mais recuada 

do edifício da Alfandega, mantendo a ligação com a rua Nova através de uma viela. 

Nesta altura substitui-se a cunhagem tradicional por uma nova tecnologia que não utiliza 

martelos, mas prensas. Estas alterações de produção implicam uma reorganização 

espacial dos restantes edifícios. O forno com chaminé de cantaria ladeado por duas 

forjas no extremo sudeste dos armazéns interiores, cujas estruturas foram encontradas 

durante os restauros, fez supor inicialmente em 1990, aquando dos estudos efectuados 

por Manuel Real/Rui Tavares/Paulo Dordio, que a localização da Casa da moeda se 

encontraria num espaço menor e em pleno corpo central, segundo uma deslocação de 

nordeste (século XIV) para sudeste (XVII). Os mais recentes estudos apontam no 

entanto para outro diagnóstico, não um espaço definido que se muda completamente, 

mas um elemento que se une e articula nos dois extremos axiais que envolvem um pátio, 

o que condirá com as características da intervenção de 1688. Para tal, houve a supressão 

do segundo pátio entre os dois corpos da zona da Alfândega, de forma a organizar um 

único elemento que encosta ao existente. 
Podemos ver pela figura que a área a vermelho é a da Casa da moeda e esta articula-se com a passagem 
para a rua do Infante de uma forma coesa em torno de um pátio representado a amarelo 
É já no século XVm, em 1721, que a porta da Casa da moeda é fechada 

definitivamente, de pedra e cal119 por ordem de D. João V. 
1.4-O século XIX 
No século XIX, sabemos da ligação desta propriedade entre a família Cernache com a 

família Guedes, pela venda efectuada em 1831, «Venda real que faz a Exma. D. Maria 

Anna de Noronha Leme Cernache a Exma. D. Joana de Meireles da Pinto Guedes viúva 

de José Anastásio da Silva Fonseca, Moço Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro da Ordem 

ulPróprias, L.° 7, fl. 23. (REAL 1989: 12 e nota 26), AHMP. 
118Ca1álogo Analítico, Antecedentes, doc5, figura 3, p.28. 
119IAN/TT., Dicionário Geográfico do Reino de Portugal..., tomo XXX (Notícia da freguesia de S. 

Nicolau... pelo Abade Sylvestre da Costa Lima), fis. 1737 e segs.) ANTOLOGIA DOCUMENTAL. 
Referido em Catálogo Analítico, Antecedentes, doei, p.13. Segundo a mesma fonte em 1733, por 
ordem de D. João V, reabre-se a Casa da Moeda, e «nella se recolheo todo dinheiro que estava em 
poder do Superintendente da mesma moeda», mas como não temos mais informações sobre o assunto, 
deduzimos que esta tenha cessado as suas actividades. 

120Pedro Brito, em «Grupos dominantes do Porto em vida do Infante D. Henrique», (Henrique o 
Navegador) foca diversas famílias algumas das quais são abordadas no nosso estudo, como é o caso 
dos Cernaches. Gostaríamos de aprofundar a ligação das famílias e moradores, tanto da rua Nova como 
da rua de S. João, confrontando com os dados de Ferrão Afonso (p.15 nota 77) e Manuel Real (p.10 
nota 47). No entanto, dada a especificidade do tema e os limites impostos na publicação deste estudo, 
este será um elemento a desenvolver posteriormente. 
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de Christo, e Coronel reformado no Regimento de Milícia de Penafiel, e seu filho o 

Ilustríssimo o Excelentíssimo Manuel Guedes da Pinto da Fonseca, Moço Fidalgo com 

(...) no paço em 29 de Janeiro de 1831. ..»121 . Esta aquisição foi autorizada pela Câmara, 

segundo o «Acórdão em Comselho deste Distrito: que tendo este tribunal resolvido em 

sessão de 7 de Dezembro ultimo não haver lugar pelas (...?) expressados na sua 

resolução conceder-se á Câmara Municipal desta cidade a autorização que solicitara 

em oficio do seu Presidente de 28 de Novembro autorizar para a compra do prédio de 

Manuel Guedes da Silva da Fonseca resolução comunicada à Câmara em oficio de 12 

do mesmo mês de Dezembro pelo Magistrado Superior Advogado do Distrito e 

Presidente neste Tribunal, e não se alegando circunstância alguma de novo (...) negam 

a autorização. Porto em sessão de 3 de Maio 1855. O Barão de Valada»122. No entanto, 

o segundo andar do mesmo edifício encontrava-se em mau estado e foi necessário 

proceder à sua demolição, como comprova este documento: Em Vereação de 20 de 

Setembro de 1855 «Resolveu-se, que fora demolido pelos operários da Câmara o 2.° 

andar da Casa n. °15 e 16 situada na Rua da Alfândega pertencente ao senhor Manuel 

Guedes da Silva da Fonseca em vista do seu mau estado, e ameaçadora ruína como se 

verificou em vistoria de 22 de Junho, a intimação feita para esse fim ao (...) em 25 do 

mesmo, e o ofício que se lhe dirigiu em 17 de Agosto passado»123 . Manuel Guedes da 

Silva Fonseca, numa carta e em resposta a outra da Câmara, de 10 do corrente, coloca à 

disposição do Presidente, os títulos dos bens que devem substituir o vínculo da referida 

Casa sita no terreiro da Alfândega, esperando que lhe restituam a loja, assim como uma 

indemnização de um conto de reis, pela parte da Casa que a Câmara mandou demolir a 

17 de Abril de 1855124. Como resposta, obteve a indeminização e a expropriação da 

propriedade para benefício público, o alargamento da rua: «Recebi da Exm.a Câmara 

Municipal desta Cidade do Porto, a quantia de hum conto e sette mil reis, em metal, 

pelo valor da expropriação de parte da minha Casa sita na rua da Alfandega que para 

alargamento da mesma rua se demolio, e porque esta dita propriedade era vinculada, 

pelo presente como se obrigação fora me obrigo a subrogar, o vinculo para qualquer 

outra propriedade responsabilizando-me para com a mesma Exm." Câmara pela 

referida quantia à qual desde já sujeito minha pessoa e bens livres, que defucturo haja, 

Cartório Notarial do Porto PO-4-Livro 324 fl.99v. Catálogo Analítico, Antecedentes, docll, ppl91-
192. 

!Idem, Próprias, Livro 85, fl.174. ADP. [Arquivo de Magalhães Basto], 
'idem, Livro das Vereações 114, fl.71v. ADP. 
'Idem, Próprias, Livro 88, fl.287. ADP. 
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ou tenha, e para que meus herdeiros de nenhuma forma fiquem isentos desta mesma 

obrigação he auttorizado e ratificado por meu filho como emmediato succesor do 

Vinculo, com apsistencia e annuencia de seu Curador ad. Hoc. Porto 24 de Dezembro 

de 1855. Manoel Guedes da Silva Fonseca. Manoel Pedro Guedes da Silva Fonseca. 

Curador- Custodio José da Costa e Mello. Rezam as três assignaturas. Porto 24 de 

Dezembro de 1855. Em TT-°JISde verdad Joaquim Ignacio de Sousa115. 

Em 1834, a rua da Alfândega sofre estas alterações126, segundo o Ofício do Juiz de 

Direito de Santa Catarina, com a louvação e mais documentos relativos à demolição que 

a Câmara pretendia da Casa, junto à Porta da Alfândega, para se obter o alinhamento da 

rua. 

Estamos numa era de transição da Casa do Infante. Em breve cessarão as actividades 

alfandegárias, seguindo-se o abandono progressivo e lento. Nesta altura já se antevia a 

construção da nova Alfândega, que as obras de Pantaleão da Cunha Faria precederam ao 

efectuar os armazéns em 1781 no Cães Novo. Com efeito, os projectos da nova 

Alfândega são enviados à Direcção das Obras Públicas do Porto em 1860 e a sua 

construção constituiu um motivo de orgulho para o povo portuense, sendo tecidas duras 

críticas em desfavor da antiga, que não conseguia mais superar os anos avançados a par 

da confluência de um intenso tráfego fluvial 

1.4.1 -Caracterização 

Barbosa descreve-nos a Casa do Infante como um vasto mas arruinado edifício, com 

velhas paredes e pouca iluminação, comparando-a com um cárcere. Será este o motivo, 

pelo qual quando a Associação Comercial procura um local para a sua sede (desde 

1834), e iniciando a sua pesquisa pela nossa Casa, (pela tradição oral que a confirma 

como local de natividade do Infante D. Henrique), se confronta com o seu estado 

arruinado128, concluindo não ser o que esperavam, por acharem não possuir os requisitos 
, . . , «, 129 

necessários para as suas instalações 

125Idem, Compras Livro 22 fl.l. ADP. 
l26Suplemento às Próprias, Livro 15, fl.125 AHMP e igualmente citado em Alfândega do Porto e 

Despacho Aduaneiro, p.126. 
127Idem, Cfr. a opinião lisonjeira de Pinho Leal nas descrições pormenorizadas da nova Alfândega, (pp99-

100, 108-109 e 111) extraído de Portugal antigo e moderno, s.v. «Porto», com a opinião de Francisco 
Pereira Barbosa, (ppl04-105), extraído de Elucidário do viajante, p.72. 

,28Em 1855, há um oficio do Director da Alfândega pedindo à Câmara que providencie para segurar a 
parte da parede da Alfândega que ficou exposta a algum roubo, por causa das Casas demolidas, 
Próprias, Livro 74, f.223v, AHMP e citado igualmente em Alfândega do Porto e (...), p. 128. 

129António Cruz tece considerações sobre a tradição afirmar ter nascido neste local o Infante e a 
Associação Comercial efectuar as suas pesquisas na zona ribeirinha, O Infante da Ribeira, in «Velho 
Burgo». Porto, Livraria Simões Lopes, 1953, p.42-46, AHMP. 
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Em 1856, assinala-se uma mudança importante na rua da Alfandega, porque é este o ano 
H A m 

em que é edificada a Casa de João Marinho Alves. Este pede licença para a construir 

no ângulo da rua da Alfândega com a rua Fonte Taurina. Este novo edifício fará 

desaparecer os vestígios das antigas parcelas à sua frente131 e será ligado à Alfândega 

por cinco portas, demonstrando com este facto ligações incontestáveis, que supomos 

serem comerciais. 

O pedido de edificação a 28 de Janeiro de 56. Pedido de ampliação dos claros entre as portas do 
lado da dita Alfândega a 19 de Junho de 56. 

Esta edificação iniciará a fachada actual que temos da rua da Alfândega, que a 

construção de Thomas Glass Sandeman conclui em 1886. Esta última é reedificada em 

1880 pelo Arquitecto João de Mattos, facto confirmado por Sandeman132. O projecto é 

apresentado a 5 de Janeiro de 87133. Com esta reedificação desaparece a fachada 

medieva da edificação dos Brandões Pereira. 

Podemos analisar nas imagens seguintes, as alterações introduzidas no andar térreo que, 

em vez de três portas, passa a ter somente uma, sendo as outras aberturas transformadas 

em janelas na sua parte superior. Ambas têm as mesmas características formais: pedra 

no andar térreo, sendo rebocada a fachada; portas para a rua da Alfandega e igualmente 

para a outra rua (num caso para a rua Fonte Taurina e no outro para a rua do Infante). 

O pedido de construção. O pedido para alterar a distribuição das frestas e 
134 

portas no andar térreo 
Em oitocentos, pela nossa recolha de Livros de Plantas, concluímos que este quarteirão 
onde se insere a Casa do Infante, poucas alterações efectuou a nível espacial em relação 

ao quarteirão actual. Verificamos que houve subdivisões em edifícios anteriormente 

130Catálogo Analítico, Antecedentes, doc7.1, ppll2-115, Livros de Plantas, Livro 19 - folio 50 /50v /51 -. 
/52* /52** /53 /53v /54* /54** N.° de licença 64. As imagens integram-se neste documento. 

131Um dos quais se presume ser do Juiz da Alfândega e que a intervenção actual irá afirmar a sua 
preexistência [Vide a 3.a imagem lateral da p. 178 que assinala a cota da sua habitação]. 

132Calálogo Analítico, Antecedentes, docl4, pp201-204. |Tripeiro - Ano II, Série I n.° 67, em 1910 p.495]. 
133Idem, p.125. [N° de licença 629, Livro 101 - Folio 81/81v/82*/83]. 
134Idem, p.127. [N° de licença 629 Livro 102 - Folio 383/383v/384*/385. As imagens incluem-se neste 

documento]. 
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unifamiliares135. Francisco Fernandes igualmente afirma, que o aumento do número de 
pisos era uma operação frequente136 e confirmamos este facto pelos dados recolhidos e 
analisados. Tece igualmente considerações sobre estes aumentos, quando e citamos, 
«Existe um sentido de progressão do público para o privado, do representativo para o 
funcional, na medida em que se sobe de piso» . Este autor divide em dois grupos as 
habitações deste período: 1- a que dá continuidade à tipologia poli-funcional almadina; 
2- a casa burguesa mono-funcional que assinala uma ruptura com esta tipologia. 
Podemos afirmar que neste quarteirão se encontram os dois grupos. Na rua de S. João 
e na do Infante D. Henrique assistimos à introdução do primeiro modelo, facto visível 
nas fachadas que estas ruas apresentam140. Nas outras ruas, a de S. João, assim como a 
da Alfandega e parte ainda da rua do Infante, verificamos implantado o segundo modelo 
em maior número. Jaime Ferreira Alves141 descreve-nos as Casas do Porto da segunda 
metade do século XVHJ, e a sua dupla função (habitação nos pisos superiores e o térreo 
destinado ao comércio)142. Na descrição que Ernesto Oliveira e Fernando Galhano 
efectuam, pressupomos que visualizam as edificações da rua da Fonte Taurina e 
algumas da rua do Infante, pois afirmam-nas altas e esguias, funcionais e híbridas, sendo 
as fachadas de uma grande simplicidade de linhas, e de desenho regular e simétrico 
Quer pelas imposições da Junta das Obras Públicas, quer por uma consciência estética 
dos moradores, verificamos em oitocentos a tentativa de uniformizar os alçados nos 
andares acrescentados, ou em obras solicitadas para esse efeito. No que respeita aos 
materiais de construção, as alterações introduzidas são no sentido de adaptar o existente, 
substituindo os materiais de madeira por pedra, mantendo quase sempre a continuidade 
dos elementos formais e pela introdução de saneamentos nas habitações. 

135Francisco Barata Fernandes caracteriza a habitação portuense associada ao carácter das gentes, «O 
burguês portuense sempre preferiu manter a tradicional habitação familiar. Independência de acessos, 
privacidade e ligação à terra.» Transformação e permanência na habitação Portuense - as formas da 
casa na forma da Cidade. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1996., p. 143. 

136Idem,p.l45. 
137Idem,p.l46 
138Idem,p.l70. 
139J. A. Pinto Ferreira analisa a colaboração dada a João de Almada pelo Cônsul Inglês, John Whitehead, 

na Praça da Ribeira, in A Praça da Ribeira, Comunicação apresentada pelo autor ao XVI Congresso de 
História de Arte. Lisboa - Porto, 1949. Boletim Cultural Volume XV 1952. Verificamos os alçados em 
estudo a serem inseridos na rua de S. João, Livro 2, n° 2 e 4, e os que foram construídos de facto, Livro 
1, n°s, 91-92 e 93, assim como o estudo da Praça, Livro 1, n.° 90, AHMP. 

140As fachadas apresentam-se no Capítulo III - Casa do Infante / Centro Histórico/Cor, pi 17. 
141 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime - O Porto na Época dosAlmadas. Arquitectura. Obras públicas. 

Porto. Câmara Municipal, 1988, p.132. 
142OLIVEIRA, Ernesto Veiga de e GALHANO, Fernando, desenvolvem esta dualidade na habitação, em 

Arquitectura Tradicional Portuguesa. Lisboa: publicações Dom Quixote, 1992, p.312. 
143Idem, p.342. 
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Análise dos livros de Plantas em: acrescentos/materiais/alterações/construções 
1 , 1 , 1 

Rua: Alfândega Alterações Acrescentos Materiais Construção 
Livro 10-1848-1162 Substituição de padieiras e 

soleiras 
Livro 12 1850-0169 Saneamento 
Livro 19-1859-053 Os claros são estreitos e não 

dão arrumação 
Livro 40-1869-0299 Pretende duas portas e uma 

varanda para luz e ventilação 
O 3." andar é de 
madeira 

Livro 73-1880-0389 Substituição de uma padieira 
Livro 82 1882-0276 Saneamento 
Livro 101.1887-081 Construção de uma 

habitação 
Livro 102-1887-0383 Frestas e portas do andar 

térreo 
Livro 144-1897-0285 Alteração da fachada 

(construção) 
Os beirais serão de 
granito, 
aparelhado a pico 
fino, 
convenientemente 
argamassado a cal 
e saibro 

Construção de duas 
janelas 

Na rua da Alfândega, verificaram-se sobretudo alterações de alguns elementos 

arquitectónicos, dois casos de instalação de saneamento e um de construção de uma 

edificação. Não há nenhum registo de acréscimo de andares. 

Rua: Infante145 Alterações Acrescentos Materiais Construção 
Livro 3 1838-1190 È obrigado ao alinhamento 

dama 
Reconstrução de 
um muro 

Livro 6-1842-0176 Reparação no passeio Construção de 
uma porta idêntica 
às existentes na 
rua 

Livro 28-1863-028 Pretende que os telhados 
correspondam aos 
existentes 

Adicionar um andar 
com janelas de 
peitoris 

Livro 28-1863-096 Adicionar um andar 
Livro 61-1877-0219 Alargar o portal para o uso 

de cocheira 
Livro 64-1878-0179 Substituição da cornija Adicionar um andar De madeira por pedra 
Livro 68-1879-0369 Construção de 

uma habitação 
Livro 74-1880-0245 Construção de 

uma habitação 
Livro 78-1881-0269 Saneamento 
Livro 79-1881-0443 Baixar duas soleiras 
Livro 83-1882-0146 Cobrir o terraço Com vidro 
Livro 101-1887-013 Construção de 

uma habitação 
Livro 107-1883-0269 Saneamento 
Livro 114-1837-0226 Substituição da padieira e 

baixar a soleira 
Livro 138-1896-0106 Reconstrução dos portais Pedra de cantaria 

lavrada, de boa 
qualidade, 
convenientemente 
assente em argamassa 
composta de uma parte 
de cal e duas de saibro 

146 
Livro 141-1896-0338 Saneamento 

Livro 144-1897-097 Alteração de portais para 
três 

As janelas serão de 
cantaria lavrada 

Construção de 
novas janelas 

Catálogo Analítico, Antecedentes, doc7, ppl06-133. 
'Catálogo Analítico, Antecedentes, docó.l, pp30-101. 
'Idem, este documento tem uma Memoria Descritiva com informações detalhadas sobre a instalação do 
saneamento, pp.82-83. 
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l ivro 149-1897-
147 

0134,135... 

Reconstrução de armazéns Paredes construídas em 
parte com existente e 
em parte com novo 
material, perpeanho. As 
janelas e portas em 
cantaria lavrada 

Livro 150-1897-1144 Saneamento 
Livro 160-1897-1161 Adicionar um andar Substituição da fachada 

de madeira por pedra 

Na rua do Infante D. Henrique, verificou-se uma maior diversidade na actuação de 

intervenções nos edifícios. Além das instalações de saneamento, ainda se registaram 

construções de habitação. Igualmente há quatro edifícios que adicionaram andares à 

construção original. Verificamos que os cuidados com o existente e a estética, obrigam a 

algumas remodelações nas construções desta rua desde 1842. Em 1863, é de realçar a 

pretensão de uniformizar a construção, no que se refere aos telhados vizinhos. 

Rua: 
Fonte Taurina 148 

Alterações Acrescentos Materiais Construção 

Livro 1 1823-066 Construção de 
uma habitação 

Livro 3-1839-0421 Alterar a fachada para 
uniformiza-la 

Livro 4-1840-11216 Adicionar um andar 
(águas-ftirtadas) 

Livro 5 1841-084 Adicionar um andar 
Livro 5-1841-0168 Adicionar um andar 
Livro 13-1851-0138 Construção de 

uma habitação 
Livro 13-1851-0164 Reconstrução de 

uma habitação 
Livro 24-1859-0194 Adicionar dois 

andares 
Livro 35-1868-0150 Saneamento 
Livro 39-1868-022 Adicionar um andar 
Livro 39-1868-0160 Substituir a madeira por 

pedra 
Reconstrução de 
uma habitação 

Livro 41-1868-072 Substituição de padieiras e 
soleiras 

Livro 42-1868-0232 Reconstrução de 
uma habitação 

Livro 46-1872-095 Reconstrução de 
uma habitação 

Livro 47-1872-0146 Demolição de uma 
varanda para 
aformoseamento da casa e 
das vizinhas. 

Livro 103-1877-01483 Adicionar um andar 
(águas-furtadas) 

Livro 115-1890-0153 Saneamento 
Livro 154-1898-0128 Os alicerces das 

paredes em pedra de 
granito de boa 
qualidade, assente em 
argamassa de cal e 
saibro, bem tramado e 
aleitado. Soalhos de 
madeira de pinho e 
telha de fabrico 
nacional. 

Construção de 
uma habitação, 
cuja função é a de 
armazém de 
géneros de 
mercearia 

Livro 169-1902-0220 Substituir a madeira por 
pedra 

Reconstrução de 
uma habitação -
3." andar 

Idem, este documento tem um Relatório com informações detalhadas sobre materiais a utilizar, pp. 82-
83. 

'Catálogo Analítico, Antecedentes, doc8, pp 134-188. 
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A rua Fonte Taurina já possui um maior número de pedidos para acrescentar andares, 
em relação às anteriores por nós analisadas, provavelmente devido a ser mais estreita e 
com menor luminosidade. Existem os pedidos de instalação de saneamento, poucas 
alterações em elementos, nos quais destacamos o pedido para demolir uma varanda , 
no que se demonstrou uma maior acuidade estética que o habitual. 
As janelas da rua da Alfândega 
Com a reedificação de Sandeman, colocamos a questão das janelas da rua da Alfândega, 
tanto da casa dos Brandões Pereira como as da antiga casa de Manuel Guedes da Pinto 
da Fonseca, ambas nos extremos da nossa casa. Vasconcelos150 afirma que, a janela com 
o escudo dos Brandões Pereiras parece que foi salva pelo snr. Sandeman, e a sua 
descrição é sobre a janela da Casa dos Brandões Pereira, dado que somente esta é 
geminada. Aliás, nada mais lógico, pois é sobre esta que Sandeman reedifica a sua casa. 
Na imagem ao lado, podemos ver a janela que tinha a pedra de armas da família 
Brandões Pereira151. 
Em Junho de 1909, em Notas ao Tripeiro152, um jovem tripeiro questiona-se sobre como 
foi parar à Quinta da Aveleda a janela de canto , que se encontrava na anterior casa 
onde Manuel Guedes construiu uma nova. Como Joaquim Araújo154 afirma: «Para ali a 
transladou Manuel Pedro Guedes», Sandeman responde ao jovem tripeiro155, que a seu 
pedido, a janela foi guardada pelo seu Arquitecto João de Mattos, no palacete Sandeman, 
sua residência da Cordoaria. Mais tarde, ofereceu-a ao seu amigo Manoel Pedro Guedes 
da Silva da Fonseca Meirelles de Carvalho, que então a colocou na Quinta da Aveleda. 
Tentando saber mais detalhes sobre este assunto, ainda fomos à Quinta de Aveleda 
questionar se encontrar-se-ia igualmente aí a janela dos Brandões Pereira, dado a lógica 
nos induzir ao raciocínio de que seria mais provável ser esta a janela doada por 
Sandeman, pois a outra pertenceria in loco a Manuel Guedes. Encontramos de facto uma 

^dem, pp. 167-168. 
"Catálogo Analítico, Antecedentes, docl4, p.201. [VASCONCELOS, Joaquim, «A casa do Infante», O 

Commercio do Porto, Número do Centenário, 1894]. 
31 Janela renascentista, que decorava a fachada lateral da Casa dos Brandões Pereira, Fig.41, p.161 em 

Alfândega do Porto (...). 
í2Catálogo Analítico, Antecedentes, docl4, p.202. 
,3Lúcia Rosas referencia esta janela em - Monumentos Patreos. A Arquitectura religiosa medieval -

património e restauro (1835-1928). Porto: Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 1995, 2 vol., no ponto 1.2 Demolições e reutilizações, «Alfândega 
Velha» do Porto, janela na p.408]. 

54ARAÚJO, Joaquim, Arte Portuguesa - Pequenas Notas - Uma janella Manuelina, Lisboa (5) 1895, 
p. 109-110 

"Catálogo Analítico, Antecedentes, docl4, p.202. [Tripeiro - Ano II Série I a° 67 1910, p.495]. 
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janela, a que todos conhecem como pertencente à Quinta de Aveleda, a de esquina , 

descrita com tanta minúcia por Pedro Vitorino157. Roberto Guedes, descendente, contou-

nos que, segundo consta na família, a janela encontrava-se na rua após a demolição da 

casa, e foi levada para a Quinta por Sandeman, que a ofereceu com o intuito de a 

salvar158. Sobre a outra janela, dos Brandões Pereira, desconhecemos o seu paradeiro. 

Pela contingência da especificidade da nossa temática, adiámos esta questão que tantas 

dúvidas nos colocam. 

Em 1893 foi permitida a colocação de uma lápide «no edifício que está construído no 

terreno da Casa onde nasceu o Infante D. Henrique»159. A Comissão Henriquina 

encomendou o projecto ao Arquitecto Joel Pereira. Estamos na primeira referência que 

faremos às Comissões Henriquinas, ao qual o nosso objecto de estudo aparece sempre 

relacionado nos seus momentos mais cruciais. Este momento é extremamente 

significativo, pois é nas Comemorações do 5.° Centenário do Nascimento do Infante D. 

Henrique (1894) que se oficializou a tradição do local do seu nascimento , 

personificando um monumento intencionado (cujo conceito abordaremos mais à frente) 

e proporcionando as bases para a sua classificação como monumento em 1923. As 

Comemorações são vividas com intensidade no Porto, com a vinda de Suas Majestades, 

o rei D. Carlos e a rainha D. Amélia. Alugam-se varandas para assistir ao Cortejo Cívico 

e vendem-se chapéus henriquinos, próprios para soirée, theatro e passeio. 

O hino henriquino161 é cantado com emoção pelo povo nas várias ocasiões solenes. Foi 

D. Carlos que descerrou aplaca162 que comemora o nascimento nesta cidade do Infante 

D. Henrique, na casa onde, segundo a tradição, nasceu1621. O programa das 

Comemorações é amplamente descrito e inclui os carros alegóricos que desfilaram no 

156As imagens colocadas lateralmente são: na p.29, «Janela de canto», que decorava um antigo prédio no 
ângulo da rua Fonte Taurina, Fig.40, p.161 de Alfândega do Porto (...). [Gravura de O Minho 
Pittoresco] e as duas fotografias, p.30, in loco com a autorização de Roberto Guedes. 

157Idem, p.203. [Tripeiro - Ano I, Série El n.0 22 1926 p.344]. 
158Sobre este assunto, acrescentamos que na quinta da Aveleda têm como fonte de informação: Uma 

Relíquia Portuense, «A Janela da quinta da Aveleda», extraído de Novidades dos Domingos de 
18/05/1928. 

159Idem, p.14. \Actas da Comissão do 5." centenário do nascimento do Infante D. Henrique, fl.7v-8. 
AHMP]. 

160 Manuel Luís Real igualmente expressa esta opinião em Tripeiro - Ano 13, Série VU n.° 3/4/1984, O 
«Centro de Serviços da Coroa, na Cidade do Porto», p.95. 

161De autoria de Alfredo Keil. Citando Francisco de Almeida e Sousa, após o Cortejo quando se cantou o 
hino, a multidão se emocionou que procurou e levou aos ombros o compositor Keil, ovacionando 
também largamente o maestro António Canedo, Tripeiro - Série VU Número 3/4/1994 Ano 13, p.96. 

162 Imagem é extraída do Henrique o Navegador, Fundação Eng. António de Almeida, Porto, 1994, p. 169. 
163Tripeiro - Série VU Número 3/4/1994 Ano 13 - Há cem anos o V Centenário do Infante D. Henrique, 

Autor: SOUSA, Francisco, p.93. 
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Cortejo Cívico, récitas, o lançamento da primeira pedra ao Monumento do Infante164, 
que foi desembarcada segundo um percurso fluvial que atracou na zona ribeirinha. Este 
monumento do qual se nomearam e demitiram quatro comissões, quando é finalmente 
concretizado, não teve a adesão do gosto da Cidade que teria preferido o projecto de 
Teixeira Lopes. Concorreram outros nomes conhecidos como Marques da Silva, Adães 
Bermudes, Teixeira Lopes, Teixeira Lopes filho e Ventura Terra, em vários projectos 
que não foram seleccionados. Guerra Junqueiro afirmou inclusive que, o projecto de 
Tomás Costa é abaixo de medíocre165. O monumento é implantado e a nossa memória 
só dele tem conhecimento; não conseguimos imaginar a Praça do Infante sem esta 
estátua. 
1.5-Conclusão 
Assistimos ao desenrolar da história que acompanha este edifício, ao longo dos séculos 
e às consequentes transformações que foi sofrendo, tanto formal como funcionalmente. 
O seu projecto programático que se iniciou sob a dependência régia, e a que durante 
tanto tempo esteve associado (Casa da Moeda, Contadoria, Fazenda, alojamentos de 
seus oficiais), cedeu lugar a funções de armazéns, por vezes quase ao abandono face à 
cessação das actividades alfandegárias. 

Deixamos pois este edifício com a ruína a pairar sobre si, a ponto de não servir para a 
sede da Associação Comercial e com uma lápide comemorativa na sua fachada, numa 
envolvente urbana que já reconhecemos do nosso quotidiano. 
A Casa do Infante permanece já no limiar do século XX, com as construções dos dois 
edifícios a seu lado que marcarão a sua imagem, com os acontecimentos que a 
consignarão nos valores actuais. Veremos em seguida o longo processo em que 
atravessará décadas, que antecedem a intervenção às mãos da DGEMN, e como este 
actuará no seu destino. 

164Acta da solenidade da colocação da pedra fundamental do monumento a erigir-se ao Infante D. 
Henrique. Actas de solenidades, fl. 1, AHMP. 

l65Tripeiro - Série Nova Número 8/1982 Ano 1 - A Estátua do Infante - uma escolha que causou 
escândalo, FERREIRA, Jaime, p!5. 
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A Intervenção da DGEMN 
2- Antecedentes históricos da intervenção de 58 - 60 

Estes antecedentes têm um longo historial na tentativa para a aquisição que remonta a 

1914166, quando o Conselho de Arte Nacional propôs à Câmara do Porto a sua 

aquisição. Neste artigo, Vitorino tece considerações sobre as obras que se avizinhavam 

para este prédio, demonstrando a sua não concordância com o acréscimo de um andar, 

«Proceder assim é alterar a escala própria do edifício e, portanto desnaturá-

lo. .Repor é bem diferente de acrescentar». Encontramos aqui noções de um 

historiador conceituado, sobre intenções de restauro num monumento que se 

enquadram nas teorias Morrisianas. Foram as ideias de conservação de monumentos de 

Ruskin e Morris, e mais tarde Boito, que irão condicionar a actuação em intervenção 

em Portugal, no século XIX e princípio do século XX167. Boito divergirá dos dois 

teóricos ingleses ao tentar conciliar a conservação do monumento com o facto 

indispensável do seu restauro, numa perspectiva de evidenciar a essência do edifício, 

mantendo a sua integridade original168. Lúcia Rosas afirma: «O culto do monumento 

histórico em Portugal levado quase à sua sacralização fez das construções medievais 

edifícios carregados de valor histórico, de certa forma intocáveis»169. Facilmente 

explicável o culto do monumento e valor histórico170, num País com tradições e um 

passado de glória, que pretende enfatizar esse aspecto num presente, agarrando-se a 

esses conceitos e ideais românticos. 

Voltando às intenções que Vitorino expressa em relação ao nosso objecto de estudo, 

manifesta igualmente a sua discordância em relação ao alinhamento que é pretendido, 

admitindo apenas as alterações na mesquinha porta quadrangular, a qual segundo 

opina, deveria desaparecer. 

Dada a complexidade do conjunto de edifícios que formam o nosso objecto de estudo, 

os factos e obras interligam-se, o que nos induziu ao critério de abordagem por 

166VTTORINO, Pedro in «Século», 3/7/1924. Sabemos no entanto que é efectuada uma proposta de 
demolição da Câmara ao Ministro do Interior a 27 de Outubro de 1913, alegando que, a Casa 
ameaçando ruir, constituía um risco para os transeuntes e para os prédios contíguos, Livro 6, A80-81, 
Copiador de Representações ao Governo, AHMP, citado igualmente em Alfândega do Porto e 
Despacho Aduaneiro, p. 114. 

167Cif com ROSAS, Lúcia Maria Cardoso - Monumentos Patreos. A Arquitectura religiosa medieval -
património e restauro (1835-1928). Porto: Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 1995,1 vol., p.302]. 

168Idem, ibidem, Cfr. p.27. 
169Idem, p.345. 
170RIEGL, Alois,- El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen. Madrid: Visor, 1987, p.28-

29 (ed. Original de 1903). 
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cronologia e por edifícios e aquisições. Assim, sobre as obras pretendidas nesta altura, 

falaremos mais à frente, quando abordarmos o edifício da Companhia Nacional de 

Navegação. 

Em 1942171, a Liga Portuguesa de Profilaxia Social172 lançou um alerta à Sociedade de 

Geografia173. Esse alerta constava do seguinte «Está em venda, no Porto, a chamada 

Casa do Infante», lançando reflexões sobre a importância da figura do Infante, que 

«representa o passado glorioso da Nação». É lançado quase um ultimato neste 

documento, quando lemos «ou o Estado resolve incorporá-la no Património Nacional 

ou se desinteressa da sua aquisição», sugerindo mesmo que, no último caso, seja então 

retirada a lápide que se encontra na sua fachada, colocada pelo sentimento nacional, 

numa decisão algo radical. Vasques Calafate, num artigo174 questiona igualmente a 

evidência da tabuleta afixada à porta do edifício com o letreiro «Vende-se», invocando 

valores nacionalistas de forma exaltada, e afirmando inequivocamente que compete à 

Municipalidade portuense a sua pronta aquisição para adaptá-lo à Casa do Infante. 

Calafate, numa abordagem totalmente oposta à de Vitorino, opina sobre restauro e 

alterações a efectuar no monumento, indiciando pela primeira vez a intenção de 

concretizar este edifício com os valores que o precedem ao que ele é neste momento, 

ou seja, embora lhe atribua valores de culto à memória do Infante, profetiza ao pedir 

que dêem corpo e vida ao monumento, focando as funções que deverá ou não 

desempenhar175. Como conceitos de restauro afirma, «Restitua-se o papel que lhe 

pertence, reconstitua-se a sua feição original. Dêem-lhe ambiente medieval, à moda 

burguesa, portuense, da época de Avir». O artigo, que tão rapidamente atraiu as 

atenções gerais, encontrou adeptos da causa e iniciou um longo processo de algumas 

décadas até se concretizarem as suas intenções. 

Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc3,p598. [Paulo Sarmento confirma em Junho de 
1955, que esta questão se coloca desde 1914, 1924 e 1938, por, entre outros, Pedro Vitorino e Vasco 
Valente, em AGCMP, Processo Casa do Infante com cota provisória de R/267]. 

Arquivo Geral CMP, Processo Casa do Infante com cota provisória de R/267, documento de 20 de 
Julho de 1942. 

'idem, documento de 24 de Julho de 1942. 
'idem, «Comércio do Porto, Junho de 1942». 
Idem, Calafate afirma neste artigo, e citamos «(...)como se consente que ele ande de mão em mão, 
por serviços impróprios da sua linhagem? Como não o evitar que o empreguem para fins utilitários 
que lhe desdouram os pergaminhos? Não será deslustrar o seu mérito transformá-lo num armazém de 
mercadorias, como me parece que seja actualmente a sua função? (...). 
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Regressando a 1942, Queiroz Veloso176 é peremptório ao afirmar que uma tradição tão 

antiga somente pode ser vera, instando à sua aquisição pelo Estado ou Município no 

que seria um museu henriquino. Uma segunda intenção no que concerne às funções a 

desempenhar. 

A onze de Julho de 42177, o Almirante Gago Coutinho propõe que o prédio medieval 

seja expropriado para Património do Estado, com funções de sede de uma obra 

nacional cultural, como um Museu Henriquino ou uma Escola Náutica. Em finais 

deste ano, mais especificamente em Outubro, há um pronunciar dos Monumentos 

Nacionais que refutam o valor do prédio, aconselhando à sua não aquisição178. É o 

início de um processo de tentativas de aquisição e sucessivos recuos burocráticos. 

Estas circunstâncias da aquisição e respectivas funções que este edifício deverá 

desempenhar foram levantadas não somente pela tabuleta tosca que se encontra na 

porta do edifício mas pelo contexto que se avizinha. Em 1942 vive-se novamente a 

aproximação a uma data importante, já que em 1943 se realizaram as comemorações 

do 549° aniversário do nascimento do ínclito portuense Infante D. Henrique. 

Em 1943, o Ministério concorda com a não aquisição, mas informa que, como o 

prédio foi classificado, deve-se preparar o plano de obras a exigir do seu 

proprietário . Há ainda um pedido de esclarecimento da Direcção Geral da Fazenda 

Pública na determinação das obras180. 

Mas é em 1944 que o Porto irá revestir se de festejos, de actos solenes, contando com a 

participação de várias e prestigiadas instituições. 

O 550° aniversário do nascimento do Infante D. Henrique -1944 

O Porto organizou as comemorações de aniversário do nascimento do Infante pela 

ocasião de 4 de Março, com actos de carácter religioso e outros de carácter cultural. 

Sobre o primeiro, na Sé do Porto, o bispo, D. Agostinho de Jesus e Sousa, celebrou 

uma missa acompanhada pelos cânticos do Seminário Schola Cantorus. No segundo, a 

76Idem, em documento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, Professor Doutor 
António Augusto Mendes Correia, a 7 de Julho de 1942. 

"idem, documento da Comissão Infante D. Henrique da Sociedade de Geografia de Lisboa. [Há neste 
documento uma informação relevante, que já em 1936, tinha sido apresentado pelo Núcleo de 
propaganda Educativa uma proposta de compra para se instalar um Museu Henriquino e um Instituto 
Colonial]. 

78Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc4, p.599. 
79Idem, doc5, p.600. 
80Idem, docó, p.601. 
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Associação Comercial efectuou uma conferência181 com a temática «Cinco séculos de 
um homem cinco vezes actual». A Câmara promoveu este programa de comemorações 
no âmbito do que já afirmámos, em que a figura do Infante assegura a memória da 
História, da epopeia dos descobrimentos, provocando e exaltando os sentimentos de 
nacionalidade. A 7 de Março, que foi um domingo, proporcionando tempo mais 
disponível à população, foi feita uma romagem ao monumento do Infante. Para este 
efeito, tomaram parte: a Mocidade Portuguesa182, em que a masculina do Porto tinha na 
figura do Infante o seu Patrono; a Mocidade Portuguesa Feminina; a Legião e a 
Brigada Naval; as associações Escutistas; os Clubes desportivos, os Liceus, os 
Institutos, as Escolas Técnicas, os Colégios, etc. 

A organização da Comissão de Honra e a Comissão Executiva nomeada, às quais 
pertenciam o Presidente da Câmara, o Governador Civil, o Prelado da Diocese, o 
General Comandante da Região, o Chefe de Departamento Marítimo, os Delegados 
Provinciais da Mocidade Portuguesa masculina e feminina, o Comandante da Legião, o 
Reitor da Universidade, o Presidente do Tribunal da Relação, o Presidente da 
Comissão do Infante D. Henrique da Sociedade de Geografia de Lisboa, os Presidentes 
das Associações Comercial e Industrial, dos Comerciantes, do Ateneu Comercial e do 
Clube dos Fenianos Portuenses, assim como os Directores dos jornais locais. As verbas 
existiam no Orçamento Ordinário ao que correspondia: Solenidades e festas públicas 

com a dotação de 30.000$00 e ainda com as Despesas com recepção ao Chefe de 
Estado, Membros de Governo e outras entidades184, no valor de 20.000$00. 
E também por esta ocasião que o Gabinete de História da Cidade do Porto é 
inaugurado185, como um dos actos comemorativos. Ainda não o situamos no actual 
edifício , mas não deixa de ser interessante que a sua inauguração aconteça neste 
contexto. 

Arquivo Geral CMP, Processo Casa do Infante com cota provisória de R/267, esta conferência foi 
pronunciada pelo escritor e jornalista Dr. Joaquim Manso, no Salão Árabe da Bolsa. Na altura, era o 
Vice-Presidente da Comissão Infante D. Henrique da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

!ldem, o Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa, Marcello Caetano, aceita o convite que lhe é 
enviado a 10 de Fevereiro de 1944, afirmando que irão fazer todos os esforços para que a Mocidade 
portuguesa assista às cerimónias, enviando uma deputação de ida de Lisboa por mar. 

'idem, ao abrigo da rubrica Capítulo 3o, art 18.°, al.al). 
'idem, ao abrigo da rubrica Capítulo 3o, art. 18.°, al.a2). 
Idem, em documento de 14 de Fevereiro de 1944, com a assinatura do Presidente da Câmara, Albano 
do Carmo Rodrigues Sarmento. 

'[Na altura o Gabinete era no Terreiro de Afonso Henriques]. 

35 



casa do Infante I intervenções 

O programa das festas a 4 de Março de 1944 

Constava, às 10h, de uma festa para as crianças das Escolas e por filiados na 
Mocidade Portuguesa e Mocidade Portuguesa Feminina. Este simples item no início do 
programa teve pedidos de dispensa dos alunos para assistir às comemorações , 
subsídios atribuídos para transporte e alimentação às crianças das zonas mais próximas 
das cidades, os convites oficiais a que estas trajassem um bibe branco se não 
possuíssem as fardas da Mocidade188, sendo realizadas exibições em teatros de orfeões, 
classes de ginástica e quadros históricos pelas Mocidades. Às 12h., a Missa na Sé 
celebrada pelo bispo do Porto, sendo a alocução pelo reverendo padre Manuel Dias 
Costa, abade da Foz. Às 15 h. a inauguração da Exposição Bibliográfica Henriquina, na 
Biblioteca Pública Municipal em S. Lázaro. Às 1Sh., a inauguração da Exposição 
Documental e de Recordações das Festas Henriquinas de 1894, no Gabinete de 
História da Cidade189. Às 16h.30m., a concentração dos Convidados na Sala da 
Biblioteca do Palácio da Associação Comercial, para o discurso do seu Presidente. Às 
17h., o descaramento da placa de bronze a colocar no topo do monumento do Infante 
D. Henrique. Aqui foi organizado um cortejo que saía da Bolsa, com a formação, na 
Praça do Infante, da Mocidade Portuguesa, tendo sido pedidos elementos de segurança 
pública. Para termo deste dia, uma sessão solene no Salão Nobre da Universidade l , 
com uma conferência de Damião Peres. 
Casa do Infante - Rua da Alfândega 
Este prédio pertencia na altura a dois proprietários: 
1- o espaço correspondente com frente para a Rua da Alfândega, constituído por rés-
do-chão, 1°., 2° e 3.° andar, em que se encontrava instalada a firma Almeida & Cabral, 
Lda., tinha como proprietário a firma Barton Mathew & C.a191; 
2- o segundo proprietário era o Estado, estando arrendado à firma Centro Agrícola e 
Industrial Lda., que efectuava o pagamento da renda à Alfândega do Porto. 

187Idem, referência. 458/44 MB/MCP. 
188Idem, referência 461/44 MB/LVC. 
189Idem, [Encontramos um agradecimento a Pedro Vitorino e a Vasco Valente, Director do Museu 

Nacional Soares dos Reis, pela colaboração prestada na realização da Exposição Educativa dos 
Festejos Henriquinos, datado de 22 de Março, pelo Presidente da Câmara]. 

190Idem, a sessão realizou-se especificamente no edifício da Faculdade de Ciências. 
191Esta firma aparece na tabuleta afixada na porta da imagem anteriormente referida em p.33. Vide nota 

174. Podemos visualizar em pormenor na imagem acima. 
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Para uma melhor compreensão dos espaços a que nos referimos e seus limites, 

inserimos estas imagens: 

C»U K KU-M 

lUIttWI CUWB^tt 

192 

Projecto apresentado na altura, como estudo da situação, efectuado à escala 1:500 

A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em Janeiro de 1944, afirma 

como o prédio nada possui digno de interesse193, julga não se justificarem quaisquer 

obras nos interiores, mas apenas que os seus elementos sejam respeitados. A 10 de 

Março de 44, foi nomeada uma comissão para resolver definitivamente a questão da 

Casa do Infante194. Esta era constituída por: Magalhães Basto, Pedro Vitorino, Vasco 

Valente, Engenheiro Monteiro de Andrade, o Chefe de Repartição da Câmara, um 

representante da Associação Comercial do Porto, sendo presidida pelo Vereador 

Alberto Pinheiro Torres. O seu objectivo era o de estudar e propor o que entendiam por 

mais conveniente com o intuito de a incorporar no património nacional195. Neste 

âmbito, a Comissão determinou quais os prédios que se deveriam destinar ao culto do 

Infante, tendo seleccionado os da Rua da Alfândega, os terrenos interiores anexos, com 

os imóveis nele existentes e pertencentes ao Estado, e a Casa confinante cuja frente dá 

para a Rua do Infante D. Henrique, que tem na frente as armas de D. João I. 

Sabemos que em Fevereiro do mesmo ano já tinha sido realizada uma avaliação 

monetária do edifício, pelos funcionários municipais196. Esta avaliação atribuiu ao 

prédio trezentos e setenta e oito mil escudos. 

Devemos acrescentar que nesta avaliação a Casa do Infante era composta por um 
t 197 

conjunto de corpos 

192Imagcns fotografadas com autorização de Manuel Real, Director do Arquivo Histórico Municipal do 
Porto, no Arquivo Geral CMP, Processo Casa do Infante, com cota provisória de R/267. [Por só ter 
sido recentemente descoberto este processo, não consta do nosso Catálogo Analítico que já se 
encontrava concluído]. 

193Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc7, p.601. 
194Idem, Despacho 4/44, assinado por Albano do Carmo Rodrigues Sarmento, como Presidente da 

Câmara 
'^stas informações são extraídas das Memórias sobre a Aquisição da Casa do Infante 1944, de 

Magalhães Basto, incluído no processo ainda não tratado, com cota provisória de R/267 do Arquivo 
Geral CMP., p3. 

196Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Despacho 8/44 de oito de Fevereiro de 1944. 
197Vide nota 192. Arquivo Geral CMP, Processo Casa do Infante com cota provisória de R/267 [a 

laranja: o Banco Nacional Ultramarino; C- pertencente ao Estado; AD- Alfandega; a verde: 
pertencente a Maria Elisa Nazareth Oliveira Santos]. 
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1-um junto à rua com cinco pavimentos; 

2- dois corpos com um pavimento; 

3- dois corpos com dois pavimentos; 

4- um pátio interior; 

5- uma faixa de terreno do lado norte e 

nascente. 

Um segundo auto de avaliação198 é efectuado, referente ao prédio da Rua do Infante 

número 47 a 53, atribui o valor de duzentos e dezassete mil escudos. 

É a pedido da Comissão que se junta a planta do local com a indicação dos prédios, 

comunicando ao Presidente da Câmara199 que concluíram que deverão ser adquiridos 

os acima mencionados200. Adiantam já os valores das importâncias atribuídas pelos 

funcionários municipais. Devemos salientar que a resposta de Albano Sarmento não 

só foi pronta, como este se mostrou bastante receptivo à ideia de aquisição, fazendo 

mesmo sugestões no sentido de viabilizar esta proposta. As medidas de empréstimo, os 

pedidos ao Estado e as ajudas da Associação Comercial, esboçam-se nesta resposta, 

assim como as palavras proféticas de Sarmento que tomam formam em 60, as obras a 

executar para restauro ou adaptação desse conjunto. É ainda neste mês que António 

Calem 202 escreve à Direcção da Filial do Banco Nacional Ultramarino, proprietário da 

maior parte do edifício, justificando o motivo de aquisição, invocando os valores 

nacionais - a sempre figura do ínclito Infante, e de monumento, mediante um 

empréstimo que contrairiam a 500 contos num total de 25 anos. Do Banco, a resolução 

não tarda: dados os fins a que se destinava à Casa do Infante, resolvem vender por 

apenas 400 contos203. A Comissão da Casa do Infante informa ainda que a proprietária 

do prédio em cuja fachada se visualizam as armas de D. João I acede em vender pela 

quantia de 300 contos, quantia que não lhes parece ser exagerada. No entanto, é ainda 

necessário contar com as indemnizações aos inquilinos que aí habitam. Para tal, é 

realizado um estudo dos inquilinos comerciais que habitava no prédio n.°47 a 53. 

198Idem, Auto de Avaliação N.23/44 de 23 de Abril de 1944. (Este edifício era pertença de Maria Elisa 
Nazareth Oliveira Santos]. 

199Idem,4deMaiodel944. 
200Para um melhor esclarecimento, especificamos mais uma vez que são: A Casa sita na Rua da 

Alfândega Velha, os terrenos interiores anexos, com os imóveis nele existente e pertencentes ao 
Estado, e a Casa confinante cuja frente dá para a Rua do Infante D. Henrique, que tem na frente as 
armas de D. João I. 

201 Idem, 11 de Maio de 1944. 
202 Idem, 23 de Maio de 1944. [António Calem é então o Presidente da Associação Comercial]. 
203Idem, [o pagamento seria efectuado no prazo de uma ano em duas prestações semestrais de 200 

contos cada uma Documento datado de 22 de Junho de 1944, assinado por Alberto Pinho Torres]. 

38 



casa do Infante I intervenções 

Prédio da Rua do Infante D. Henrique 
Nome Espaço Ocupação Renda Arrendatário Indemnização 
Pedro 
Bandeira & 
C.a 

Sobreloja Escritório e armazém 
de despachos 

800$00 Desde 1855 40%*" 

Manuel de 
Almeida 
Figueiredo 
Júnior 

R/ch e subsolo Escritório de corrector 
de Bolsa 

180S00 Desde 1938 30%* 

Artur Paiva Uma parte do 
1.° andar 

Escritório de 
exportação de trutas e 
seca de bacalhau 

130$00 Desde 1930 22%* 

Manuel de 
Oliveira Luzes 
&C.aLda 

Outra parte do 
1.° andar 

Escritório de 
exportação de madeiras 

150$00 Desde 1938 16%* 

Este prédio no número 53 estava arrendado como armazém à Empresa Geral de 

Transportes, mas, como se mudou para outro local, esta perde o direito à 
indemnização. Devemos acrescentar que este edifício tem ligação com os armazéns da 
antiga Alfandega, que estão arrendados ao Centro Agrícola205. Este último situa-se no 
interior do quarteirão, sendo a sua entrada pelo portão maior, ou porta principal, 
embora utilize a do número 53 em alguns casos, como quando os armazéns estavam 
muito cheios. 

Prédio da Rua da Alfândega 
Nome Espaço Ocupação Renda Arrendatário Indemnização 
Almeida & 
Cabral 

R/ch Armazém de 
mercearia da 
firma 

250$00 O máximo que a 
lei concede 

A 28 de Agosto, outras entidades se pronunciam em relação às aquisições propostas, e 

o seu teor marca um retrocesso neste processo. O Governo Civil afirma, com base nos 
estudos efectuados pelo Ministério das Finanças e nos pareceres da Direcção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais assim como da Junta nacional da Educação, que as 
conclusões são: 1- valor artístico do prédio nulo, 2- valor histórico muito relativo, 3-
possibilidades de restauro limitadas à parte seiscentista do prédio, parte essa que é 
propriedade do Estado; 4- justificação da aquisição da parte particular, dada a 
tradição de no local ter nascido o Infante D. Henrique, para adaptação ao fim que as 
entidades interessadas julgarem convenientes. A conclusão final desta comunicação é 
a de não se encarar a aquisição, por acharem os valores dos preços anormais, entrando 

Idem, Informação N.292/44. [Esta indemnização pretendida é de 40% do valor global das 
indemnizações a atribuir aos inquilinos, partindo da base de que esse valor é fixado em 30& sobre 
300 contos, importância da expropriação; de acordo com todos os inquilinos menos o M. A. 
Figueiredo Júnior]. 

'Estava alugado ao Centro Agrícola, que recebeu a indemnização de 3 00.000$ 00 para o desocupar. 
Os dois edifícios estão a ser restaurados pela DGEMN, para serem entregues sem qualquer honus à 
Cidade do Porto, citado em Alfândega do Porto e Despacho Aduaneiro, p.l 15. 
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Albano Sarmento em concordância, quando comunica ao Governador Civil do Porto 
que a Câmara nem deliberou nem tenciona deliberar adquirir a Casa da Rua da 
Alfândega pela elevada quantia de 850.000$00. 

Em 1945, a Comissão do Infante retoma a sua luta num comunicado que Alberto 
Torres dirige à Câmara. Neste, há a salientar, que embora os motivos continuem a ser 
os anteriormente referidos: a memória do glorioso Príncipe de Aviz, põe em causa a 
legitimação do seu nascimento neste edifício, mas aconselhando à sua escolha, dada a 
legitimação da tradição popular com a lápide que inseriu na sua fachada. Aqui, Torres 
proclama a vergonha que é este edifício estar transformado em armazém de bacalhau, e 
o arrastamento de uma solução, que decorre há mais de 50 anos. Como Torres, não tem 
certezas sobre a legitimação do local enquanto o do nascimento do Infante, a seu 
pedido foi elaborado um relatório sobre o valor histórico da tradição que liga o nome 
do Infante D. Henrique ao prédio da Alfândega Velha, de que é incumbido António 
Cruz207. Como a recolha é exaustiva, pois documentou-se no Arquivo Municipal, assim 
como em tudo que foi escrito e publicado, anuncia que não poderá cumprir o relatório 
no prazo estabelecido. O relatório é entregue a 8 de Fevereiro de 1946, e conhecemos a 
sua publicação posterior208. As suas conclusões são simples, não há nenhum 
documento que comprove tal facto, assim como também não há nenhum que o 
contradiga; além disso, o historiador crê que deverá ter havido reservas da parte da 
rainha em dar à luz no Convento ou nos Paços do Bispo, achando mais lógico que 
escolhesse casa sua209. Opina sobre a tradição do povo associar este edifício a este 
facto como o factor decisivo para que lhe seja dado uma aplicação condigna e 
honrosa. Um Memórias sobre a aquisição da «Casa do Infante», 1944210, encontramos 
o historial que temos estado a relatar, assim como alguns elementos que constituíram 
novidade neste processo. Em primeiro, temos a afirmação inequívoca de que não têm 
intenção de restaurar na sua feição primitiva os prédios que pretendem adquirir, mas 
sim, restaurá-los até onde fosse possível e integrados no património municipal ou do 

206Processo com cota provisória de R/267 do Arquivo Geral CMP, datado de 30 de Agosto de 1944. 
207Idem, de 25 de Julho de 1945, assinado por António Cruz. 
2 CRUZ, António - A Casa do Infante: relatório sobre os fundamentos duma tradição Incluído na 

secção relativa à Direcção dos Serviços Centrais e Culturais. In: Civitas, Gabinete de História do 
Porto, pp. 137-152. 

209 Idem, p. 145. 
210Arquivo Geral CMP, Processo Casa do Infante com cota provisória de R/267, de autoria BASTO, 

Magalhães. [Provavelmente serão as bases para as suas publicações posteriores sobre esta temática. 
Dentro deste contexto, mais tarde publicará «Acerca da CASA do INFANTE Breve análise de uma 
tradição», Tripeiro - Série V Número 2/7/58 Ano 14, p.33-36; A lição da vida do " Generoso 
Henrique Tripeiro - Série VTI Número 1/1994, Ano 13; p.100]. 
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Estado. Em segundo, encontramos referências a votos formulados por Ramalho 

Ortigão211 de que este imóvel, se destinasse à instalação de um Museu Naval que 

reuniria modelos, documentos, mapas, livros, enfim tudo o que se relacionasse com a 

Epopeia dos Descobrimentos. Sabemos que Ramalho Ortigão actua segundo uma 

perspectiva romântica, defendendo a interpretação autêntica dos monumentos, 

justificando o conceito do seu lado intocável para preservação do culto do passado212. 

Ainda sobre a atribuição de funções do destino do edifício, Magalhães Basto213 afirma, 

inequivocamente, a ideia de se fazer uma reconstituição hipotética desse prédio ou de 

qualquer outro do antigo conjunto alfandegário do final do século como inviável e 

indefensável. No ano anterior, 1945, encontramos o pedido do Comissário Nacional 

José Soares Franco de serem cedidas dependências do edifício, para se aí se instalar as 

sedes dos Centros de Instrução Náutica da Mocidade Portuguesa. 

A Comissão do Infante sofre alterações nos seus membros em 1951214 e em 1954 é 

determinado que fosse constituída, sob a orientação da Academia Portuguesa da 

História uma Comissão215 Nacional com o objectivo de promover as Comemorações 

do V Centenário da morte do Infante D. Henrique a realizar em 1960. É neste contexto 

já referido216 que foi determinado que: 1- a promoção das comemorações; 2- os estudos 

preparatórios da urbanização da zona da Praça do Infante; 3- a elaboração do programa 

educativo e festivo envolvendo toda a cidade; 4- a aquisição e utilização da casa 

onde a tradição diz ter nascido o Infante. 

A 30 de Abril de 1958, a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

afirma que tem conhecimento de que o prédio foi doado à CMP com a finalidade de ali 

ser instalado um museu217. Alberto Bessa indica que foi nomeada uma Comissão, a 

qual, ligada à Comissão das Comemorações Henriquinas, está a estudar a solução deste 

assunto. Em Setembro desse ano, Caeiro da Mata218 confirma a informação que a firma 

Centro Agrícola e Industrial, Lda. desocupou os armazéns do Estado de que era 

21'idem. [Ramalho Ortigão é cit. em diversas ocasiões na defesa dos monumentos e critérios de restauro 
por Lúcia Rosas - Monumentos Patreos, cfr nota 6 da p.249 e nota 45 da p.259]. 

212[Já em 1905 tinha dirigido ao Conselho Superior dos Monumentos Nacionais, Um brado a favor dos 
monumentos, citado por ROSAS, Lúcia Maria Cardoso -Monumentos Patreos. (...) p.152]. 

213BASTO, Magalhães, «Acerca da CASA do INFANTE Breve análise de uma tradição», Tripeiro -
Série V Número 2/7/58 Ano 14 - p.36. 

214Arquivo GeralCMP, Processo com cota provisória de R/267,0. S. 13/51,Boletim773, p.205. 
215Idem, por Decreto-Lei N.°39.713 de 1 de Julho de 54. [A constituição desta Comissão foi publicada 

no Diário de Governo u° 153-n Série de 1/7/55]. 
2I6Capítulo II - Intervenção da DGEMN, p.34. 
217Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doclO, p.604. 
218Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Relação em grelha, data 24 de Setembro de 1958, p.575. 
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arrendatária, nas ruas da Alfândega Velha e do Infante D. Henrique, contíguos à 

chamada Casa do Infante. 

Em 19S9219, há a autorização da cedência à Câmara Municipal do Porto, a título 

precário e gratuito, dos armazéns do Estado sitos na Rua da Alfândega Velha e anexos 

à chamada Casa do Infante D. Henrique, a fim de, em conjunto com esta Casa, lhes ser 

dada utilização condigna, com vista às comemorações do V Centenário da Morte do 

Infante D. Henrique. É então efectuado o pedido do Orçamento, para as obras previstas 

na Casa do Infante, antiga pertença do Banco Nacional Ultramarino, antigos armazéns 

da Fazenda Nacional220. 

Em I960221, é autorizada a cessão a título precário e gratuito, a esse Município do 

prédio sito nessa cidade constituído por um grupo de 3 armazéns e pátios, com a área 

total de 1 332 m2, e com acessos pela Rua da Alfândega Velha n° 10, e pela Rua do 

Infante n° 51, através de passagens cobertas, visto os ditos armazéns não estarem à 

face das ruas. Esta cessão é feita pela Câmara, por aquele prédio ser pertença do 

Estado, conjuntamente com o da Rua da Alfândega Velha, contíguo ao do conjunto n° 

10, e que lhe foi doado pelo Banco Nacional Ultramarino222. O Auto da Cessão é 

realizado a 26 de Julho de I960223, e a escritura da doação da Casa do Infante à 

Câmara Municipal do Porto, pelo Banco Nacional Ultramarino, a 8 de Agosto de 60224. 

Há informações sobre as áreas e respectivas doações da Casa do Infante ainda no final 

deste ano225. 

2.1- O contexto das Comemorações Henriquinas e a casa do Infante 

Pela documentação226, sabemos que esta intervenção na Casa do Infante teve início em 

1958 e terminou em 1961, inserindo-se no âmbito das Comemorações Henriquinas. 

Os preparativos para estas comemorações a nível nacional, iniciaram-se com a devida 

antecedência na década de 50, já que a celebração só iria decorrer em 1960. 

2I9Idem, data de 25 de Maio de 1959, p.576. 
220Idem, data de 14 de Julho de 1959, p.576. 
221Idem, 18 de Julho de 1960, p.582. 
222Constatamos a alteração na atitude do Banco Nacional Ultramarino ao doar o edifício, quando antes 

pensava na sua venda em duas prestações. Acrescentamos que na Alfândega do Porto e Despacho 
Aduaneiro, encontramos a seguinte informação sobre este assunto: Por diligência de S. Ex."o Prof. 
Doutor Oliveira Salazar aquela instituição entrega-a à Cidade, p. 115. Encontramos uma referência a 
Oliveira Salazar sobre o nosso estudo em Catálogo Analítico, P. Administrativo, doc22 p.622. 

223Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc29, p.633. 
224Idem, doc30, p.634., in Livro de Notas n° 112 da Nota Privativa da Câmara Municipal do Porto (fis. 

182-183) AHMP. 
225Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Relação em grelha, data 15 de Dezembro de 1960, 

p.584. 
226Idem, Processo de Obras, pp271-278. 
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Porquê tanta ênfase nas comemorações deste centenário? O objectivo destas 
comemorações é o de remeter, inevitavelmente, através da figura do Navegador para a 
epopeia dos Descobrimentos e da acção civilizadora dos portugueses, exaltando desta 
forma os sentimentos de patriotismo, numa época conturbada, devido às "tentativas" de 
independência das colónias e ao descontentamento popular pelo envio de tropas para o 
ultramar. É preciso relembrar que é na década de 50 que se inicia o processo de 
descolonização em Inglaterra e França, exemplos a que as colónias portuguesas 
assistem impotentes. Contrariamente a esta política, Portugal vai tentar reagir através 
de várias meios. A nível institucional com o Acto Colonial; Carta Orgânica do 
Império Colonial Português, Reforma Administrativa Ultramarina22''. No sentido 
sócio-político, é através destas comemorações e da sua importância simbólica que a 
ideologia do Estado Novo se assume (defendendo a legitimidade das várias colónias). 
As manifestações artísticas inserem-se neste contexto ideológico, sendo a actividade 
da DGEMN uma promoção destes valores, que transparecem no património 
arquitectónico nacional. 

A figura do Infante é pois utilizada como veículo de propaganda histórica, remetendo 
para uma das épocas triunfais da História nacional22*, precisamente aquela que iria 
dar origem à formação do Império Português, pois é associada aos eternos 
Descobrimentos, símbolo de um poderio passado, com o intuito de recriar o orgulho 
nacional e proporcionar um elo de ligação ao Estado Novo e às colónias ultramarinas. 
Seguem-se alguns exemplos que testemunham a importância atribuída pelo Governo a 
estas comemorações: 
O Decreto-lei n.° 42 138, que decreta a cunhagem de moedas nacionais de 10$, 5$ e 
2$50, comemorativas (...)229, as quais que, utilizadas diariamente pela população, 
banalizam a imagem do Infante ao mesmo tempo que a promovem. A criação da 
Ordem do Infante D. Henrique, segundo o Decreto-lei n.° 43 001, destinada a premiar 
serviços de assinalado mérito prestados por indivíduos ou instituições nacionais ou 
estrangeiros . Esta ordem tem os seus antecedentes em 1420, aquando da nomeação 
do Infante para Administrador-Geral da Ordem de Cristo ou seu Grão-Mestre231. Esta é 
criada a 2 de Julho de 60, com os seguintes graus: grã-cruz, grande - oficial, 

27 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder, O Restauro dos Monumentos Nacionais 
(1929-1960), p.154. 

228 Idem, Ibidem, p. 154. 
229 Diário do Governo, I série, 5 de Fev. 1959; 
230 Diário do Governo, I série, 2 de Julho de 1960. 
231 SOUSA, João Silva de, A Casa Senhorial do Infante D. Henrique, p.469. 
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comendador, oficial e cavaleiro. (Algumas insígnias da Ordem nas quatro primeiras 

imagens, à direita). 

O Decreto-lei n.° 43 085, em que é criada a medalha naval comemorativa (...)232, a 

qual surge considerando a conveniência de assinalar, no campo das actividades navais 

e marítimas, a próxima comemoração do 5.° centenário da morte do Infante D. 

Henrique, vulto a que estão ligadas as mais brilhantes tradições da marinha nacional. 

(A medalha frente e reverso, ao lado). 

O Governo, a fim de assegurar que o maior número de portugueses participasse nas 

comemorações evocativas do Infante, a sua vida e obra, cria o Decreto-lei n.° 42 837, 

que considera feriado nacional o dia 4 de Março (...)233; Este será o dia que marca o 

início das comemorações em todo o território nacional, através de cerimónias de 

carácter religioso e de sessões cívicas. Este acontecimento foi celebrado com todas as 

pompas que as circunstâncias exigiam, ou seja, religiosamente nas sés episcopais e 

igrejas matrizes e nas sessões cívicas promovidas pelas câmaras municipais. Na 

bandeira oficial destas comemorações, adoptou-se como símbolo a bandeira da Cruz de 

Cristo, porque: 1- representava a Ordem de Cristo de que o Infante foi regedor e 

governador; 2- a cruz firmada correspondia à melhor estilização heráldica das 

bandeiras da marinha cartográfica; 3- consequentemente, permitia melhor legibilidade 

visual pelo seu traçado simples e linear, quando hasteada. 

As palavras de Caeiro da Mata, presidente da Comissão, quando afirma que "Podemos 

e devemos afirmar, por isso, orgulhosamente, nesta hora confusa de anti colonialismo 

(...) Portugal tem feito, em todos os pontos da Terra onde chegou e se firmou, desde os 

dias do Infante, tem sido elevar indivíduos decaídos ou primitivos a condição de 

homens civilizados e à cidadania dos Portugueses da Metrópole234, numa referência 

absoluta à simbólica figura do Infante, impregnada da política dos descobrimentos e 

das intenções de manutenção do território nacional. 

Foram efectuadas várias obras235, que testemunham a importância deste evento, o qual 

foi objecto de solenes comemorações nacionais. 

l2Diário do Governo, I série, 22 de Julho de 1960. 
i3Diário do Governo, I série, 9 de Fev. 1960. 
14NETO, Maria João..., Memória (...), p.195, ou, sobre este mesmo assunto vide Comemorações do V 

Centenário da Morte do Infante D, Henrique, Comissão Executiva do V Centenário da Morte do 
Infante D, Henrique, Lisboa, 1960, volume I, p.138. 

^Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, Presidência do Conselho da 
Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, Lisboa, 1960, volume I [cota 
1061.75 COME (1)] pp222-223. 
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2.1.1- As obras e melhoramentos públicos 
Lisboa 'YliL 

Monumento dos Descobrimentos 
Porto Casa do Infante 
Sagres Arranjo do Promontório - Adaptação dos edifícios da correnteza a 

237 
centro de estudos da Mocidade Portuguesa Cabo de S. Vicente Restauro da Fortaleza 

Castro de Morim Restauro do Castelo 

Vila do Bispo 238 
Restauro da Igreja Matriz 

Lagos Restauro e Consolidação das Muralhas 

Lagos Restauro do Forte da Bandeira 

Lagos 239 
Estátua do Infante 

Beliche Restauro da Fortaleza 

Tavira Construção de um Padrão 

Sobre a primeira, Maria João Neto considera que «A expressão monumental das 

comemorações henriquinas assentou na erecção do Monumento aos Descobrimentos, 

na Praça do Império, petrificação do modelo de Continelli Telmo e de Leopoldo de 

Almeida, exibido na Exposição do Mundo Português, dominado pela afirmação clara 

e directa da figura do Infante D. Henrique»240. 

2.1.1.2- A estátua do Infante para a Casa do Infante 

Sobre a estátua do Infante, temos ainda a lembrar que houve uma encomenda efectuada 

a Leopoldo de Almeida, que já tinha dado provas sobejamente conhecidas sobre esta 

236Decreto-lei n.° 41 517 - Autoriza a construção na Praça do Império do Monumento dos 
Descobrimentos, Diário do Governo I série, 3 de Fev.1958; Decreto-lei n.° 41 687 - Autoriza a 
celebrar contrato para execução de um grupo escultórico simbolizando a «Epopeia dos Navegadores 
Portugueses», na base do Monumento dos Descobrimentos, na Praça do Império do Monumento dos 
Descobrimentos, Diário do Governo I série, 19 de Junho de 1958; Decreto-lei n." 41 721 - adjudicado 
à firma Pardal Monteiro, Lda de um grupo escultórico (...), Diário do Governo I série, 7 de Julho de 
1958; 

^Decreto-lei n." 42 628 - adjudicada a Anselmo Costa (...), Diário do Governo I série, 3 de Nov. 
1959; 

^Decreto-lei n." 42 001 - adjudicada a Anselmo Costa, Obras de reparação e restauro (...), Diário do 
Governo I série, 5 de Dezembro de 1958. 

239Esta estátua é idêntica ao modelo apresentado pela Doutora Ana Cristina Leite, como um dos modelos 
em gesso existentes no Museu da Cidade (Lisboa), que detém o maior número de espólio da obra de 
Leopoldo de Almeida e que dadas as suas replicas em vários locais, poderá ser o mesmo modelo 
encomendado para a Casa do Infante. Vide Processo Administrativo, Relação em Grelha, 18 de Maio 
de 1960, p.581. 

240NETO, Maria João..., Memória (...), p.155. Este monumento inaugurado em 1960, consiste numa 
expressão arquitectónica de uma caravela representando a gesta marítima dos cinco continentes 
através das trinta e três figuras nele existentes, sendo a do Infante à proa, a principal. Leopoldo de 
Almeida apresenta desde 1934, o tema do huante, como objecto temático de composição para 
prestação de prova no concurso para professor de Desenho de Figura (ESBAL). No mesmo ano, 
participou no 1.° concurso do Monumento ao Infante D. Henrique para Sagres com duas maquetas 
(parceria arquitectónica) em que a figura dominante é a do Infante. Em 1936, apresenta três maquetas 
(parcerias arquitectónicas) que ganham os primeiros prémios. A exposição universal de 1940 conta 
igualmente com trabalhos temáticos do autor sobre o Infante, passando em 1960 ao Padrão dos 
Descobrimentos. 
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temática, com o destino da Casa do Infante. Esta encomenda é da autoria de Manuel 

de Sá de Melo, que contempla o arranjo da Casa do Infante. Considera, inclusive, que a 

verba a despender se prevê no orçamento da Delegação do Porto na importância de 

339.000$00241. Pretendia-se colocar no páteo da Casa do Infante uma reprodução, em 

bronze, da estátua do Infante D. Henrique de autoria do Escultor Leopoldo de Almeida, 

que estava no momento a ser feita pelo Escultor. Esteja tinha dado autorização para a 

sua reprodução, ficando os respectivos encargos de conta desta Comissão Executiva, 

assim como os da fundição. 

No entanto, encontramos na documentação, em aditamento a este ofício, um pedido a 

um outro Escultor, «digne mandar executar, pelo Escultor Lagoa Henriques, uma 

réplica em bronze da estátua do Infante D. Henrique do Escultor Leopoldo de 

Almeida, destinada à Casa do Infante no Porto»242. Este ofício, igualmente assinado 

por Manuel Sá de Melo, é desmentido pelo Escultor em causa, que afirma 

peremptoriamente nunca lhe ter sido colocada tal encomenda. O Escultor Lagoa 

Henriques relata outra história sobre este evento. Que houve um Projecto para 

Monumentos aos Calafates, a colocar no recinto do Ouro243, em resposta ao Concurso 

público das Comemorações Henriquinas, lançado pelo Ministério das Obras Públicas, 

tendo ficado em primeiro lugar: Alcino Soutinho, Álvaro Siza, Augusto Amaral e 

Lagoa Henriques. Este projecto foi vetado por Oliveira Salazar, devido ao material 

ser betão armado, não correspondendo a um material nobre, e provavelmente pela 

simplificação de linhas modernas de que este era dotado. Que mais tarde foi 

contactado apenas o Escultor Lagoa Henriques para concretizar a escultura, a pedido 

de Sá de Melo. O Escultor afirma ainda que ficou relutante em aceitar esta encomenda, 

pois o projecto tinha sido desenvolvido em parceria. Foram precisamente os seus 

colegas que insistiram, veementes, recorda o autor com nostalgia, tendo-se 

desenrolado esta cena no famoso café "Majestic", no Porto. O argumento foi simples e 

Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Relação em Grelha, p.580. [DREMN, Oficio n°368 Ao 
Director - Geral dos EMN pela Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique, a 25 de Abril de 1960. Esta despesa será paga por conta da verba de 339 contos para 
mobiliário e decoração da "Casa do Infante]. 

!Idem, Processo Administrativo (...), p.580. DREMN, Oficio n°434 Ao Director - Geral dos EMN 
pela Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 3 de Maio de 1960. 

'idem, Processo Administrativo (...), p.577. DGEMN, O Despacho da D.G ao Engenheiro Gomes da 
Silva pede para ver o plano de dotação de 12.600.000$00 do Orçamento para as Comemorações 
Henriquinas 3.000.000$00 para o monumento de Belém, (Arq. Sá e Melo); 1.500.000S00 ao arranjo 
da casa do Infante; 600.000S00 ao recinto do Ouro no Porto. "... é particularmente urgente dar 
andamento a estas duas obras no Porto. Quanto ao Ouro temos de ver a participação a atribuir à 
Câmara Municipal do Porto."... 11 de Janeiro de 1960. 
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eficaz, pois se não fosse ele o autor a pedido de Manuel Sá de Melo, outro suceder-
lhe-ia, por isso mais valia que fosse um amigo244. Conforme o convite para a 
inauguração das Comemorações Henriquinas de 1960, esta obra, «Memória em 
louvor da Grei», é em memória de um agradecimento aos marítimos e homens dos 
ofícios que, no Porto, construíram, deram provisões e tripularam a 1." armada do 
Infante (1415). Assim se pretende homenagear as duras canseiras de quantos 
colaboraram com altos propósitos em toda a gesta das navegações. 
Sabemos no entanto que houve uma estátua que chegou a ser realizada, em bronze e 
numa fundição de Gaia245. O seu destino continuava a ser o inicialmente previsto: a 
Casa do Infante. Esta foi observada pelos Chefe da Secção da DGEMN e temos a 
confirmação: «Pela observação feita junto da estátua e tendo atenção as suas 
proporções, verifica-se que as dimensões do pátio são excessivamente diminutas para 
receber o aconselhável enquadramento da estátua referida»246. É ainda pedido pelo 
Arquitecto Chefe da Repartição que lhe seja enviada «outro exemplar da planta com a 
informação da possível implantação da estátua do Infante D. Henrique, na Casa do 
Infante, no Porto»247. 

Esta documentação não possuía em anexo nenhuma planta e é este o último documento 
que respeita à estátua do Infante que se destinava à Casa do Infante248. 

244Estes factos foram relatados pelo Escultor Lagoa Henriques e corroborados pelo Arquitecto Alcino 
Soutinho. A ambos um agradecimento pelo esclarecimento pessoal e pela cedência da documentação 
visual. 

245Idem, Processo Administrativo (...), p.580. DREMN, «O ofício n°434 da presidência do Conselho 
referente a uma réplica em bronze da estátua do Infante D. Henrique, destinada à Casa do Infante no 
Porto. Digne-se V. Exa. estudar as proporções. A estátua encontra-se na fundição em Gaia». Data: 17 
de Maio de 1960. 

246Idem, Processo Administrativo (...), p.581. DREMN, «Ordem de Serviço N°627 dirigida ao 
Arquitecto Chefe da Repartição Técnica DSMN, inclui o seguinte texto: Para melhor elucidação de 
V. Exa. junto tenho a honra de enviar uma planta com a indicação da possível implantação da estátua. 
A documentação data de 18 de Maio de 1960 e não é acompanhada de nenhuma planta. 

247Idem, Processo Administrativo (...), p.583. DREMN, em Ordem de Serviço N°4727 dirigida ao 
Arquitecto Chefe da Secção a 29 de Julho de 1960. 

248Foram contactados vários Arquivos na procura de mais informação sobre este assunto: Porto: 
ADREMN; Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto, Departamento de Património; o Arquivo 
Histórico Municipal do Porto; o Museu Soares dos Reis, Porto; a Faculdade de Belas Artes do Porto, 
Departamento de Museu; IPPAR, Porto; Departamento Museus Património Cultural: Casa Tait, 
Porto; Lisboa: ADGEMN; o Museu do Chiado, Lisboa; o Museu da Cidade, Lisboa; a filha do 
Escultor Leopoldo de Almeida - fotógrafa Helena de Almeida, Lisboa; e a Câmara Municipal de 
Lagos. A nossa procura foi infrutífera, pois continuamos sem saber o destino da estátua. A 
acrescentar que encontramos no AG CMP, no livro de Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, 
datado de 23 de Outubro de 1952, o Parecer N.°17/52 referente a uma estátua que não conseguimos 
apurar se está relacionada com esta questão, na ausência de mais informação. Processo 
Administrativo (...), p.571. 

47 



casa do Infante/ intervenções 

2.2 - A intervenção - a Casa do Infante/DGEMN 
2.2.1- O programa arquitectónico 

O programa foi-se estabelecendo gradualmente, tendo sido iniciados os primeiros 

esboços ainda em 1957 249 . Estes esboços só contemplam o corpo principal e são 

levantamentos do existente, sem qualquer intenção de desígnio quanto às funções que 

lhe serão atribuídas. 

i r % r ' J i a 
i.\ í! ^ ' A\ l! "!-" | 

r!.U 
1.°Piso. 2.° Piso. 3o Piso. 4o Piso. 5o Piso. 

Encontram-se presentemente no Forte de Sacavém250, datam de Dezembro, e são o 
resultado de pedidos de colecção do referido edifício251, dado não se possuírem 
elementos desenhados do monumento252. No mesmo ano, há a informação de que este 
levantamento foi concretizado em plantas e corte sendo o seu autor António Manuel 
Lima e Silva Costa253. 

Em 58, o edifício é doado à Câmara Municipal do Porto com o objectivo de aí se 
instalar um museu254. É por essa ocasião que se nomeia uma Comissão que, 
associando-se à Comissão das Comemorações Henriquinas, analisaria esta situação. 
Este documento assinala o início de uma consciencialização em relação à importância 
que se lhe pretende atribuir, pois, se já contam com a área da doação, fazem questão de 
lembrar que o corpo posterior deveria ser desocupado das funções de armazenagem e 
incorporado no conjunto da Casa do Infante255. 

O Ministro das Obras Públicas E. Arantes e Oliveira256, conforme opina Miguel 
Tomé, tem uma actuação interessada na resolução dos problemas afectos aos 
monumentos e na sua salvaguarda257, e citamos «A sua actuação enquanto ministro 
estruturada em várias frentes, marcou significativamente a consciência patrimonial do 

249Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc40, pp398-399. [Consistem em sete desenhos à escala 1/50 
dos cinco pisos, cobertura e respectivo corte, figuras 1 a 7]. 

2S0Na altura da pesquisa para o nosso estudo, ainda não se encontravam estes elementos tratados em 
suporte digital na delegação do Porto (DREMN), pelo que este levantamento tem como base, pedidos 
e deslocações ao Forte de Sacavém para uma consulta mais detalhada. 

^Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Relação em grelha, p.572. 
252 Idem, ibidem. 
^Idem, ibidem. [Foi-lhe pago 4.000$00 pela execução, em Ordem de Serviço N.°1485 da DGEMN de 

9/12/57.] 
254Idem, ibidem, doc9, p.603. 
255Idem, Cfr com doc9, p.603. 
2^esempenhou esse cargo entre 2/4/54 e 12/57/67, citado por TOME, Miguel, Património e restauro 

em Portugal (1902-1955), p.187, Nota 123. 
^TOMÉ, Miguel, (...), p.168. 
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Estado e traduziu-se no alargamento do conceito de monumento e dos respectivos 
mecanismos de protecção, no patrocínio do inquérito à arquitectura popular, no 
empenhamento directo em intervenções de restauro e na importância dada à gestão e 
estruturação territorial». O seu despacho em que pede uma rápida resolução à 
reabilitação que se pretende na Casa do Infante e manifesta a estranheza pelo facto de 
a Câmara não ter efectuado qualquer contacto com o Governo sobre este assunto não é 
de surpreender. 

Os trabalhos de sondagens realizam-se com o parecer da I a Subsecção da 6 a Secção 
da Junta Nacional da Educação258, tendo o pedido sido feito pela Comissão Executiva 
do V Centenário da morte do Infante D. Henrique. Este parecer propõe que as 
sondagens sejam acompanhadas pela vigilância dos técnicos da DGEMN de forma a 
não mutilar quaisquer elementos de interesse. Esta metodologia, baseada em 
sondagens, para o estudo do edifício e do seu restauro e aplicação era uma prática 
corrente nos serviços da DGEMN e não é de admirar que tenha sido entregue as bases 
para o seu início ao Arquitecto Rogério de Azevedo, que tem experiência no campo e 
ocupa igualmente o cargo de delegado da Comissão das Comemorações do V 
Centenário (.. .)259. Rogério de Azevedo, ao fazer o seu estudo para a reconstituição da 
Casa do Infante afirma que este é exacto no levantamento da casa e do armazém em 
anexo260. Encontramos neste ano dois levantamentos: 1- um levantamento do existente 
em Julho de 1958, efectuado por este Arquitecto; 2- outro levantamento e desenho 
datado de Março de 1958, por Francisco Braz. As plantas deste segundo levantamento 
são as mesmas que constam no processo da DGEMN com a data de 19/5/59^ . 
Com a decisão da Junta Nacional de Educação de não autorizar o estudo da 
reconstituição de Rogério de Azevedo, a DGEMN é forçada a elaborar com urgência 
um estudo da aplicação a dar à Casa do Infante, sendo este enviado a 13 de Março. Em 
Maio, tinham sido cedidos a título precário e gratuito os armazéns sitos na Rua da 

258Catálogo Analítico, Processo Administrativo, docll, p.604. 
259Sobre os trabalhos de sondagens, em Obras entraremos mais em detalhe e a questão do Arquitecto 

Rogério de Azevedo acompanhar os trabalhos, os estudos, pormenorizamos em A autoria da 
intervenção. 

260Catálogo Analítico, Processo Administrativo, docl5, p.607. 
261Nestas plantas aparecem-nos o nome de Falcão como desenhador na legenda da DGEMN assim como 

o de Alberto da Silva Bessa como chefe de Secção, Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc40, 
p398-412. Não nos é fácil perceber o motivo do levantamento efectuado por Francisco Braz por não 
existir nenhuma documentação sobre este. (Além disso, já tinha sido encomendado a António Manuel 
Lima e Silva Costa no ano anterior o mesmo levantamento). Poder-se-á dar o caso de ou esta 
documentação não existir nos Arquivos ou não ter sido a mando da DGEMN. Consideramos que é de 
realçar o facto das referências nos cortes das plantas e a sua tipologia construtiva nos desenhos da 
DGEMN ser exactamente igual à apresentada por Francisco Braz. 
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Alfândega Velha e anexos para lhes ser dada utilização condigna por ocasião das 

Comemorações do V Centenário. 

Nas plantas dos cinco pisos datadas de Maio de 59, é incluído o pátio no primeiro 
262 

piso . 

A planta do primeiro piso torna-se um elemento importante porque revela a intenção de 

afirmação do arco após a passagem coberta da entrada principal e consequente 

demolição do existente 

Nas plantas que se reproduzem, igualmente datadas de Maio de 59, podemos observar 

o levantamento do existente e corpo principal, corpos laterais compreendidos entre o 

pátio e o corpo posterior. No primeiro piso, ao nível da entrada, no edifício principal, 

pela porta menor que mais tarde é entaipada, temos a existência de uma dependência 

sanitária e de uma escada paralela à fachada264. Com a intervenção, esta dependência 

sanitária é demolida e a escada desloca-se para o extremo do corpo principal, formando 
265 umU 

No corpo posterior, encontramos duas rampas, uma no eixo perpendicular à entrada, 

encostada à escada, e outra paralela à parede do lado esquerdo. Este espaço 

desempenhava as funções de armazém ^ 6 . 

Anexo à Casa do Infante D. Henrique 1."Piso. 19/5/59 Anexo à Casa do Infante D. Henrique 2°Piso. 19/5/59. 
As rampas a serem demolidas apresentam-se a amarelo. 

Com a intervenção, as rampas desaparecem, pois é necessário ampliar este espaço e 

convertê-lo no salão nobre267. Para estes efeitos são desentaipados os arcos do lado 

262Catálogo Analítico, Processo de Obras doc40, figura 8, p.399. O pátio encontra-se preenchido a 
cinzento e o que sera demolido a amarelo. [Tratamento gráfico de imagens realizado pela autora]. 

263 A demolição do existente aparece com cor para ser mais perceptível o que seria demolido, idem 
ibidem figura 8, p.399. 

264Na imagem lateral estes elementos encontram-se a cor amarela, idem, ibidem, figural2, p.401. 
265Na imagem lateral estes elementos encontram-se a cor vermelha, idem, ibidem figura 22, p.403. 
266Processo administrativo, doc9, p603. «Esta antiga construção está actualmente, alugada pela Direcção 

Geral da Fazenda Pública ao Centro Agrícola e Industrial, Lda., com sede na Rua de Santa Catarina, 
n°. 309, desta cidade, que ali tem estabelecido o seu depósito de sulfatos, entre os quais o de 
amoníaco, o que causa graves prejuízos na construção, notando já profundas manifestações de 
salitre». 

2S7No ponto n do Boletim n.°103, «Demolição da rampa que se encontrava encostada à escada nobre e 
da que dava acesso à entrada do lado da Rua do Infante D. Henrique.», p.29. [Na imagem acima as 
rampas para se visualizarem melhor estão com preenchimento a cor, amarelo.] Imagens no Catálogo 
Analítico, Processo de Obras doc40, figura 10, p.401. 
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direito anexos à rampa, e a arcaria assume-se como dupla lateral, ladeando a escada 

num efeito simétrico que lhe confere equilíbrio espacial. 

É com estes desenhos de 59 que se nos torna compreensível o que existia antes da 

intervenção e um primeiro programa que se esboça. No primeiro piso, a entrada 

mantém-se pelo átrio, prevendo à sua esquerda um espaço museu. O museu ocupará 

este corpo na vertical dos restantes pisos, pois assume-se no segundo, terceiro e quarto 

pisos com a mesma função, só diferindo no último, em que se viabiliza uma 

arrecadação. Nos corpos laterais ao pátio e no posterior, prevê-se a ocupação destes 

espaços com a Mocidade Portuguesa - secção náutica 

No segundo piso, após a escada nobilitada e amplo salão, o espaço estava destinado a 

conferências e exposições 

Em Novembro de 59, há uma referência clara à existência de programa delineado nas 

plantas: «Admitindo este programa que consta do aproveitamento do rés-do-chão e 

salão do corpo posterior, para exposições e instalação da Mocidade Portuguesa, no 

sector da sua actividade ligada a assuntos náuticos e, ainda, à criação dum museu na 

parte do imóvel a ceder à Câmara pelo Banco Nacional Ultramarino»210. No entanto, 

no mesmo documento afírma-se que as obras até então tinham como único objectivo 

«apenas a conservação e a defesa do monumento». É uma referência explícita, face à 

pretensão de restauro de que a programática das obras se reveste. 

Em 60, há alterações significativas a nível das estruturas arquitectónicas e consequente 

programação de funções nos respectivos espaços. 

A doação efectuada pela patriótica generosidade do Banco Nacional Ultramarino e a 

invulgar compreensão da Firma Lind & Couto limitada, aos quais se deve o ficar 

integrado no património da cidade um imóvel de tão rica tradição histórica211, é a 

segunda das várias aquisições da envolvente actual do complexo da Casa do Infante, 

visto que a primeira ocorreu em 58, conforme já referimos. 

No momento em que esta doação sucede, a Casa do Infante é composta por: um grupo 

de 3 armazéns e pátios, com a área total de 1332 m2. e com acessos pela Rua da 

^Idem, ibidem, figura 13, p.401. O museu tem o preenchimento a cor cinzento e é sempre a ocupação 
do corpo principal e o espaço destinado à mocidade portuguesa - secção náutica encontra-se 
assinalada a verde. 

,9Na imagem o espaço para conferências e exposições encontra-se assinalado com preenchimento 
cinzento. 

°Idem, Processo Administrativo, doc20, pp611-614. 
'idem ibidem, doc30 p.634. No doc31 do mesmo processo, existe a informação de que o Despacho 
Ministerial da doação data de 15 de Julho de 1960. 
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IZfl 

Alfândega Velha n°. 10, e pela Rua do Infante D. Henrique n°.51, através de passagens 

cobertas, visto os ditos armazéns não estarem à face daquelas ruas. 

É importante e obrigatória esta referência às doações do edifício para a compreensão 

não só do actual edifício, mas como forma de explicitação às reformulações 

programáticas que se sucedem aquando da intervenção da DGEMN 

As plantas datadas de Janeiro de 60 afirmam o que foi efectuado em definitivo nesta 

intervenção e que se esboçava hesitantemente, dado as obras terem-se iniciado sem um 

programa previamente estabelecido, que se delineou no decurso da própria obra, tendo 

contribuído para este facto a ampliação do monumento, que obrigou à sua 

reformulação. 

No primeiro piso, iremos verificar as seguintes alterações: 

1-No corpo posterior, a ocupação do espaço maior para actividades, (anteriormente 

estava previsto para exposições e instalação da Mocidade Portuguesa, 
111 (.-"iSjjj|| ~~ ii 

2-A criação de um vestiário (um pequeno espaço no mesmo local ); jLipHT 
\ -1 - | |g j 

3- Inclusão de sanitários (em frente ao vestiário); 
11% • • 

Podemos verificar que as plantas que constam no Boletim são idênticas aos 

projectos originais fotografados em Sacavém 

O que é construído e modificado no primeiro bloco (actualmente com a designação de 

Bloco A), vai de encontro ao que estava já delineado: 

1- a simplificação da entrada e eliminação do elemento semi-circular do pátio; 

2- a eliminação do sanitário à entrada; 

3- a modificação da escada; 

4- a afirmação das arcadas conseguida com o desentaipamento; 

5- os pormenores que começam a nobilitar o salão como a introdução dos degraus 

antes da escadaria. 

No segundo piso, verificamos que as funções a desempenhar mantêm-se de acordo 

com o que tinha sido previamente estabelecido: 

1- O espaço posterior destinando-se às conferências e exposições; 1.1- nos limites deste 

constroem-se paredes, que o regularizam num rectângulo, pois a inclinação que possuía 

assinalava um espaço irregular; 

272[Na figura este espaço está assinalado a cor azul]. 
273Boletim n°103, figura 23, doc40 de Processo de Obras, p.398. 
274Processo de Obras, doc39, pp394-397. 
2^esenhos de Armando Bento. 
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2- analogamente ao que sucedeu no primeiro piso, há a construção de um espaço de 

dimensões inferiores276 no mesmo espaço posterior, que terá a designação de sala; 

3- anexo a este, constroem-se igualmente instalações de sanitários; 

4- no corpo principal, as funções iniciais mantêm-se, conforme já referido. Este corpo 

terá uma construção rectangular, que separa o espaço do museu de um outro; 

5- a construção da escada mantém a posição do que já tinha sido planeado. 

Em relação ao programa verificamos que a intenção da função de museu foi uma 

constante no corpo principal, podendo concluir que a intenção desta intervenção foi de 

facto no sentido de conservar e de musealizar o acto interventivo, tornando-o um 

monumento comemorativo e evocativo, dada a dignificação do espaço e da 

importância da figura do Infante. 

O programa do mobiliário 

Surge pela primeira vez a necessidade de se prever o mobiliário para o espaço 

destinado a sala de conferência e sala anexa. No restante imóvel, com destino a Museu 

(corpo principal), ainda não era possível programar o mobiliário, dado desconhecer-se 

a dotação do recheio do mesmo. Como a inauguração decorreria a 14 de Março de 60, 

ainda em Dezembro de 59 é solicitado aos serviços da DGEMN que elaborem os 
978 

estudos de mobiliário para se conseguir cumprir o prazo marcado 
Os estudos: 

O mobiliário é analisado ao mesmo nível dos elementos arquitectónicos, ou seja à 

feição do século XVII, e neste caso: 1- é desenhado pelos Arquitectos ou técnicos da 

[Na figura, este espaço é assinalado a cor azul]. 
As imagens encontram-se no Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc40, figura 29, p.405 e doc39, 
figural3, p.396. 

Idem, Processo Administrativo, doc21, pp615-621. 
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DGEMN; 2- é restaurado nas peças existentes279; 3- é encomendado segundo essas 

características aos antiquários e comerciantes do Porto. 

Era necessário, dado o programa que se estabelecia, tanto a nível das funções do 

museu que foram as iniciais para o corpo principal tendo-se mantido esse objectivo, e 

a função nobilitada do salão, que o mobiliário contivesse características de época, 

pelo que aquilo que foi pretendido inicialmente terá sido a aquisição de peças 

genuínas. A verba de 339 contos280 gasta com o mobiliário estava prevista a cargo da 

Comissão Executiva281 no valor de 340 (mobiliário e adornos), tendo já sido 

referenciado este facto aquando da abordagem da estátua do Infante. 

Pelas notas de encomenda, facturas e recibos, sabemos que as peças autênticas, o seu 

restauro ou mesmo o seu fabrico foram efectuados pelos abaixo discriminados: 
ANTIGUIDADES E DECORAÇÕES Especializado em Reparações 
de Obras Artísticas Rua dos Mártires, 119, Porto. 

Domingos da Silva Correia 

Joaquim G. Carneiro Casa de Antiguidades Praça Marquês de Pombal 13 Póvoa do Varzim 
1ST Jacinta Rita Correia Rua do Rosário, a°155 Porto 

Salão Silva Porto Viúva de Alberto Silva & C , em CV 
M. Freitas Rosa Praça da Republica 185-186 Porto 

ï 1 S3 

Dos elementos de mobiliário a ser restaurado existem imagens de algumas peças 

assim como uma indicação avaliativa do seu estado2 e as que seriam passíveis de 

serem efectivamente restauradas mediante o valor mencionado. 

Somente foi possível graças às indicações do Director de Departamentos de Arquivos 

da CMP, Manuel Real, saber do paradeiro das peças descritas tão extensivamente na 

vasta documentação dos arquivos da DGEMN e DREMN, e pelo que pudemos apurar 

a maior parte, infelizmente, não faz parte do actual mobiliário da Casa do Infante. 

Algumas encontram-se em restauro ainda285 e as que estão presentes no edifício para 

que foram destinadas encontram-se assinaladas 

279Idem, ibidem, doc21 e doc23, p.623. 
^dem, ibidem, doc27, p.630. 
281 Vide Relação em Grelha, Processo Administrativo de 8 de Fevereiro de 1960, p.578. 
282DREMN, «O mobiliário foi adquirido através da Secção relacionado com a Comissão Executiva do V 

Centenário da Morte do Infante D. Henrique a Jacinta Rita Correia, moradora na Rua do Rosário 
n.°155, Porto, a qual faleceu posteriormente ao fornecimento referido. 18 de Julho de 1961». 

283Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc21, p620-621. As Imagens abaixo do texto 
reportam-se a este documento. 

284Idem, ibidem, doc23, p.623. 
^Idem, ibidem, doc27, p.630. 
^dem, ibidem, doc26, p.629. 
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Fomos ao Depósito Municipal de Carlos Alberto287 e as condições em que as peças se 

encontravam não permitiram o reconhecimento nas listas que possuíamos. Ainda estão 

em tratamento de restauro e arquivístico. 

Depósito Municipal de Carlos Alberto 

Lapsos programáticos no equipamento: 

Ainda sobre o mobiliário, devemos acrescentar que, na Exposição Henriquina realizada 

por ocasião do Centenário, a Comissão Executiva da mesma informou a DSMN que as 

peças de mobília desenhadas expressamente para esse evento iriam ser distribuídas, 

caso estivessem interessados, como pertença da Casa do Infante2**... A resposta é 

surpreendente, pois como não tiveram contacto com a exposição, não lhes foi possível 

informar se as peças teriam interesse em serem integradas no património da Casa do 

Infante289. 

A Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique enviou, em 

64, várias peças de mobiliário a fim de ficarem incluídas no inventário da Casa do 

Infante290. É possível que estas tenham a proveniência da Exposição Henriquina. 

Além do mobiliário, o equipamento previsto em orçamento para decoração da Casa do 

Infante incluía passadeiras e tapetes, sem contar com o caso da estátua do Infante. 

Destes elementos de revestimento decorativo do solo, não encontrámos nenhuma 

informação em qualquer dos vários Arquivos consultados. No entanto, quando 

investigámos alguns elementos do Arquivo Geral291, deparámo-nos com uma 

informação que não constava em Arquivo da DGEMN ou da DREMN. Pareceres sobre 

um mosaico de dimensões bem razoáveis e com o destino .. .da Casa do Infante292. 

287Quando fomos ao Depósito Municipal Carlos Alberto, as peças encontravam-se conforme 
testemunham as imagens da página seguinte. 

288 Processo Administrativo, em Grelha, DREMN, oficio n.° 1437 de 18/11/60, p.583. 
289 Idem, DREMN, ofício n.° 1771 de 23/12/60, p584. 
290 Processo Administrativo, doc36 de 13 de Maio de 1964, pp641-642. 
291 Acta da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, 1941/1950, cota BI/2; Acta da Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia, 1960/1968, cota BI/3; Actas do Conselho de Estética Urbana da 
Cidade do Porto, 1957 e 1961; Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, Ofícios: Expedidos e 
Recebidos dos Anos 1951 a 1975, BI/15. 

292Processo Administrativo, doc32 AGCMP, Parecer N.°7/61 e Parecer N.50/61, pp.636-637. 
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Painel de mosaico de Manuel Lapa 

Estes pareceres disseram-nos a autoria do painel de mosaico, Manuel Lapa, e que tendo 

figurado em Exposição Henriquina em Belém, podia ser exposto na parede Sul do 

salão nobre. Esta informação de data de Fev. de 61, tem o seguimento do Parecer de 

Nov. de 61 sobre detalhes técnicos da colocação do painel que julgamos ser um facto: 

deverá substituir o caixilho de madeira do painel por um de ferro que deverá ser o 

menos aparente possível na parte da frente. 

Nada consta sobre este assunto nos Arquivos já referidos, nem na documentação dos 

depósitos da Casa do Infante. Quando consultámos a Divisão de Património Cultural 

da CMP inquirindo sobre o paradeiro da estátua, fizemos referência a estes pareceres. 

A Dr.a Maria Augusta Marques Martins associou esta informação a um painel que se 

encontra no depósito Municipal de Carvalhido, de autoria de Manuel Lapa, com a 

temática do Infante D. Henrique, de que se desconhecia a proveniência. Com a sua 

autorização, pudemos consultar esse depósito, recolhendo informação visual do painel 

e das suas dimensões, acompanhando o trabalho de reconstituição que no momento se 

desenvolve. As dimensões totais do painel são de 12m.095 de comprimento por3m.05 

de altura, sendo constituído por várias parcelas. As dimensões parcelares são: (da 

esquerda para a direita) 1.12/ 0.925/ 0.87/ 1.16/ 1.04/ 0.885/ 0.985/ 0.91/ 0.91/ 1.03/ 

0.84. Há ainda dois elementos não colocados que medem, respectivamente, 0.635 e 

0.785. 

Efectuando uma leitura do conjunto, a sua síntese é sem dúvida o motivo pelo qual foi 

encomendada a Manuel Lapa293, o âmbito das comemorações Henriquinas em Belém. 

O painel inicia-se da esquerda para a direita com a primeira parcela a ser ocupada 

verticalmente pela figura de Nossa Senhora de forma estilizada e com o Cristo na cruz 

à sua frente. A percepção das figuras é configurada pela cor. A figura principal de 

Nossa Senhora encontra-se com várias tonalidades de azul, tendo como contraste a 

figura menor de Cristo, de vermelho, no seu centro. Na segunda parcela encontramos 

293De acordo com o «Parecer emitido na sessão de 23 de Fevereiro de 1961 da Comissão Municipal de 
Arte e Arqueologia, (...), da autoria de Manuel Lapa e que figurou na Exposição Henriquina 
realizada em Belém (...)». 
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duas figuras masculinas orientadas na direcção de Nossa Senhora, a figura superior 

quase ao seu nível e em tons de azul, a figura inferior em tons igualmente frios em 

várias tonalidades de verdes. Por trás da figura superior masculina, os elementos num 

terceiro plano são alusivos às descobertas marítimas, pois sugerem velas. Na terceira 

parcela, a figura dominante é masculina, segundo um eixo vertical, personificando um 

bispo, sem dúvida abençoando os actos do Infante. Esta figura é dominada por tons 

quentes no seu panejamento (dourado), sendo o corpo por tons mais neutros, de creme, 

e um ligeiro azul para os contornos. Na quarta parcela, encontramos duas figuras 

masculinas abaixo da mediana e o fundo é arquitectónico, pois tem um arco ogival bem 

delineado em tons de azul, com colunas, remetendo para uma perspectiva ilusória após 

o arco. Na quinta parcela, os elementos são geométricos e há um arco que se desenha 

com o fundo a vermelho, preparando as cenas seguintes. Na sexta parcela, existe uma 

figura masculina em vertical, sendo o equilíbrio cromático dado pela divisão central da 

figura: do lado esquerdo, o dourado no tronco, e creme e castanho para o corpo e 

restante roupagem. Os pormenores de contorno, mais uma vez têm o recurso ao azul; 

no lado direito, os tons mais acentuados são o vermelho, o castanho e o creme. O fundo 

desta parcela recorre aos elementos arquitectónicos, existindo dois arcos ogivais sob o 

fundo vermelho. A sétima parcela tem uma figura masculina que domina o nosso olhar 

sobre o conjunto, não somente pela posição de imponência e de autoconfiança que dela 

emana, mas também por ser tão perceptível visualmente sem a proximidade de tons 

que as restantes parcelas têm, que por vezes dificulta a leitura. A simplicidade dos tons 

é notória nesta parcela: roupagem a azul e vermelho, rosto a creme, detalhes do rosto a 

castanho, assim como o cabelo e o fundo em tons completamente distintos, azul mais 

claro, creme mais claro e verde. Esta figura tem traços fisionómicos mais completos 

em relação às outras, que estando mais estilizadas, não possuem olhos, nariz, ou outros 

detalhes. A oitava e a nona parcela preparam igualmente o nosso olhar para outra 

figura dominante: a do Infante, na décima parcela. Assim, na oitava e nona, temos 

respectivamente duas figuras masculinas que são secundárias à figura do Infante. O 

Infante assume-se em tons de azul e dourado com uma roupagem mais sumptuosa sob 

um fundo arquitectónico para lhe conferir mais dignidade e importância. Na décima 

primeira parcela, encontramos outra imagem da Virgem com Cristo deposto no seu 

regaço, formando uma cruz com a sobreposição destes elementos. Nesta parcela 

dominam os tons quentes de vermelhos e castanhos, sendo excepção o manto de Nossa 

Senhora, que é num azul-escuro e lhe contorna o corpo. O início do painel parece à 
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priori294 semelhante ao seu fim dado a inclusão das mesmas figuras em cenas díspares 

(uma em que o corpo de Cristo é deposto da Cruz e a outra com a crucificação). 

O conjunto é magnífico por vários factores: pela composição perfeitamente 

equilibrada, pelo conjunto das personagens e ambiência envolvente, pela riqueza 

cromática e pela mestria do autor. 

O motivo pelo qual não foi colocado no local a que se destinava, o facto de na Casa do 

Infante não haver nenhuma referência à sua existência, a sua localização actual no 

Depósito Municipal de Carvalhido, em reconstituição, mas ignorando-se como lá foi 

parar, constitui um número de questões para as que não teremos respostas. Quando 

informámos da sua existência o Director do Arquivo Histórico Municipal do Porto e o 

Arquitecto Tasso de Sousa e inquirimos se haveria alguma possibilidade de ser 

colocado no local a que se destinava após a intervenção da DGEMN, tornou-se óbvio 

que dado a intervenção actual estar concluída e a sua existência ser de total 

desconhecimento, não é possível fazer uma implementação deste elemento num local 

de que se prevê outra caracterização. 

2.2.1.1 -As obras 

Como afirma Rogério de Azevedo295, a intervenção na Casa do Infante só foi possível 

dado o interesse em celebrar o V Centenário da Morte do Infante D. Henrique2 e pelo 

subsídio cedido pela DGEMN. 

Podemos considerar que este monumento se enquadra, nos objectivos descritos por 

Gomes da Silva297, quando este afirma que «importa restaurar e conservar, com 

verdadeira devoção patriótica, os nossos monumentos nacionais (...), quer como 

padrões imorredouros das glórias pátrias que a maioria deles atesta (...); o critério a 

presidir a essas delicadas obras de restauro (...)de modo a integrar-se o monumento 

na sua beleza primitiva, expurgando-o de excrescências posteriores (...). Nesta 

afirmação, encontramos as linhas gerais condutoras aplicadas à intervenção da 

(Lembramos que o painel encontra-se em reconstituição e há ainda parcelas não colocadas, pelo que a 
nossa leitura é incompleta]. 

; AZEVEDO, Rogério, «A Casa do Infante» (elementospara a sua reconstituição), p.15. 
' Para esse efeito foi criada a Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 
constituída por várias Delegações Regionais: Lisboa, Porto, Coimbra, Algarve, Batalha, Tomar, 
Viseu, Funchal; Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta No Porto a presidência desta Comissão 
ficou a cargo do Professor Doutor Amândio Joaquim Tavares até Janeiro de 1959. Após esta data, na 
função de presidente ficou o Professor Doutor Fernando Domingues Magano. Como vogais: 
Professor Doutor Luís de Pina, o Doutor Artur Magalhães Basto, o Arquitecto Rogério dos Santos 
Azevedo, sendo secretário o Doutor João Albino Pinto Ferreira. Comemorações (...) volume I, p.91 

' DGEMN, Boletim n° 1, pp. 19-20. 
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DGEMN na Casa do Infante. Sobre Gomes da Silva, mais à frente enquadraremos a 

sua actuação em Arquitectos da DGEMN. 

No desenvolvimento dos trabalhos da DGMEN, apercebemo-nos de algumas variantes 

nas designações dos títulos imputados à obra. Este procedimento prende-se com 

alterações de filosofia no processo interventivo a aplicar no Monumento ou com a falta 

de um programa base que só mais tarde será implantado. 

Nov58: As obras iniciaram-se com trabalhos de sondagens para a reconstituição do 

Monumento, em Novembro de 58298, tendo posto a descoberto variados elementos de 

cantaria com interesse arqueológico. Foi previsto uma estimativa contendo a execução 

cuidadosa de trabalhos de desaterro no pavimento do rés-do-chão, limpeza de paredes 

de cantaria, demolição de divisórias interiores e desentaipamento de diversos vãos de 

portas, arcos, janelas, etc. 

Dessa forma, foi efectuada a escavação cuidadosa de terras no pavimento do rés-do-

chão, incluindo a limpeza e recolha de elementos de cantaria de interesse arqueológico. 

Procedeu-se à limpeza cuidadosa de paredes de cantaria à vista e a descoberto, com 

picagem de reboco existente. 

Demoliram-se as paredes de tijolo e blocos de cimento em divisórias interiores. 

Efectuou-se o desentaipamento cuidadoso de vãos de portais, janelas e arcos que foram 

encontrados. 

Dez58: As obras continuaram nesse ano, registando no teor da Memória Descritiva de 

Dezembro299 ainda a mesma designação de reconstituição, embora o título na 

documentação (Memória, Orçamento e Ofícios) utilize ostensivamente a designação de 

Obras de beneficiação geral. Nestas, alterou-se de forma definitiva a fachada do 

edifício, (como adiante iremos analisar mais detalhadamente), efectuando-se a 

reconstrução geral do telhado, que supriu a mansarda existente, afirmando a DGEMN 

que assim a corrigia da forte inclinação com que esta se apresentava. 

Foi colocada nova cobertura de telha nacional dupla, de fabrico "patinada", em 

substituição da existente "tipo Marselha" que os técnicos da DGMEN consideraram 

imprópria. 

Catálogo Analítico, Processo de Obras, DGEMN, doc2a e 2b, p.280 e p.281. No entanto no Processo 
Administrativo, estes trabalhos iniciam-se com a aprovação da JNE a 19 de Maio, estando em curso 
em 12 de Julho de 1958, docl4, p.606. 

'Catálogo Analítico, Processo de Obras, DGEMN, doc3a e 3b, pp282 - 283. 
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Jul59: Em 1959, o título modifica-se para obras de restauro e consolidação , 

contemplando no mesmo documento a designação da pretensão de restauro do imóvel. 

Será esta a designação que se irá manter até ao final, com as adaptações necessárias 

das várias empreitadas. 

Nestas obras, foram efectuados vários trabalhos como: o apeamento da armação dos 
telhados antigos e sua cobertura, no seguimento das iniciadas em 58, apeamento do 
pavimento de madeira do salão posterior numa primeira abordagem, dado que este foi 
monumentalizado pela intervenção da DGMEN. Procedeu-se à demolição de tectos de 
betão e de paredes de alvenaria recentes, à regularização de cornija hoje facilmente 
visível no alçado frontal, e à construção de nova armação do telhado com esteiras de 
tijolo armado no salão posterior e no corpo central intermédio e direito. Neste ano, 
encontramos uma informação detalhada sobre o processo da DGEMN, pois obtemos 

' lAI 

nesta documentação do doc.4, o cadastro do empreiteiro 
Podemos constatar que o empreiteiro Saúl de Oliveira Esteves tem a confiança dos 
serviços da DGEMN, dado o despacho ministerial de 26/12/58, em que foi dispensado 
do concurso público por ocasião desta empreitada. Sabemos aliás que já realizava 
trabalhos para a DGMEN noutras ocasiões, conforme comprova a exaustiva recolha de 
Miguel Tomé neste campo302. Na mesma extensa documentação, obtivemos o caderno 
de encargos e a relação de salários mínimos do pessoal interveniente da época. Na 
designação das várias funções, não nos parece enquadrar-se ninguém com 
conhecimentos específicos na intervenção, quer no campo do restauro ou do 
arqueológico. Rogério de Azevedo faz referência a este facto quando afirma: São três 
aduelas «sobreviventes» de todos os atentados; uma delas foi «picada» por um 
pedreiro que se na ocasião eu não chegasse ao local, teria destruído todo o documento 
numa inconsciência transbordante, como outros foram destruídos durante as obras de 
restauro . 
Esta obra prossegue ainda em 1959, com o mesmo título304, efectuando-se os seguintes 
serviços: o apeamento de paredes de alvenaria existentes em divisórias do pátio, de que 

300Idem, DGEMN, doc4a, p.284. Para detalhes de materiais utilizados, vide Orçamento-doc4b, idem, 
ibidem, pp285-286. 

301Esta informação possibilita a recolha de informações dos aspectos técnicos da empreitada, que nos 
assegura a competência do empreiteiro e forma como a empreitada decorre. Vide doc4f, id ibidem, 
p.287. 

302TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal (1902-1955), volume 2. 
303AZEVEDO, Rogério, «A Casa (...) p.24 
304Catálogo Analitico, Processo de Obras, DGEMN, doc4j, p.293. Para detalhes de materiais utilizados 

vide Orçamento-doc41, idem, ibidem, p.294. 
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temos a percepção pela documentação fotográfica realizada na altura. Foi assente 

alvenaria na empena Sul do Salão para sua elevação. O pavimento do salão posterior 

foi construído em tijolo armado, pois dada a sua localização não necessitaria de um 

material nobre como a madeira. 

Jan60: As obras iniciadas em 60 referem-se somente ao aspecto técnico de conclusão 

das coberturas e consolidação de paredes305. O apeamento e novo assentamento de 

alvenaria e cantarias de vãos de portais em consolidação de paredes em mau estado, 

que inclui a substituição das pedras deterioradas, induzem ao falso velho habitual na 

forma de trabalho destes serviços. Temos que reconhecer o mérito neste campo aos 

serviços da DGEMN, que aperfeiçoaram esta técnica de forma brilhante: quando é 

"necessário" introduzir material (pedra) novo, no já existente, picar a pedra nova de 

forma similar à antiga, falsificando-a em termos existenciais, e quando se aparelha 

esta, em termos visíveis só se distinguirá a diferença nos primeiros anos pela patine, 

pois como sabemos a pedra é por excelência um material que se uniformiza 

temporalmente. Sobre esta questão, Miguel Tomé considera, que os critérios de 

actuação, supostamente procurando a recuperação da feição primitiva (...), 

implicavam o uso de técnicas muito semelhantes às primitivas . Este critério, 

defendido pela Carta de Atenas (1931), irá confrontar a autenticidade histórica do 

monumento com a dissimulação de materiais aplicados, constituindo um paradoxo esta 

aplicação, pois defende-se como sendo uma necessidade de dissimulação dos novos 

materiais e tecnologias307 . 

É visível neste documento esta metodologia e citamos «construção e assentamento de 

cantarias apicoadas a fino em cachorros e cornija das paredes, em falta e na feição das 

existentes. » 

Conforme referido pela própria DGMEN308 o objectivo do programa de trabalho é a 

valorização de todos os seus pormenores fundamentais e característicos (...) deforma 

a constituírem elementos de estudo das várias fases da sua evolução. Nos trabalhos 

descritos por este Boletim, encontramos já resolvido o ponto 1309, e constatamos que a 

305 Idem, doc5, p.295. 
306 TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal (1902-1955), p.85. 
307 Idem, ibidem, p.81. 
308 Boletim a°103 Casa da Rua da Alfandega Velha, Março de 1961,p.29 
309 Idem «Demolição das paredes que vedavam os arcos do pátio e da ala Sul do corpo intermédio junto 

da escada nobre, e bem assim dos pavimentos que dividiam em dois pisos o espaço para além 
daqueles arcos. » Constatamos que os dados descritos na intervenção não são completos, e para uma 
compreensão da mesma, têm que ser confrontados não somente através das várias dependências 
(documentação), mas igualmente com os estudos e projectos. 
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informação é insuficiente no processo das obras, recolhido nos vários serviços: 

DGMEN, DREMN e Boletim. 

É em 60 que decorrerão a maior parte dos trabalhos no monumento. Em Janeiro, 
iniciam-se os de conservação e restauro nos corpos dos armazéns que abrangem 
os seus dois pavimentos e constam dos trabalhos seguintes: no corpo posterior, prevê-
se a construção de fundações e paredes divisórias dos serviços sanitários, a substituição 
de cantarias no paramento deteriorado das paredes, a construção e restauro de janelões 
e portais, com aproveitamento de parte das cantarias existentes, a instalação da rede de 
saneamento e de águas pluviais e a limpeza dos paramentos das paredes de cantaria e 
refechamento das suas janelas. 
Jan60: Neste mês são igualmente previstas estimativas dos diversos trabalhos de 
carpintaria no rês - do chão e andar do corpo posterior311. São consideradas as 
obras de construção de caixilharia de madeira de castanho para vedação das várias 
janelas da fachada do corpo posterior e pátio central, com aplicação das respectivas 
ferragens de latão para o seu perfeito funcionamento. 
O revestimento da laje de betão do pavimento do salão do andar deste corpo posterior 
seria substituído por soalho de madeira de riga, sendo prevista a construção do novo 
tecto em caixotões moldurados de madeira de castanho. O tecto seria assente sobre 
chaceamento armado nos vigamentos existentes. Iremos pormenorizar, mais à frente, 
este elemento, indicando somente que nesta estimativa já temos a referência de um dos 
seus objectivos: manter as características apropriadas à época do corpo do salão em 
referência. 
Fev60: A reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos central e posterior do 

Monumento, com início em Janeiro, compreende vários pontos das obras de restauro 

descritas no Boletim 103312. Estas obras incluíram os trabalhos da especialidade 

referente a obras de canteiro. 

310Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc7a, DGEMN, p.298. 
311 Idem, ibidem, docóa, p.296. «Para cumprimento da Determinação Superior referente às obras deste 

Monumento Nacional, de forma a que possa ser inaugurada durante as cerimónias das 
"Comemorações Henriquinas", previstas para meados do corrente ano organizou-se a presente 
estimativa que se refere à execução de diversos trabalhos de carpintaria incluídos no plano de 
restauro do imóveb>. 

312Boletim 103, capítulo 6 - Obras de restauro. Embora estes elementos nos apareçam no mesmo doei 1 
do Processo de Obras, encontramos dissonâncias temporais no relato do Boletim, pois o apeamento 
dos pavimentos encontra-se descrito no ponto IV, e o levantamento e reassentamento da escada 
nobre, aparece-nos no ponto X (p.30). Constatamos que não há um critério uniforme de registo, quer 
nos arquivos consultados (ADGEMN/ADREMN/Forte de Sacavém), quer no tratamento da obra 
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Foi efectuado o restauro das cantarias em mau estado das guardas e degraus da 

escada interior de acesso ao andar do corpo posterior, compreendendo a aplicação da 

pedra aproveitável existente, o fornecimento dos principais elementos em falte?13, 

assim como a acção de limpeza nos elementos do conjunto. Estamos perante o 

procedimento tácito deste órgão interventivo, no caso de restauro: aplicação do 

existente enquanto possível, substituindo-o quando em falta dos elementos. 

O restauro da escada de acesso ao corpo posterior será cuidadosamente executado, 

substituindo-se as peças de cantaria moldurada que se encontram danificadas e 

consolidando-se as restantes nas devidas condições, de forma a garantir uma perfeita 

harmonia de trabalho a executar. 

O pavimento das diversas dependências foi executado com lajedo de cantaria, sendo 

assente à feição antiga, havendo sempre o cuidado de garantir a impermeabilização nas 

fundações. É de referir que este cuidado assim como a instalação da rede sanitária 

nesta intervenção, é hoje objecto de contesto do Arquitecto Tasso de Sousa e de 

Manuel Real em relação ao que foi destruído das preexistências dos corpos da frente 

(Bloco A/DF), assim como originaram na época várias reclamações dos moradores 

contíguos, que tiveram de se sujeitar a inundações, enquanto se realizavam as obras e 

após estas. 

O levantamento do lajeado de cantaria apicoada foi realizado na passagem coberta do 

acesso do pátio Norte à Rua do Infante D. Henrique, da mesma forma que o pavimento 

do corredor lateral Norte do pátio posterior. Neste último, manteve-se o fornecimento 

da pedra nova em substituição da que faltava. 
315 

Em Fevereiro, sabemos que as obras estão a obedecer a um programa existente , pois 

pela primeira vez há uma referência sobre a existência do mesmo, e citamos «o 

programa das obras de restauro e adaptação deste Monumento». Neste documento, 

assistimos às modificações que foram introduzidas no rés-do-chão do corpo frontal do 

monumento «de modo a conseguir-se uma harmoniosa integração no seu conjunto». 

Incidindo sobre os principais trabalhos, foi efectuada a demolição do pavimento de 

madeira do 2o pavimento, a construção de uma parede de alvenaria com as respectivas 

(quase inexistente, tendo somente a existência de um Boletim que não se coaduna com o descrito nos 
arquivos). 

313 Catálogo Analítico Processo de Obras, DGEMN, docllb, p.317. 
314 Catálogo Analítico Processo de Obras, DGEMN/ doei 1/12, pp316-320. 
315 Idem, doc8a DGEMN, p.307. 
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aberturas (guarnecidas a cantaria, para isolamento do corpo frontal do pátio), a 

inversão de um portal existente com a substituição das cantarias em mau estado. 

Fev60: Nas obras de restauro e adaptação316 ainda a decorrer no mesmo mês, 

verificamos as alterações introduzidas no pátio, que sabemos que é dos poucos 

elementos que sofreram alterações na sua área, constituindo um elemento genuíno. 

O arranjo do átrio do corpo frontal, e consequente modificação da sua fachada sobre o 

pátio interior, com o intuito de se obter uma equilibrada harmonia desta parte da 

construção, irá alterar decisivamente a fachada posterior do monumento. Aqui, 

dividiríamos a acção em dois blocos distintos: restauro e intervenção. No primeiro, 

fizeram o restauro do lajedo do átrio da entrada principal e o restauro das cantarias 

mutiladas dos vãos da entrada principal. 

Na intervenção, houve a modificação da fachada sobre o pátio que compreendeu a 

abertura de novos vãos na feição da época. Para esse efeito tiveram de ser entaipados 

os diversos vãos existentes na fachada referida. Esta intervenção que seguiu os critérios 

utilizados na altura pela DGEMN, de harmonia de conjunto, a famosa unidade de 

estilo, uniformizou de forma perfeita a fachada, destruindo os vestígios das suas 

ocupações e vivências anteriores de forma irreparável. 

Nesta modificação, assistimos impotentes como passivos espectadores, tanto pela força 

de um organismo interveniente como a DGMEN, quer temporalmente por um 

acontecimento sucedido há décadas atrás, a transformação física que este monumento 

sofreu na fachada posterior que o modificou a nível arquitectónico, e 

consequentemente na sua dimensão histórica. 

Fev60: A construção da nova cobertura do corpo frontal, também realizada ou 

prevista em Fevereiro317, irá dar início ao tratamento das coberturas e pavimentos, 

efectuando-se a demolição da cobertura e pavimentos de madeira do edifício, que 

compreendem a selecção de materiais aproveitáveis. A nova cobertura será construída 

com material de betão pré-fabricado e telha do tipo nacional de fabrico patinado, 

incluindo beiral duplo com telha do mesmo tipo. As coberturas serão executadas 

igualmente nos salões do pátio central, consistindo esta na construção de tectos de 

madeira, que dadas as exigências das características da época da construção constitui 

uma parte especializada que merece todos os cuidados no sentido de se conseguir 

316Idem,doc9,p.310. 
317Idem, DGEMN, doclOa, p313. Há referência a este aspecto dos apeamentos dos telhados e das 

respectivas armações que se encontravam em mau estado no Boletim da DGEMN 103, ponto V, 
p.30. 
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manter a feição apropriada• . Em termos construtivos/técnicos, «os tectos serão 

construídos em madeira de castanho, formando caixotões planos em vigas intermédias, 

fixados a uma estrutura também de castanho suspensa das linhas de betão pré-

esforçado que fazem parte da armação da cobertura dos corpos respectivos». Nas 

imagens, em anexo do lado direito, podemos observar a planta dos tectos e o 

pormenor dos tectos 1,2 e 3 

A construção de tectos de madeira nos salões do pátio central reveste-se da 

importância que o mecanismo da DGEMN irá atribuir a este espaço. A tentativa de 

monumentalização de um amplo salão e, consequentemente, do realce da escadaria 

merece as atenções dos técnicos que a elas se dedicaram. Bessa, aqui, demonstra mais 

uma vez o cuidado que teve nesta intervenção, ao afirmar, na Memória Descritiva, que 

«dadas as exigências das características da época da construção constitui uma parte 

especializada que merece todos os cuidados no sentido de se conseguir manter a 

feição apropriada??73. 

Os tectos nos salões do pátio central, em termos de materiais e técnicas, são 

construídos em madeira de castanho do Minho, formando caixotões planos em vigas 

intermédias, são fixados a uma estrutura também de castanho suspenso das linhas de 

betão pré-esforçado que fazem parte da armação da cobertura dos corpos respectivos. 

A escada no salão do actual bloco F constitui um elemento emblemático que foi 

rigorosamente mantido no contexto do século XVII, no qual foi construído. Assim se 

pretendia com a amplitude deste espaço: uma dignificação das antigas funções. No 

entanto, a escada, no século em que foi construída, convém relembrar que funcionava 

como dependência alfandegária, num contexto bem diferente do que se lhe pretende 

atribuir. Mas sobrepõem-se os objectivos de relembrar as glórias passadas noutras eras 

de que a população se deveria orgulhar enquanto pertença nacional, 

monumentalizando-se a escada que adquire o timbre de nobre, assim como o espaço 

envolvente do salão324. Arantes e Oliveira, nesta obra, pede em ofício325 que se dê o 

rápido andamento, sendo este elemento de brevidade (quase urgente) constante neste 

" T B 

318 Idem, DGEMN, docl3a, p.321. 
319 Idem, DREMN/ doc40 figura 39, p.406. 
320 Idem, figura 43, p.406. 
321 Idem, docl3a e 13b, pp321-322. 
322Este elemento é mesmo descrito no Boletim DGMEN 103 como sendo «escada nobre», ponto X, p.30. 
323 Idem ibidem. 
324 Imagem constatando este facto na página 71 (iluminação). 
325 Processo de Obras, DGEMN, ofício n°1776 de 8/2/60, doc9e, p.272. 
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processo de intervenção, dado o que sabemos do prazo e objectivo de cumprimento nas 

Comemorações Henriquinas. 

Mar60: A construção de pavimentos de betão armado no corpo frontal só foi 

concretizada após as pesquisas e elaboração de estudos, pois doutra forma não 

conseguiam fixar com precisão o nível dos pavimentos do corpo frontal do 

Monumento326. Foi igualmente necessário, verificado o estado das velhas paredes e 

dada a insegurança patente na sua estrutura, optar pela construção de pavimentos de 

betão armado com os quais se pretende obter a ligação das paredes por seu 

intermédio através de cintagem das mesmas com vigas inseridas na sua espessura. O 

motivo pelo qual este pavimento foi concebido deve-se ao facto de permitir o 

assentamento do soalho e o revestimento inferior com tectos de madeira na feição da 

época do edifício. Foram demolidos os pavimentos de madeira nos segundo e terceiro 

pisos, assim como das divisórias viga e pilares de betão existentes sobre os mesmos. 

Em seu lugar foi construído laje vigada constituída por elementos de betão pré-

esforçado. 

Os pilares e vigas em betão normal possuem secções apropriadas para permitir a 

aplicação do material de acabamento na feição da época, conforme é pretensão em 

quase toda a obra. 

Mar60: As obras iniciadas em finais de Fevereiro nos tectos dos salões laterais, 

prosseguem também no mês de Março, com designação de execução de tectos de 

madeira planos e vigados nos salões dos corpos laterais. Procede-se então à 

execução de tectos de madeira planos e vigados, que teve este atraso de um mês 

enquanto se decidia a adaptação desta parte do Monumento . Solucionada a 

adaptação, foi encarado o estudo dos tectos dos corpos laterais, os quais foram 

previstos dentro de uma feição adequada à época dos elementos mais dominantes 

encontrados nas pesquisas previamente efectuadas para o efeito de esclarecer com a 

maior aproximação a natureza do trabalho a realizar. Em termos técnico -

construtivos, estes serão estruturados com vigamentos de madeira de castanho 

devidamente tarugados de forma a receber o revestimento final dos painéis e 

elementos vigados, devidamente moldurados dentro das características do século 

XVII. Ainda neste factor de tectos, encontramos as obras realizadas sobre revestimento 

Idem, ibidem, docl5a, p.325. 
Idem, ibidem, doclóa, p.328. 
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com madeira de castanho de tectos de betão armado no corpo frontal , ainda no 

mesmo mês e no seguinte a construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos 

com madeiras de castanho 
No primeiro, notamos as mesmas dúvidas de um programa que se vai definindo 
enquanto as obras se desenrolam, pois, e citamos, «Devidamente definido o 
divisionamento da parte posterior do corpo frontal, foi elaborado o estudo de 
revestimento do tecto de betão armado com vigas aparentes, correspondentes à 
passagem que dá acesso ao pateo.» Foi observado pelo Arquitecto Bessa, na sua 
Memória Descritiva de Março, que o tecto possui características construtivas na sua 
envolvência que demonstram que obedece a uma feição de transição entre os 
elementos do corpo posterior e do frontal. Factor comum e natural num elemento que, 
embora com o carácter de monumento, passou e sofreu inúmeras alterações que o 
nosso estudo tenta captar. Em aspectos construtivos, este foi realizado em madeira de 
castanho, emoldurado, executado directamente sobre uma quadrícula com elementos 
de castanho fixada a placa de betão. Desta forma, os pormenores mais uma vez 
denotam o cuidado de permitir uma integração perfeita no contexto em que este é 
aplicado, sendo neste caso o ambiente rude das paredes em cantaria. E sem dúvida 
com o desenvolvimento dos trabalhos em curso que os esclarecimentos tomam o lugar 
das dúvidas330. 
No segundo, há a construção do tecto dos serviços sanitários do 2° pavimento do 
corpo posterior, assim como o tecto com madeira de castanho, armados em caixotões 
planos na sala e corredor anexo no mesmo local. 
As portas são incluídas nesta empreitada que consta da reparação de portas de 
grossura, existentes, incluindo a substituição das ferragens e elementos de madeira, em 
mau estado. Há igualmente a construção de portas de grossura, em madeira de 
castanho, almofadadas na feição da época, incluindo o seu assentamento com ferragens 
apropriadas, assim como portas em pinho331 e seu assentamento, com ferragens 
apropriadas nos serviços sanitários do corpo posterior. É efectuada a construção de 

328[Este revestimento é aplicado no 2o pavimento do corpo posterior]. Vide, Idem, ibidem, docl9a, 
p.338. 

329 Idem, ibidem, doc23a, p.347. 
330Idem, ibidem, doe 19a, e citamos para apreender a metodologia utilizada neste caso interventivo, 

enquanto se faz vai-se aprendendo a fazer «surge a necessidade de se encarar a execução dos 
pormenores duvidosos antes de se atingir a fase actual da obra», p.338. 

331Deduzimos que dada a localização destas ser nas dependências sanitárias, originará a selecção de 
outro material a ser utilizado na construção (pinho). 
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alisares em madeira de castanho, moldurada na feição da época e seu assentamento no 

guarnecimento de vãos do corpo posterior. 

Os caixilhos de dois batentes e guilhotina são colocados nas fachadas do corpo 

principal e o seu assentamento é efectuado com ferragens. Nesta documentação, 

constatamos que é reparada a caixilharia existente na fachada principal. No estudo de 

ferragens e caixilharias existentes no nosso edifício, já Pedro Vitorino " tinha 

constatado a idoneidade do elemento, afirmando que pouco abaixo dos peitoris das 

janelas do meio avultam fortes misulas com entalhe próprio para receber um frechai 

de alpendre. Todo paramento de silharia, em regular estado de conservação, 

apresenta de ora em quando, pedras salientes ou «esporões», como é comum topar-se 

nas torres medievais.». Na primeira imagem, situamos a fachada posterior da casa e 

na segunda, embora tenha dimensões reduzidas, na parte alta da fachada posterior, 

onde se vêem quatro suportes de ferro forjado da época334. Ainda na sua observação 

sobre as janelas que considera de maior interesse, observou que pelo menos três delas 

apresentavam vestígios de terem tido os vãos divididos por um mainel. 

Janelas cruzetadas 
patentes na fachada 7" ;'--*. 

4 j i " ; Alçados, exterior e 
\úh 

335 
posterior m i + j 

n interior, planta e perfil 

lU . 336 
das janelas 

Vitorino efectua uma analogia interessante sobre o método construtivo deste edifício, 

em alguns elementos (porta em ogiva, janelas quadradas por vezes divididas ou 

omitidas no rés-do-chão, de silhares talhados e saliências nos modilhões), com as casas 

flamengas e alemãs 337 . Há também uma referência sobre a semelhança com o Paço 

dos Duques de Bragança, em Guimarães, que mais à frente trataremos em detalhe em 

relação ao equipamento introduzido (iluminação). 

332Notas de Arqueóloga portuense: Segunda parte In: boletim cultural / Câmara Municipal do Porto 
Vol.7, N°l/2/3 (1944) pp. 37-54 e 186-196. 

333 Idem, ibidem, Figura III. 
334Idem, ibidem, Figura n. 
335 Imagem pertencente aos Arquivos da DGEMN/DREMN. 
336Idem, ibidem, Figura IV. Vitorino faz questão de afirmar que o autor do desenho é o Arquitecto 

Francisco Oliveira Ferreira, p. 193. 
3370 autor no seu estudo oferece alguns exemplos como na Alemanha é o caso da «Kaufhause», 

entreposto ou alfândega junto do lago Constança (1388) e a «Casa do Linho», Francforte (1400). 
Dadas as dimensões e as abrangências do nosso estudo não nos foi possível procurar mais 
informações sobre estas referências, tentando-nos cingir aos objectivos propostos do nosso estudo, 
embora as indicações das semelhanças apontadas por Vitorino tenham obrigatoriamente que ser 
referidas. 
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Sobre as ferragens, Vitorino afirma peremptoriamente que os exemplos encontrados 

são os únicos sobreviventes medievais no Porto. Descrevendo as ferragens: são quatro 

suportes com argolas que se colocam no alinhamento dos peitoris das janelas 

superiores. Nas suas extremidades encontram-se figuras zoomórficas , tais como 

cabeças de galo ou de cobra. Estas aplicações terminais deixam-nos com suposições 

quanto à sua função, pois se Vitorino adianta a aplicação de suspensores de lâmpadas 

ou, pela sua disposição em linha, de sustentação de um toldo, pode ser meramente um 

ornamento introduzido unicamente pela fruição estética, embora consideremos que, 

dado o carácter funcional da primeira hipótese mencionada pelo autor, esta será 

merecedora de maior credibilidade. 

Mar60: A construção de janelões de cantaria e pavimentação do pátio central e 

salões contíguos339, cuja memória data de Março, afirma que os janelões na feição da 

época do século XVII serão reconstruídos de acordo com os elementos encontrados 

nas paredes e o lajedo será assente no antigo nível encontrado abaixo do existente e 

executado em idênticas características aos restos das pedras que foi possível 

encontrar em diversos pontos. Este ponto permite-nos tecer algumas considerações, a 

primeira - esta Memória Descritiva está assinada por Bessa; segundo - sabemos que 

Rogério de Azevedo tinha elaborado o estudo340 que acompanhava as obras; terceiro -

a afirmação de Manuel Real que é ao segundo que se deve esta opção de reconstruir as 

janelas de acordo com as existentes na entrada do pátio (Bloco F). Na impossibilidade 

de estabelecer nada mais que suposições, os factos dizem-nos que as janelas existiam 

antes da intervenção da DGEMN, conforme testemunha o desenho de Gouvêa 

Portuense341 (ao lado do texto), sendo de fácil suposição que têm a mesma idoneidade 

que o Escudo de D. Pedro e respectiva inscrição comemorativa342. Que a DGEMN 

utilizou estes elementos é óbvio e está patente na fachada posterior do edifício 

Podemos igualmente deduzir pelas obras executadas nesta intervenção que se efectuou 

uma ligeira alteração a este elemento, ainda no pátio no corpo principal, de forma a 

As imagens introduzidas pertencem ao estudo do autor, Figura VH com a legenda «Dois ferros 
forjados da casa, vistos de perfil e de frente», p. 195. 

'Catálogo (...), docl4, p.323. 
'AZEVEDO, Rogério, «A Casa (...). 
Imagem publicada no artigo de MARÇAL, Horácio, «A rua do Infante D. Henrique», no Tripeiro do 
Ano XT!, Série V,p.41. 

1A época de reconstrução da Alfandega em 1677já foi referida no capítulo anterior, p.20. 
' Catálogo Analítico, Processo de Obras, DGEMN doc41, pp413-416. 
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compatibilizá-lo com as janelas defronte (Bloco F actual) e a situá-las acima do 
344 

mesmo 

Nesta empreitada, conclui-se a construção completa de janelões de cantaria nas paredes 
interiores de grossura das salas contíguas do pátio central, tendo sempre em atenção a 
feição dos elementos primitivos. 

Mar60: Na construção e colocação de elementos de iluminação349, encontramos uma 
nota de ofício que propõe a adjudicação a Domingos da Silva Correia, que garante o 
facto da empreitada ter sido incluída no Plano da Comissão das Comemorações do V 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, e que, embora seja fiscalizada por esta 
Direcção de Serviços (DGEMN), é à respectiva Comissão que se deve enviar o 
pagamento350. Esta liquidação, por parte da Comissão, trará consequentemente a 
hipótese da totalidade dos encargos financeiros da empreitada não terem sido 
totalmente suportados pelos Serviços da DG. Esta empreitada refere-se aos elementos 
de iluminação a serem colocados nos tectos das diversas dependências, destinados às 
dependências do rés-do-chão do Monumento e Io andar do corpo posterior. Mais uma 
vez, encontramos que o estudo dos referidos elementos, terá de ser subordinado à 
época da construção das referidas dependências, pelo que se previu a utilização do 
latão e do ferro forjado para execução dos candelabros e lanternas necessárias para 
se obter uma iluminação adequada ao ambiente do conjunto, com características 
apropriadas afeição da época respectiva. É no mínimo estranho que os elementos de 
iluminação colocados na Casa do Infante com o objectivo de enquadrar na época da 
reconstrução de 1677, conforme prova a documentação da nossa pesquisa, sejam 
idênticos aos colocados nos Paços de Guimarães, que sabemos ser bem anterior a esta 

Idem, ibidem, doc41, pp413-416. 
l5Boletim da DGEMN, figura 16. Incluída no Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc41, p.414. 
^Catálogo Analítico, doc40, figura 52 e 56, p.407. 
"imagem pertencente aos Arquivos da DGEMN/DREMN e incluída no Catálogo Analítico, Processo 

de Obras, doc41, p.414. 
•"Boletim da DGEMN figura 17. [Incluída no Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc41, p.414]. 
l9Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc20, p.340. 
i0Documentos consultados do Processo de Obras Docl8a, p337. «Nestes termos, tenho a honra de 

solicitar a V. Exa. se digne mandar anular na respectiva dotação a importância acima citada, e enviar 
à Comissão em referencia o processo de concurso, que acompanhou o ofício deste Direcção N°. 2209, 
de 30 de Março último, para efeitos de futura liquidação». 
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datação351. Aqui colocam-se várias questões: - ou os objectivos de enquadramento não 

obedecem a critérios idênticos; - é uma forma mais fácil de encontrar elementos, dada 

a urgência da conclusão da obra; - há o elemento comum a estas duas obras, apesar da 

diferença geográfica da intervenção: Rogério de Azevedo e o adjudicado . No corpo 

posterior, é então utilizado o latão para a execução dos candelabros com braços e 

pateres suspensos por cadeados, embora nas restantes dependências, dado a época ser 

mais recuada, se prever a aplicação do ferro forjado em candelabros com lumes 

colocados em taças de vidro colorido, em armação suspensa por hastes de ferro com 

florão de remate. Os candelabros e lanternas mencionados serão patinados nas cores da 

época, utilizando-se para isso materiais apropriados que garantam um acabamento 

adequado353. 

Podemos constatar, através da comparação das seguintes imagens, o que acabámos de 

afirmar sobre a inclusão dos candeeiros em ambos os monumentos. 

Salão nobre do Paço dos Duques de Bragança 354 Salão da Casa do Infante 

O candeeiro utilizado é o mesmo em ambas as situações. 

Abir60: Os acabamentos das paredes e tectos dos serviços sanitários e de outras 

dependências do monumento iniciados em Abril355, constituem o prosseguimento das 

obras de restauro e adaptação que mantêm a mesma metodologia, pois Bessa afirma 

mais uma vez que assim é determinado pela evolução de outros em curso e 

antecipadamente esclarecidos pelo estudo das pesquisas efectuadas. O objectivo desta 

empreitada é a conclusão da obra de estucador respectivamente nos corpos principal e 

posterior do monumento. A impermeabilização das paredes no interior do corpo 

principal, no tratamento técnico, é realizada com argamassa de cimento, areia e 

hidrofugo e execução do emboço, reboco e guarnecimento final. Os elementos 

351Quando nos referimos a discrepância da datação, corresponde ao facto de as obras desta empreitada 
pretenderem a época de feição, que sabemos ser da reconstrução de 1677, enquanto as do Paço dos 
Duques de Bragança em Guimarães foi edificado em 1420, e citando o Boletim da DGEMN, N.°102 
de Dezembro de 1960, «Em 1420, D. Afonso, viúvo da filha de Nun'Alvares, casou segunda vez com 
D. Constança de Noronha, filha do Conde de Gijon, e com ela passou a viver em Guimarães, 
mandando edificar então esses grandiosos paços que são objecto desta memória». 

352TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal (1902-1955), volume 2, pp46-62. 
353Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc20, DGEMN, p.340. [Este elemento de iluminação é 

patente nas figuras 21,25, 26 e 27 do Boletim N.°103, colocado respectivamente no pátio e no salão]. 
354Figura 71 do Boletim da DGEMN, N°102. [No entanto esta comparação pode ser analisada em mais 

figuras do mesmo Boletim, como é o caso da Figura 62 em que o mesmo elemento de iluminação é 
colocado no interior da capela após as obras]. 

3S5Catálogo Analítico Processo de Obras, DGEMN, doc21, pp341-343. 
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sanitários são revestidos a cerâmica (mosaico cerâmico no revestimento dos 
pavimentos e azulejo colorido no revestimentos das paredes). 

A conclusão da drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais e pátio 
posterior356, iniciada em Março, somente se conclui em Abril pelos motivos 
anteriormente descritos, dado os vestígios a descoberto que permitiram assegurar o 
nível exacto do antigo pavimento, pôde-se efectuar a pavimentação destes elementos. 
Foi efectuado o levantamento do lajedo do pavimento existente, e seu assentamento ao 
nível do primitivo, sobre massame devidamente impermeabilizado, assim como foi 
construído um passeio em lajedo, ao longo da fachada do corpo posterior. Foi 
igualmente realizado o recalcamento do alicerce e parede da fachada Nascente do 
corpo posterior, que incluiu o refechamento das juntas, a impermeabilização do 
paramento à vista e pintura com betuminoso da parte abaixo do pavimento. 
AbrSO: a pintura de rebocos e esquadrias diversas357, aparece-nos como um trabalho 
complementar em relação aos outros descritos anteriormente, porém necessário à 
conclusão da intervenção da DGEMN neste edifício. A pintura é-nos descrita no 
documento que requer uma execução urgente, sendo à base de óleo nos tectos e as 
paredes interiores rebocadas. Na caixilharia exterior, é aplicada também uma pintura 
com tinta de óleo, tendo incluído a limpeza e emassamento das superfícies . Nas 
grades de ferro existentes foi aplicada uma tinta especial, dado o material ser diferente 
sendo necessário efectuar a decapagem da ferrugem. 

Mai60: foram realizados os diversos trabalhos de pedreiro e complementares das 
redes de saneamento e águas pluviais359. Este conjunto de obras é importante referi-
lo pelos dados que contém sobre a intervenção neste monumento nas obras de restauro 
e adaptação de que foi alvo. Em sequência e referindo as que achamos mais 
significativas neste contexto: 1- foi efectuado o recalcamento cuidadoso e em 
profundidade do alicerce e paredes do lado Norte da antiga Alfandega Velha; 2- o 
apeamento e reconstrução da parede lateral, em cantaria à fiada, no acesso coberto 
voltado à Praça do Infante D. Henrique, incluindo o tratamento do paramento aparente, 
na feição antiga. Este apeamento foi sobre o arco interior de cantaria tosca que 
apresentava fracas condições de segurança. A sua reconstrução à feição antiga foi 
conseguida com a pedra de fiada existente e assente em argamassa de cimento e areia. 

356Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc22, DGEMN. pp344-346. 
357Idem, doc24a, p.350. 
358Idem, doc24b, p.351. 
359Idem, doc25 a/b, pp352-357. 
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3- a elevação da parede Sul do pátio posterior, para remate do seu coroamento. Este 

também foi obtido com cantaria tosca existente e assente da mesma maneira (fiada em 

argamassa de cimento e areia); 4- o entaipamento do vão à vista do salão Norte, com 

aplicação de cantaria à fiada na feição da existente; 5- a consolidação cuidadosa em 

profundidade de alicerces nas paredes do pátio do corpo central e cunhal da entrada 

principal. Esta consolidação deveu-se ao mau estado que estes apresentavam; 6- o 

apeamento, reajustamento e montagem das aduelas do arco do acesso coberto à Praça 

do Infante D. Henrique; 7- a construção e assentamento de cantarias apicoadas a fino e 

assentes em degraus e soleiras de vãos de portas e janelas dos corpos dos armazéns e 

pátios, assim como as soleiras especiais de cantaria com o mesmo tratamento, 

destinando-se aos vãos superiores da escada de acesso ao corpo posterior; 8- a 

construção e assentamento de cachorros de cantaria360 iguais aos existentes, para apoio 

do vigamento dos tectos de madeira dos diversos salões. 

Mai60: Neste mês, realizaram-se as obras complementares do restauro do corpo 

frontal e salões laterais do pátio anexo361. Neste documento, além do teor das obras, 

apercebemo-nos que ainda subsistiam dúvidas que se opunham a sua execução inicial. 

Para que estas se dissipassem, foi necessário proceder a pesquisas e consequentes 

estudos os quais permitiram a orientação deste plano de trabalhos. Estamos a 

comentar o final de uma obra no qual se supõe que, numa fase final, já não haja lugar 

para dúvidas e seja impensável o retomar de preliminares de uma pesquisa e seus 

consequentes estudos. Nestas obras, é de realçar o apeamento parcial de uma parede 

existente no salão "Norte" do pátio central. Muitas das obras, embora não sejam 

descritas na documentação dos arquivos da DGEMN ou DREMN, podem analisar-se 

nas alterações efectuadas, quer através da análise do projecto, quer pelos pontos 

descritos nas obras de restauro362, e nestes últimos, citamos logo no ponto I 

«Demolição das paredes que vedavam os arcos do pátio e da ala Sul do corpo 

intermédio junto da escada nobre, e bem assim dos pavimentos que dividiam em dois 

os pisos o espaço para além daqueles arcos». 

São obras efectuadas e ultimadas numa intervenção prática que numa análise posterior 

se encontram descritas metodologicamente no seu início. 

'[Os trabalhos das cantarias igualmente nos aparecem descritos no ponto X e XI] Boletim da DGEMN, 
N.°103, p.30. 
Catálogo Analítico, Processo de Obras, DGEMN doc26a, p.358. 
!Boletim...,pp.29-32. 
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Os corpos laterais363 

Anexo sul do pátio Parede Ocidental de torre sul, Abertura de passagem 
Entrada para o bloco. É Vista para sudoeste depois de realizada a anteriormente 

visível a parede sob o arco e Três das cinco portas intervenção da DGMEN Esta entaipada 
as escadas no interior deste. entaipadas no Século XIX. obra levou ao 3 mísulas do primeiro 

desaparecimento dos três andar da torre medieva 
vãos e à criação de uma foram cortadas pela 

estereotomia de muro com DGMEN. 
aparência medieval. O arco pertence ao 

Século XVII. 

As últimas obras desenrolam-se no mês de Julho e prolongam-se por Agosto, mesmo 

em cima do acontecimento, ou seja, da data pretendida para as Comemorações 

Jun60: O fornecimento e colocação de madeiras em tectos e escadas de betão do 

corpo frontal365 tem lugar entre as últimas obras, pois só após a conclusão da estrutura 

em betão armado dos pavimentos do corpo frontal e respectiva escada de acesso, é que 

foi possível definir os elementos de acabamento. Estas, mais uma vez demonstram a 

pretensão de harmonia com afeição da época do séc. XVII para que o conjunto fique 

devidamente integrado nas características próprias. 

Desta forma foram previstos revestimentos com madeira de castanho não só nos tectos 

como também na escada, prevendo-se as moldurações necessárias dentro do espírito 

da época referida. No entanto como o tecto do último pavimento corresponde a um 

andar edificado em época posterior à restante construção, foi previsto dentro de uma 

feição mais simples, embora enquadrado de forma a não destoar do conjunto. 

Jun60:O enceramento de madeiramentos em tectos e restauro de portas decorre 

entre estas últimas obras, como complemento do plano de obras, tendo sido efectuada a 

reconstrução de portas engradadas e com bandeira, constituídas por elementos 

363Imagens pertencentes ao Arquivo da DGEMN/DREMN. 
364Foi efectuada consulta no Arquivo da Câmara das Actas da Comissão do Centenário do nascimento 

do Infante D. Henrique, e das Recepções ou Festas promovidas pela Câmara Municipal do Porto, 
tendo obtido nesta última uma imagem da abertura destas Comemorações: Mesa de honra em sessão 
solene realizada nos Passos Perdidos, na abertura das Comemorações Henriquinas, a 4 de Março do 
Ano de 1960. Encontramos o Engenheiro Sá de Melo (representante da Comissão Executiva das 
Comemorações), o Dr. Elísio Pimenta (Governador Civil do Porto), o D. Florentino de Andrade Silva 
(administrador apostólico da diocese do Porto), o Dr. Pedro Teotónio Pereira (Ministro da 
Presidência), o Engenheiro José Albino Machado Vaz (Presidente da Câmara), o General António 
Augusto Valadares Tavares (General Comandante da 1." Repartição Militar) e o Dr. Amândio 
Joaquim Tavares (Delegado no Porto das Comissões Henriquinas e Reitor da Universidade do Porto). 
Actas - Guia n°l 89-13/1/89, n° ordem 36 e Recepções...-B/B-CB. 

365Catálogo Analítico, Processo de Obras, DGEMN doc27, p.361. 
366Idem, DGEMN doc40, Imagem da figura 46, p.407. Casa do Infante D. Henrique - Portas do 2.° 

Piso do corpo posterior. 
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vazados em madeira de casquinha, compreenderia) a substituição das ferragens da 

época e o enceramento pelas duas faces 367 . No mesmo documento, encontramos a 

informação de finalização dos trabalhos nos tectos, sendo-lhes dado uma infusão e 

enceramento, mesmo nos vários tipos de madeira existentes. O Auto de Vistoria datado 

de 8 de Agosto, em relação à empreitada da aplicação de madeiramentos dos tectos 

de betão dos andares intermédios do corpo frontal368, pressupõe que esta foi 

realizada anteriormente, o que é comprovado pela nota de Ofício n.° 950, em que se 

informa que dada a urgência, esta se encontrava em curso369. O mesmo procedimento 

se pode afirmar em relação às últimas três obras descritas no Catálogo em Processo de 

Obras, o Auto de Vistoria do fornecimento e colocação de vidro em caixilhos de 

madeira dos vãos de janela370, a conclusão do tecto superior e arranjo das paredes 

do corpo frontal 371 e os madeiramentos em tectos e pavimentos do corpo 

posterior e seus acessos372 . Estes autos datam de Agosto de 60. 

2.2.1.2 - A cronologia das obras 

Neste resumo, devemos sem dúvida referir que há dois autores que as situam 

cronologicamente de forma diferente. Um é o Arquitecto Miguel Tomé , que situa o 

decurso das obras decorrendo entre 1958 e Setembro de 1960. Outro é Jorge 

Pimentel374, que alarga o âmbito das obras datando o seu início de Maio de 1938375 

mantendo no entanto o seu final em concordância com as datas de Jun/Jul. de 1960. 

Conforme já tínhamos dado indicação376, a nossa listagem dos vários arquivos foi 

elaborada com o critério cronológico das Memórias e Orçamentos, optando-se no final 

aquando da grelha, elaborar como base a sequência dos Autos de Vistoria, por 

considerarmos este o dado mais fidedigno em relação ao curso e execução da obra, 

367Idem, DGEMN, doc29a, p.366. 
368Idem, DREMN, doc30a, p.369. 
369Mais uma vez há uma dispensa de concurso público, Oficio n.°4983 de 7 de Julho de 1960. 
370Catálogo Analítico, Processo de Obras, DREMN, doc31 a (18/8/60), p.370; doc32a a (18/8/60), p.371, 

e doc33a (23/8/60), p.372. 
371Idem, doc32, p.371. 
372Idem, doc33, p.372. 
373Cfr com ficha a°l do Catálogo Analítico de Dissertação de Mestrado «Património e Restauro em 

Portugal (1920-1995), FLUP, 2000, volume 2, pp.11-19. 
374A apresentar o Doutoramento sobre «Rogério de Azevedo - Obra Pública no âmbito do SPN/SNI e 

DGEMN», em Valladolid 
375Em 26 de Maio de 1938, Rogério de Azevedo dá um parecer sobre a reconstrução do prédio contíguo 

à Casa da Rua da Alfândega Velha, Catálogo Analítico, PZP, p.206. 
376Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc34 e 35, «Como em alguns casos no processo só consta o 

Auto de Vistoria (Doc29, Doc30, Doc31 e Doc32) e este é posterior às Memórias e Orçamentos, 
poderá haver um desfasamento sequencial nesta listagem.», «Poderá haver disparidade da realidade 
cronológica em que o processo decorreu pelo facto de os Orçamentos serem efectuados anteriormente 
aos Autos de Vistoria», pp373-378 e pp379-381. 
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dado ser um elemento constante no percurso da mesma. No entanto, estamos cientes 
que esta metodologia seleccionada poderá igualmente não corresponder à realidade do 
factor interventivo, sempre dúbio pela não existência de um caderno de encargos onde 
estas empreitadas seguiriam uma ordem inequívoca; não obstante, é um critério que 
consideramos objectivo e factual de acordo com os documentos analisados. 
A síntese cronológica das obras 
Apresentamos uma análise baseada na que efectuamos sobre a relação cronológica das 
várias empreitadas e a quem foram adjudicadas377. As adjudicações serão analisadas 
mais à frente de forma mais pormenorizada. Esta síntese tem como objectivo o resumo 
dos quadros apresentados378, estabelecendo conforme o seu título indica, a cronologia 
das várias empreitadas ao serviço da DGEMN que tiveram lugar neste caso específico 
do nosso estudo. 
Relação do Processo da Obra da DGEMN 1958/1961 / adjudicados/data 

Autos de Vistoria Adjudicatário Data 
Trabalhos de sondagens Saúl de O. Esteves 31/12/1958 
Obras de beneficiação geral (O.) Saúl de O. Esteves 31/12/1958 
Obras de restauro e consolidação 
Orçamento 
Conta final 

Saúl de O. Esteves 31/10/1959-31/12/1959 
20/12/1959 
28/08/1959 

Prosseguimento de obras de restauro e consolidação Saúl de O. Esteves 05/11/1959 
Obras de restauro e adaptação (O) Herdeiros de C. Rodrigues 06/02/1960 
Construção da nova cobertura do corpo frontal (O) Herdeiros de C. Rodrigues 10/02/1960 
Construção de pavimentos de betão armado no corpo fr. (O; Herdeiros de C. Rodrigues 02/03/1960 
Instalação eléctrica (O) 10/03/1960 
Obras de conclusão - coberturas ; consolidação dasparedes Saúl de O. Esteves 31/03/1960 
Diversos trabalhos de carpintaria e andar do corpo post. 
Orçamento 

Castro Reis 31/03/1960 
25/01/1960 

Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos arm. Saúl de O. Esteves 13/04/1960 
Reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos central 
e posterior do monumento 

Saúl de O. Esteves 30/04/1960 

Instalação de louças e canalização dos serviços sanitários 
do corpo posterior 

Francisco Luiz 18/04/1960 

Construção de tectos de madeira nos salões do pátio cent Altino Coelho 30/04/1960 
Execução de tectos de madeira planos e vigados nos 
salões laterais do corpo central 

Altino Coelho 20/05/1960 

Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão 
armado Orçamento 

Altino Coelho 23/05/1960 
16/03/1960 

Construção de janelões de cantaria e pavimentação do 
pátio central contíguos 

Herdeiros de C. Rodrigues 25/05/1960 

Acabamento das paredes e tectos dos serviços sanitários Baganha & Irmão 11/06/1960 
Drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais 
e pátio posterior 

Saúl de O. Esteves 11/06/1960 

Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos de 
madeiras de castanho 

Castro Reis 15/06/1960 

Obras complementares do restauro do corpo frontal e 
salões laterais do pátio anexo 

Ferreira dos Santos e 
Rodrigues 

30/06/1960 

Construção e colocação de elementos de Uuminação nos 
tectos das diversas dependências 

Domingos da Silva Correia 30/06/1960 

Idem, doc34, pp373-378. 
Idem, doc34 e doc35, pp373-381. 
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Diversos trabalhos de pedreiro e complementares das 
redes de saneamento e águas  
Aplicação de madeiramentos dos tectos de betão dos 
andares intermédios do corpo frontal 
Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos de 
madeiras de castanho 
Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos 
armazéns do monumento (trabalhos imprevistos) 
Enceramento de madeiramentos em tectos e restauro de 
portas 
Fornecimento e colocação de vidro em caixilhos de 
madeira dos vãos de janela 
Conclusão do tecto superior e arranjo das paredes do 
corpo frontal 
Fornecimento e colocação de madeiras em tectos e 
escadas de betão do corpo frontal 
Madeiramentos em tectos e pavimentos do corpo posterior 
Pintura de rebocos e esquadrias diversas 
Conclusão dos pavimentos de madeira e guarda da escada 
do corpo frontal 
Aquisição candeeiros de iluminação para os tectos e pared. 
Trabalhos de restauro do corpo frontal do monumento 

Saúl de O. Esteves 

Altino Coelho 

Castro Reis 

Saúl de O. Esteves 

Domingos da Silva Correia 

João Batista Antunes 

Baganha & Irmão 

Altino Coelho 

Castro Reis 
Joaquim de Almeida 
Altino Coelho 

Domingos da Silva Correia 
Herdeiros de C. Rodrigues 

20/07/1960 

08/08/1960 

12/08/1960 

12/08/1960 

18/08/1960 

18/08/1960 

18/08/1960 

23/08/1960 

23/08/1960 
02/09/1960 
20/09/1960 

20/12/1960 
31/05/1961 

2.2.1.3 - Uma breve análise a três elementos específicos das obras 
É necessária esta abordagem sintética, dado que alguns elementos não se encontram 

completamente descritos na documentação do Processo de Obras , conforme foi 
380 referido anteriormente, outros só o são pontualmente através do Boletim e a 

apreensão do que foi efectivamente concretizado é mediatizada pelo cruzamento 

múltiplo de fontes de informação e pela análise detalhada do objecto de estudo. Esta 

análise permite aceder de forma mais visível e completa ao concretizado nestes 

elementos. 

1- A Fachada principal 

Esta foi se alterando gradualmente conforme já referimos, mas a sua derradeira 

transformação ocorre às mãos deste organismo. Sabemos que a fachada tinha sido 
7JJ1 

alterada muito recentemente à data da intervenção da DGEMN . Nesta reconstrução 

através da análise de imagens obtidas anteriormente382, constatamos que a fachada era 

constituída pelos quatro pisos que mantém, diferenciando-se em dois aspectos: 1- no 

piso superior, que tem um corpo horizontal (mansarda), e a cobertura principal de 

quatro águas possuir duas janelas; 2- a existência de uma segunda porta emoldurada de 
379Vide Nota 376. 
380Vide Nota 312. 
381Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc8, p602. «Muito embora esta casa se encontra 

incluída no catálogo das classificações, certo é porém que o seu merecimento artístico é mais 
tradicional, visto que a própria fachada principal foi a época relativamente recente, totalmente 
reconstruída por entidades estranhas aos nossos Serviços.» [E de realçar que este ofício data de 21 de 
Junho de 1957, antes de ser efectuado o levantamento de Francisco Braz, de forma que não dispomos 
de mais dados que nos indiciem em relação a esta intervenção de 57/58 nem a que entidade que a 
solicitou]. 

382Catálogo Analítico, Processo de Obras, Alçados e Corte longitudinal. Escala: 0,01PM. Levantamento 
e Desenho de Francisco Braz. 1958] Fotografias do Arquivo do CRUARB, doei, p.279. 
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forma semelhante as janelas. Dois aspectos que foram corrigidos criteriosamente, pois 

a mansarda foi suprimida e a porta entaipada. 

Levantamento de Francisco 
383 

Braz em 1958 

Antes da intervenção: duas 
84 

portas 
384 

O entaipamento. Situação após as obras e 
que se mantém na 

actualidade. 

Na intervenção deste elemento, há a considerar a transformação duma porta em janela 

na fachada da Rua da Alfândega Velha e a abertura duma janela no primeiro 

pavimento 385 . É suficiente a observação da primeira e última imagem para verificar 

como foi concretizada esta intenção. 

2- O Pátio 

Este elemento, que é considerado o elemento genuíno e que manteve a sua 

autenticidade temporal, salvaguardando a sua preexistência medieva, igualmente teve 

alterações, não que inviabilizassem a sua unidade espacial, pois esta manteve-se 

inalterada, mas o seu "revestimento" teve subtis transformações, como testemunham as 

imagens a seguir. A pedra foi totalmente reposta na zona de entrada e houve rebocos 

efectuados nas paredes dos corpos laterais e do posterior. Podemos constatar essas 

alterações de acordo com os registos fotográficos pertencentes ao processo na 

DGEMN. As imagens386 com as respectivas legendas elucidam sobre o nosso parecer: 

Lajeado com silhares de 
arranjo irregular É visível o 

facto dos corpos laterais 
estarem entaipados. 

3- O salão 

Nesta parede o 
aparelho irregular 

terá sido rebocado. 

Molduras de vãos Imagem após as obras, 
que serviram de A simplicidade da 

modelo. fachada. 

No centro do 
pátio um 
elemento 
* , 3 8 7 

natural 

Embora este já tenha sido abordado no percurso das obras e igualmente mencionado o 

desígnio da DGEMN na sua monumentalização, através das imagens apercebemo-nos 

1 Projecto cedido pelo CRUARB, no início da nossa pesquisa 
As restantes imagens são extraídas dos Arquivos da DGEMN/DREMN. 384 

385 Cfr, Boletim, ponto vm, p.30. 
386 Imagens dos Arquivos da DGEMN/DREMN. 
387 [A imagem é após as obras da DGEMN, mas, convém salientar que não possuímos qualquer 

informação de que tenha sido a seu mando. A imagem pertence a uma página de revista que não 
continha nenhum dado identificativo, pelo que não nos é possível citar a fonte]. 
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não somente do antes e após que é o mais comummente visualizado , mas também de 

pormenores que não são mencionados, embora perceptíveis aquando de uma análise 

mais detalhada da imagem. 

Escadaria, paredes com 
reboco correspondente ao 

estado do edifício 
anteriormente à intervenção 

389 
da DGMEN 

O salão após as obras. 
Espaço amplo com a 

remoção dos entaipamento 
laterais e 

monumentalizado 

No ângulo noroeste a 
Outro ponto de vista da existência de outra rampa, 
escada com a rampa à Três portas entaipadas. A 

direita. porta ao fundo é para a 
saída de mercadorias, 

tendo sido aberta quando 
foi extinta a Casa da 

Moeda. 
2.3 - A autoria da intervenção 

Depreendemos pela afirmação de Rogério de Azevedo390, que o Arquitecto 

acompanhou as obras, enquanto delegado da Comissão das Comemorações do V 

Centenário da Morte do Infante D. Henrique391. Neste documento assistimos ao início 

de um processo de mistificação da autoria da intervenção de restauro da DGEMN. É 

atribuída invariavelmente a sua autoria ao Arquitecto Rogério de Azevedo. 

Constatando as etapas comprovadas na documentação recolhida, e pela diferença 

notória entre o projecto de reconstituição deste autor e o que de facto foi realizado, as 

conclusões sobre a autoria podem ser outras. Foi-lhe pedido pelo Engenheiro Manuel 

Sá e Melo que, com base nos trabalhos de sondagens, que realizasse um estudo do seu 

restauro e sua aplicação392. Foram-lhe enviados por Alberto Bessa 13 fotografias de 

aspectos colhidos durante os trabalhos de pesquisa, tendo-lhe sido entregues duas 

colecções com o objectivo de lhe proporcionar meios visuais de elaborar o estudo da 

reconstituição do referido imóvel393. Este documento tem ainda a informação de que ao 

Arquitecto foi atribuído o estudo da reconstituição do imóvel referido enquanto 

membro da Comissão das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. 

Henrique394. 

Rogério de Azevedo, a 17 de Julho de 1957 (um ano antes de se iniciarem as 

sondagens, pelo que depreendemos que o contacto e a encomenda de Manuel Sá de 

388Cfr Boletim Figura 24,25,26,27 e 29 ou TOMÉ, Miguel, ficha n.°l de Catálogo Analítico, Dissertação 
de Mestrado (...), vide nota 373. 

389Imagens dos Arquivos da DGEMN/DREMN. A segunda imagem é a figura 21 do Boletim da 
DGEMN. 

390Vide nota 303, p.60. 
391 Catálogo Analítico, Processo Administrativo, DREMN, doe 12, p.605. 
392Idem. 
393Idem, DGEMN, docl5, p.607. 
394Idem, DGEMN, docl4, p.606. 
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Melo data desta altura), quando se dirige ao Engenheiro Director Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, envia um primeiro esboceto executado para a reconstituição 

de chamada "Casa do Infante". 

Segundo esta documentação, parece à priori que é Rogério de Azevedo o autor 

incontestado, quando nos surge um parecer dos serviços da DGEMN, assinado 

primeiramente por Alberto da Silva Bessa. Este, datado de 4 de Setembro de 1958, 

consiste numa afirmação de forma subtil de que o estudo da reconstituição efectuado 
■5QC 

pelo Arquitecto Rogério de Azevedo não deve ser concretizado 

Neste relatório, apreendemos algo sobre o Arquitecto Bessa: 

1- é pertinente nas observações que faz tanto sobre o trabalho realizado por Rogério de 

Azevedo, como pela envolvência do projecto; 

2- pondera conscientemente a opção de risco de colocar o estudo em prática pelas 

consequências inevitáveis que acarretaria; 

3- reflecte, com esta opinião uma clareza de princípios na aplicação dos conceitos 

arquitectónicos num monumento, contrariando a ideia de restauro aqui empregue por 

Rogério de Azevedo. Enquanto este, com o seu estudo396, tenta adaptar o monumento 

conforme o que pressupõe do plano original, numa perspectiva de Viollet-le-Duc , ou 

com a simbiose de Freeman, segundo o que este considera modelo conservador , 

Bessa prefere e defende uma solução mais equilibrada com o existente. Explicitando na 

documentação, afirma que se Rogério de Azevedo elaborou escrupulosamente o seu 

trabalho (...) não é estranha a imaginação sensata que se verifica. Certos elementos 

esclarecedores que permitam assegurarem a concepção da fachada principal, cujos 

vãos embora bem distribuídos, carecem de elementos confirmativos. O edifício actual 

está equilibrado na sua cércea, com os prédios vizinhos o que sofrerá alteração, no 

caso de ser levada a efeito a realização do presente estudo, o que na realidade 

obrigaria a intervir no rebaixamento da cércea dos referidos prédios. 

A Junta Nacional de Educação intervém, a 27 de Dezembro de 1958 em perfeita 

concordância com a opinião de Alberto Bessa, manifestando as dúvidas perante o 

projecto exposto e dando, no seu parecer, razões pelas quais não deverá ser autorizada 

a reconstituição pretendida, procurando-se, apenas, a valorização racional e sensata 

Idem, DREMN, docló, p.608. 
Imagens das três figuras laterais incluídas em Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc37, p.385. 
NETO, Maria João..., Memória (...), p.44. 
Idem, Ibidem (...), p.45. 
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dos elementos arqueológicos existentes399. Devemos salientar que, nas razões expostas, 

há um aspecto sobre o qual mais adiante entraremos em detalhe: as modificações 

introduzidas em 1923 na antiga Casa do Infante. Perante esta situação de rejeição do 

estudo do Arquitecto Rogério de Azevedo, é pedido aos serviços que entreguem com 

urgência um estudo esquemático da aplicação a dar à Casa do Infante 

É então pedido ao Arquitecto Chefe da 2a Secção (Alberto da Silva Bessa), a 17 de 

Fevereiro de 1959, que elabore o estudo esquemático da aplicação a dar à Casa do 

Infante do Porto. O estudo é enviado a 13 de Março do mesmo ano. A autoria do 

projecto comprova-se que é então da DGEMN, mais especificamente de Alberto da 

Silva Bessa, pois é esta a assinatura incontestável dos projectos originais presentes no 

Forte de Sacavém401. A seu lado, somente duas assinaturas se inscrevem: a de Falcão 

no cargo de desenhador e a rubrica de visto do Arquitecto Director dos Serviços, João 

Vaz Martins. Aliás, este projecto é o que foi concretizado sem deixar margens de 

dúvida. Podemos verificar na imagem ao lado direito, a fachada principal: DGEMN402. 

Na Casa do Infante, como autores, aparecem-nos quatro nomes: o primeiro é 

obrigatório, dadas as suas funções — Engenheiro Henrique Gomes da Silva (na altura 

exercendo as funções de Director Geral da DGEMN). O segundo pode igualmente 

surgir na qualidade de desempenho do cargo - o Arquitecto João Filipe Vaz Martins 

(Arquitecto Director dos Serviços e Chefe da Repartição Técnica), o terceiro é o 

elemento que assina, o que discordou do estudo de Rogério de Azevedo e que 

acompanha conscientemente e criteriosamente a intervenção na qualidade de Chefe da 

Secção - o Arquitecto Alberto da Silva Bessa, e o quarto e último é o Arquitecto 

Rogério de Azevedo™. Este elaborou o estudo, acompanhou as obras e mais tarde em 

1970404, muito após ter terminado a intervenção, ainda lhe é enviada documentação 

sobre o assunto. Pensamos que terá sido um consultor assíduo neste processo 

interventivo, mas não o seu autor, pelas razões acima expostas. 

2.3.1. - Os Arquitectos da DGEMN 

Os Arquitectos da DGEMN têm sido objecto de estudo de vários autores405 e neste 

caso específico em que há uma assinatura de quatro autores, pertencendo três deles a 

399 Catálogo Analítico, Processo de Obras (...), DGEMN docl7, pp333-336. 
400 Idem, DGEMN, docl8, p.337. 
401 Idem, DGEMN, doc39, pp394-397 e doc40, pp398-412. 
402 Idem, DGEMN, Forte de Sacavém, doc39, pp394-397. 
403 Comemorações do VCentenário (...) volume I ícota 1061.75 COME (1)], p.123. 
404 Catálogo Analítico, Processo Administrativo, AHMP, doc37, pp643-648. 
405 NETO, Maria João, TOMÉ, Miguel e PIMENTEL, Jorge. 
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esta instituição, vamos justificar o facto de abordarmos detalhadamente apenas dois 

pelo simples facto de que os outros já foram tratados406. Sobre Gomes da Silva, Maria 

João Neto, afirma que este sempre conduziu os serviços com um rigoroso sentido de 

disciplina e que tentou personificar no seu discurso o binómio de modernidade versus 

tradição. Esta aparente contradição é sem dúvida motivada pelas críticas aparentes ao 

regime407, em 31, que não obstaram à sua acção enquanto Director-Geral da DGEMN. 

Não podemos todavia esquecer o seu partidarismo pelo restauro estilístico que reflecte 

um apego às teorias de Ruskin, embora de forma um pouco mais progressista já que 

aceita a prática do restauro e mesmo a manutenção de um estilo diferente desde que o 

seu valor artístico assim o justifique40*. As teorias de restauro estilístico de Viollet-le-

Duc difundidas pela Europa vão de encontro aos três princípios referidos por Gomes da 

Silva409: 1- a necessidade de supressão de elementos anacrónicos; 2- a reconstrução 

de partes alteradas; 3- a conservação e restauro de modificações se estas 

apresentassem valor artístico ou histórico. Num percurso nem sempre fácil, com 

oposições, críticas, pedido de demissão, sua anulação e continuidade no cargo com 

outras nomeações mais tarde, podemos concluir que teve um desenrolar algo dinâmico. 

No entanto, um factor manteve-se constante: a sua eficiência e interesse na salvaguarda 

da imagem do que se esperava da DGEMN. Neste domínio específico apreendemos 

pela vasta documentação que a sua actuação foi interessada e sempre conhecedora das 

várias fases pelas quais a intervenção passou. 

O Arquitecto João Vaz Martins é um elemento activo neste processo pois a sua 

assinatura surge-nos a par de Alberto Bessa nos esbocetos originais, que mais tarde dão 

origem ao numeroso processo de desenhos técnicos numerados410. Um dos dois é 

indiscutivelmente o autor da intervenção ou terão colaborado na sua realização? As 

conjecturas colocam-se sem resposta, mas os factos dizem-nos que estes foram vistos 

por João Vaz Martins e assinados por Bessa. A sua carreira decorreu sem sobressaltos, 

de forma progressiva e regular. Na altura ocupando o cargo de director interino do 

Serviço dos Monumentos Nacionais, a sua presença fez-se sentir no desenrolar do 

processo, não apenas nas assinaturas dos projectos, mas nos Autos de Vistoria e 

406NETO, Maria João..., Memória (...), [Engenheiro Henrique Gomes, p.19, p.153 e pp.212-217 e 
Arquitecto João Filipe Vaz Martins, pp.231-233]. 

407[A crítica ao analfabetismo publicada no Diário de Notícias de 25 de Novembro de 1931, p.l, num 
regime de ditadura não pode deixar de ser uma acto de convicções fortes para quem ocupava um 
cargo estatal. Este facto é cit. por Maria João Neto em Memória (...), p.214, notal9]. 

408Boletim da DGEMN, N.°l, pp.19-20. 
^Citado por TOMÉ, Miguel, (...), pp.36-37. 
410Catálogo Analítico, Processo de Obras, DGEMN, doc39, pp394-397 e doc40, pp398-412. 
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contractos efectuados das adjudicações e na restante documentação recolhida. O 
acompanhamento desta intervenção é revelado constantemente com informações e 
orçamentos sobre o destino das obras na Casa do Infante 
Depreendemos por este processo que os preceitos de actuação foram seguidos com 
base num trabalho organizado, apesar deste decorrer em vários serviços (Norte e Sul), 
a documentação na sua maior parte é precisa e mostra o desenrolar de forma eficiente e 
progressiva com que os quadros técnicos a acompanharam. 
2.3.1.2. - Alberto da Silva Bessa (1911-1984) 

Este Arquitecto, que foi a personagem principal na intervenção de 60 e a quem 
atribuímos a sua autoria como a hipótese mais provável, foi alvo de uma investigação 
profunda sobre o seu paradeiro. Constatámos que nem os seus antigos colegas nem tão 
pouco os serviços da DGEMN sabiam do que lhe tinha sucedido após a sua 
aposentação. Em posse de um curriculum iniciado no preparatório com a sua 
caligrafia ainda de menino e com a ambição de ser Arquitecto, acompanhámos a sua 
concretização aquando da obtenção do diploma. Consultámos os registos exigidos pela 
DGEMN, e verificamos que a sua progressão poderá ser lenta, mas revela-nos um 
carácter regular sempre em ascensão, tanto assim que ocupará as funções de Director 
dos Monumentos Nacionais do Norte. Conseguimos a sua fotografia413 e começámos a 
associar os factos com essa imagem austera e conservadora que o nosso único retrato 
nos revela. Estranhámos que alguém que tenha ocupado um cargo importante como o 
de Director não tenha tido mais nenhum contacto com os serviços, nem os seus antigos 
colegas e amigos saibam mais nada dele. Fomos à sua morada e indagámos mas nada 
mais se conseguiu saber. Em último recurso, apelámos para a Direcção Geral dos 
Impostos e Contribuições, assim como para as Conservatórias Civis de Vila Nova de 
Gaia, visto ter sido nesse local a sua última morada. No Arquivo da Conservatória 
Civil I a Repartição V.N.G., deram-nos a data do seu falecimento. 
Achamos que muito ainda há por dizer em nome do Arquitecto Bessa, que, por ter sido 
dotado de um temperamento discreto, passou algo despercebido, mas não podemos 
olvidar o seu empenhamento e devotamento ao trabalho que realizou sempre de forma 
conscienciosa e eficientemente. 

4nIdem, Processo Administrativo, doc20, Oficio N.°8467, DREMN de 24 de Novembro de 1959, pp601-
614. 

412Arquivo da FBAUP. 
413Arquivo da DGMEN, Lisboa, por cortesia da Dr.a Manuela Portugal. 
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Alberto da Silva Bessa414 é natural de Vila Nova de Gaia e permanece sempre na 

localidade onde nasceu. 

Entre 24 e 27, realiza os seus estudos de curso preparatório com o intuito de obter o 

diploma de Arquitecto. Em 27, com a aprovação a todas as disciplinas, inscreve-se na 

1." classe do Curso Especial de Arquitectura. Tem 17 anos em 28, aquando da data de 

inscrição415. Em 34, obtém a carta Especial de Arquitectura Civil pela Escola Superior 

de Belas - Artes do Porto, com a classificação de doze valores e oitenta e cinco 

centésimas, a que corresponde a classificação de suficiente. Verificamos que realizou 

os estudos de forma regular, não como um brilhante aluno, mas mantendo uma certa 

linearidade. Serão essas as mesmas características que revelará no decurso da sua 

acção como Arquitecto da DGEMN. 

A data de admissão na DGMEN é a de Janeiro de 35, tendo desempenhado as funções 

de desenhador contratado pela Direcção Geral dos Edifícios Nacionais do Norte 

durante o período de 11 de Janeiro a 31 de Dezembro do mesmo ano. 

Bessa inicia as funções de Arquitecto da 3.a classe de quadro permanente na DGEMN, 

num período maior, compreendido entre Janeiro de 38416 a Dezembro de 42. 

Em 1942, inicia as funções de Arquitecto contratado até 45417. Este ano é importante 

pois começa a assumir cargos de chefia: Chefia da Secção ou Arquitecto Chefe interino 

da 2 a Secção. Alberto da Silva Bessa, Arquitecto, em Serviço na Direcção dos 

Edifícios do Norte, é colocado na Direcção dos Monumentos Nacionais, tendo esta 

notícia sido publicada no Diário do Governo n.° 221 - Série II de 20 de Setembro de 

1945. 

Sabemos que o seu lugar terá a designação de pertencente ao quadro de forma 

permanente em 46, por uma outra publicação: Alberto da Silva Bessa, Arquitecto da3.a 

classe contratado, do quadro permanente da DGEMN, colocado na Direcção dos 

Monumentos Nacionais41*. No entanto, esta nomeação vem em sequência do seu 

pedido para ser provido definitivamente para o quadro, que só -lhe é concedido em 

414Processo de Obras, doc36, pp382-384. 
415Idem ibidem, a data é de 25 de Set. de 1928. 
416Id ibidem, artigo 21.° do decreto n.°26.117 de 23 de Novembro, publicado no Diário do Governo n° 

113 - n Série de 17 de Maio de 1946 (de 20 de Janeiro de 1938 a 13 de Dezembro de 1942). 
417Id ibidem [A comunicação é efectuada pelo Engenheiro Director Geral ao Sr. Arquitecto, segundo 

ordem de serviço N.° 6299]. 
418Id ibidem, publicado no Diário do Governo U Série a°123 de 29 de Maio de 1946. 
41 ̂ d ibidem, publicado no Diário do Governo n.° 149II Série de 30 de Junho de 1947. 
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Concorre a vaga de Arquitecto de 2.a classe do quadro permanente em 51, revelando 

que é ambicioso e pretendendo uma ascensão420. Somente é promovido à 2.a classe do 

quadro em 53421. A lentidão de um processo que é marcado pela consistência e 

eficiência. É neste período de tempo que o vamos encontrar na intervenção à Casa do 

Infante, as suas assinaturas existem em toda a extensa documentação recolhida, 

revelando uma acuidade notável em todos os detalhes da operação. 

É nomeado como elemento da Comissão em 62422, tendo esta como objectivo o estudo 

das "bases a que deverão subordinar-se os trabalhos de valorização das zonas antigas 

da Cidade ". Esta iniciativa é promovida pelo Presidente da Câmara, Nuno Pinheiro 

Torres. 

Bessa já tinha tentado a promoção a Arquitecto de I a classe em 56, mas esta só é 

concedida em 67423, quando intenta pela segunda vez. É promovido pela portaria 

publicada no Diário do Governo n° 162II Série a 13 de Julho. 

Em 70, é nomeado para desempenhar as funções de Director dos Monumentos 

Nacionais do Norte nos termos da alínea n) do artigo 3.° do Decreto-lei n. ° 48498, de 

24 de Julho de J968424. A carreira que inicia termina-a com este cargo, ao fim de 46 

anos na função pública, tendo-se aposentado em 81. A sua carreira em regime de 

exclusividade425 na prática do restauro é um importante facto a assinalar, pois embora 

seja comum na época em outras situações como na de Vaz Martins, ou Areal, auxilia-

nos a compreender a serena consciencialização e ponderação que marcam a sua 

actuação ao longo da sua carreira. 

O louvor do Secretário de Estado das Obras Públicas, José Eugénio Nobre, no 

momento da sua aposentação, refere as qualidades que perfilhamos no decurso da sua 

acção como chefe da segunda secção, na intervenção da Casa do Infante: elevada e 

exemplar dedicação, zelo e competência numa permanente e interessada actuação. 

Embora os elogios que lhe atribuem o conotem como: técnico e dirigente muito 

distinto, (...), pelo que os serviços prestados são dignos de justo e público testemunho 

de apreço"426, e Elísio Summavielle afirme explicitamente, em 81, que esperava que o 

afastamento agora formalmente imposto nos não prive da experiência adquirida por 

420 Id ibidem, publicado no Diário do Governo n°198 Série 27 de Agosto de 1951. 
421 Id ibidem, publicado no Diário do Governo n.°14, II Série de 17 de Janeiro de 1953. 
422 Id ibidem, Ordem de Serviço N.°202/62 de 10 de Agosto de 1962. 
423 Id ibidem, publicado no Diário do Governo II Série, n°543 de 4 de Março de 1967. 
424 Idem 
425 TOMÉ, Miguel, (...), p.175. 
426 Processo de Obras, doc36, pp382-384. 
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V. Ex." ao longo de tantos anos e dos contactos que, de qualquer forma, estimaríamos 

ver continuados™, sabemos que após a sua aposentação a sua existência foi discreta e 

os contactos escassos, senão por sua vontade, por outro motivo igualmente, pois 

faleceu três anos depois, em 84. 

2.3.1.3 - Rogério dos Santos Azevedo (1898-1983) 

O curriculum de Rogério de Azevedo difere bastante do de Bessa, porque são dois 

temperamentos bem distintos: um que fica nos bastidores e outro sob as luzes da 

ribalta. Rogério de Azevedo conclui os estudos com distinção, e tem uma carreira 

marcada quer pela pluralidade e versatilidade da sua obra a nível arquitectónico, 

literário, como professor ou como cidadão nos seus discursos camarários. Consultámos 

várias fontes429 quando procurámos saber mais sobre a hipótese de ter sido o autor da 

intervenção. O Arquitecto Mário Emílio430, quando observou os desenhos de projecto 

da intervenção, não os reconheceu como sendo da autoria de seu pai. A conclusão é a 

mesma que já anunciámos. 

Rogério de Azevedo inicia os seus estudos com distinção anunciando o elemento da 

sua futura carreira. É em 12 que começa os estudos do preparatório na Escola de Belas 

Artes. Termina-os no ano lectivo de 16-17, no quadro da antiga organização curricular 

das Belas-Artes. Por esse motivo mais tarde efectuará estudos complementares. Em 17, 

inicia tirocínio no escritório do Arquitecto Marques da Silva. 

É a 20 que irá fazer o pedido de admissão para matrícula no curso especial da nova 

organização. Neste mesmo ano, irá fazer parte da Sociedade dos Arquitectos do Norte, 

juntamente com Marques da Silva, Correia da Silva, Baltazar de Castro, António Peres 

Guimarães, Francisco de Oliveira Ferreira e Leandro Morais. 

Vinte e seis é um ano que marca várias decisões importantes na sua vida: a obtenção 

do diploma de Arquitecto pela Escola de Belas Artes do Porto, o término da 

colaboração com o Arquitecto Marques da Silva e a instalação do Io escritório, situado 

na Rua Formosa. Irá iniciar a função de docente ao ingressar no ensino como 

[Este curriculum foi elaborado com dados em comum com PIMENTEL, Jorge, que nos cedeu alguns 
dos seus elementos, estando no presente momento a elaborar o Doutoramento sobre «Rogério de 
Azevedo - Obra Pública no âmbito do SPN/SNI e DGEMN», em Valladolid. Pudemos conversar e 
trocar informações sobre os nossos trabalhos.]. Vide nota 374, p.75. 

'Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc38, pp388-393. [Arquivo da DGEMN, Arquivo do MOP. 
Arquivo da FBAUP; Arquivo de colecção particular de: Arquitecto Mário Emílio Azevedo e de 
Escultor Rogério de Azevedo). 
'[O Arquitecto Mário Emílio acompanhou a obra de seu pai, tendo inclusive nos últimos anos 
trabalhado com ele]. 
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provisório, na Escola de Faria Guimarães (Arte Aplicada). Este ano marca a sua 

carreira com o projecto do Comércio do Porto 

Em 27, encontramos o requerimento que efectua ao Ministério do Comércio e 

Comunicações - repartição do pessoal e Obras Públicas, no qual, como segundo 

classificado no concurso para Arquitecto de 3a classe do quadro das obras públicas, 

pretende a sua desistência432. Tinha sido colocado em Novembro de 26, obtendo a sua 

desistência em Dezembro de 27433. Apenas um ano ao serviço do Ministério. 

A 29, continua como docente na Escola Industrial Infante D. Henrique, no Porto 

(regime de aulas nocturnas), passando a professor efectivo de Desenhos e Tecnologias 

na Antiga Escola Industrial e Comercial Doutor Azevedo Neves, de Viseu. Participa na 

I Exposição de Arquitectura Portuguesa em 31. Pede para ser exonerado434 do cargo de 

professor para se dedicar inteiramente a arquitectura. Em Agosto de 33, é contratado 

pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Ei - lo pois funcionário 

da DGEMN. O seu nome é indicado para fazer parte da Comissão para a criação do 

Museu Regional do Porto, pela Comissão Administrativa da Câmara do Porto. 

Em 33, constrói um projecto de casas geminadas para habitação própria, na Av. 

Marechal Gomes da Costa, n.° 1411, Porto. Consistia em duas casas gémeas 

construídas simultaneamente, destinando-se a segunda ao Arquitecto Baltazar de 

Castro. 

Em 36, pede a demissão dos cargos no Ensino Técnico e ingressa, por convite, no 

quadro da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 

chefiando a Ia Secção do Porto como Arquitecto de 3a Classe435, assumindo o 

testemunho de Baltazar de Castro**6. Integra a Comissão de Arte e Arqueologia da 

Câmara Municipal do Porto c.37/38. Em 38, é presidente da I a direcção do Sindicato 

Nacional dos Arquitectos, de que é sócio fundador. Integra igualmente uma 

'[Já tinha colaborado com Manques da Silva em dois projectos: no projecto do Liceu Alexandre 
Herculano, Av. Camilo Castelo Branco, Porto (1918) e em 22 projecto do Liceu Rodrigues de Freitas 
(actual D. Manuel JJ), Praça Pedro Nunes, Porto. Em 26 projecta igualmente a Casa uni familiar de 
Baltar. O Projecto da Garagem do Comércio do Porto é realizado em colaboração com o Arquitecto 
Baltazar de Castro. A imagem é de um desenho que se encontra na residência de seu filho Rogério de 
Azevedo]. 

i2Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc38, pp388-393, Ministério do Comércio e Comunicações, 
Gabinete do Ministro, Livro H N° 3209. 

l3Id ibidem, Conselho Superior de Finanças Io Repartição da Secretaria-geral, diploma entrado em 29 
de Dezembro de 1927, Registo n° 831 em Livro Comércio. Diário do Governo ti.12,16/171928. 

,4Id ibidem, decreto de 12/1/1932, publicado no Diário do Governo a" 17, 2." Série de 12 de Janeiro de 
1932. 

l5[Em 1938 a Ia Secção passa a 2a Secção]. 
"TOMÉ, Miguel, (...), p.35. 
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Subcomissão da Câmara Municipal do Porto na qual lhe atribuem um parecer sobre o 
edifício dos Novos Paços do Concelho do Porto. Em 39, realiza uma viagem a Espanha 
e França com o intuito de analisar castelos e monumentos, para analogamente 
comparar e projectar a intervenção de que será o autor: Paço dos Duques de Bragança 
em Guimarães 437. Em 40, deixa de ser funcionário da DGEMN para ocupar o cargo de 
Professor interino da 8a cadeira «Desenho arquitectónico, construção e salubridade das 
edificações» - do Curso de Arquitectura da Escola de Belas Artes do Porto. Esta 
disciplina, criada pelo Decreto 19 760, de 20 de Maio de 1931, era regida em 
acumulação por Marques da Silva. Após a jubilação deste em Outubro de 1939, não foi 
provida e só em 17 de Outubro de 1940 é que se propõe Rogério de Azevedo para a 
sua regência. Esta decisão de rescisão de contrato, pensamos que terá origem em vários 
motivos: os desacordos sobre decisões de sua autoria no Paço dos Duques de 
Bragança, a sua insatisfação em não ter sido promovido na DGEMN (ocupava então 
o cargo de Arquitecto de 3a classe contratado pela DGEMN em serviço na 2a Secção do 
Porto), e o motivo invocado no pedido de exoneração: o não poder acumular os dois 
serviços. O pedido foi deferido e rescindido o contrato pelo despacho ministerial de 
2/11/1940, publicado no Diário do Governo n° 264 - II Série - de 13 de Novembro de 
1940. Nesse mesmo ano, ainda apresenta à DGEMN o relatório de viagem de estudo 
aos Castelos de França (1 a 15 de Agosto de 1939). 
A Escola Nacional Belas Artes do Porto convida-o a duas conferências sobre o Paço 
dos Duques de Bragança (sua fundação, história e estilo), no entanto o Ministro 
indeferiu o requerimento de autorização. Em 42, publica o estudo para o restauro do 
Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, em livro intitulado "O Paço dos Duques 
de Guimarães", que dedica a Duarte Pacheco. 
Sendo dotado de espírito inovador e modernista, em 44, propõe-se a formar uma 
empresa construtora portuense visando promover "edificações que imprimiriam à 
cidade um cunho de grande progresso ". 
É designado para fazer parte do «Conselho de Estética Urbana», em 46, segundo 
reunião do Conselho Escolar de Belas-Artes, sob a presidência de Joaquim Lopes. 

437Boletim da DGEMN, N.°102 de Dezembro de 1960, Paço dos Duques de Bragança em Guimarães. 
[No processo do Arquitecto Areal e Silva é referido num oficio da D. G. que o Arquitecto Rogério de 
Azevedo elaborou o Io estudo do restauro do Paço dos Duques de Bragança em Guimarães]. 

438Este dado foi-nos facultado por seu filho, Rogério de Azevedo, e citamos «Que como não lhe foi 
adiantado nada sobre perspectivas de promoção profissional, aceitou o lugar de professor na Escola 
Superior de Belas Artes do Porto. Mais tarde soube que essa promoção estava pensada e ser-lhe - ia 
atribuída num prazo curto, de mais ou menos um ano». 
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É nomeado por convite, em 47, Professor efectivo da 8 a cadeira (Desenho 
arquitectónico, construções e salubridades das edificações) da Escola de Belas-Artes 
do Porto439 e nomeado por acumulação, em 48, Professor interino da 3.a cadeira 
(Desenho de Figura do Antigo e do Modelo Vivo), na Escola de Belas-Artes do Porto 
Em 50, transfere o escritório da Rua Firmeza para sua casa. 

A recondução definitiva do professor Rogério de Azevedo na disciplina da 8.a cadeira 
(Desenho arquitectónico e construção geral) dá-se em 51, em Sessão especial , na 
qual estiveram convidados da Junta Nacional de Educação, e estiveram presentes, 
como vogais, o Arquitecto Raul Lino e o Arquitecto Porfírio Monteiro. 
Participa na Exposição de Homenagem a Marques da Silva, em 53, organizada pela 
Escola Superior de Belas-Artes do Porto, com a colaboração da Academia de Belas-
Artes e o Sindicato Nacional de Arquitectos. 

Em 55, é nomeado vereador da Câmara Municipal do Porto e Presidente da Comissão 
Municipal de Arte e Arqueologia441. 

Em 57, assume a função de Professor do 4o Grupo do Curso de Arquitectura da 
ESBAP, assim como Vogal da Delegação da Comissão Executiva do V Centenário da 
Morte do Infante D. Henrique. É nomeado Vogal do Júri dos Exames de Admissão ao 
Curso de Arquitectura da ESBAP em 58 e Vogal da Comissão Municipal de Turismo 
em 61U2. É neste período que actua no processo da casa do Infante, conforme já 
referimos anteriormente. Em 60, publica "O Porto desde a Proto-história à época do 
Infante D. Henrique"443, e «A Casa do Infante. Elementos para o estudo da sua 

. n, AAA 

reconstituição» 
Em 62, é nomeado Vogal do Júri dos Concursos para Professor do Io Grupo do Curso 
de Arquitectura da ESBAP. É nomeado, por dois anos, Secretário da ESBAP. Tem a 

'O convite é efectuado nos termos do artigo 117.° e respectivo § 1." do decreto n.°21:662, de 12 de 
Setembro de 1932, pela Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes a 5 de Dezembro de 
1947, o Director - Geral, João Alexandre Ferreira de Almeida. A nomeação é publicada no Diário de 
Governo N°. 287 2.a Série de 10 de Dezembro de 47. 

1 «Manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro da Educação Nacional, que Rogério dos 
Santos Azevedo seja definitivamente reconduzido no lugar de professor da 8.a Cadeira da Escola de 
Belas-Artes do Porto» [Este documento tem a assinatura do Subsecretario de Estado da Educação 
Nacional: Veiga de Macedo e é assinado pelo Director do Estabelecimento de Ensino: Joaquim 
Lopes]. 
Segundo Ordem de Serviço N.°l/55 de 3 de Janeiro de 1955. DSUO, CMP, Comissão Municipal de 
Arte e Arqueologia - Ofícios Expedidos e Recebidos, Anos 1951/1975, Arquivo Geral, CMP. 
Segundo Ordem de Serviço N.°2/61 de 19 de Julho de 1961. Comissão Municipal de Arte 
Arqueologia - Ofícios Expedidos e Recebidos, Anos 1951/1975, Arquivo Geral, CMP. 
AZEVEDO, Rogério de, in Studium Générale, Vol. VIL Porto: 1960. 
'AZEVEDO, Rogério de, in Boletim Cultural, Câmara Municipal do Porto, Vol. XXJJJ, fases. 1-2, 
1960, pp. 264-290. 
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mesma nomeação que Bessa na Comissão445 para o estudo das "bases a que deverão 

subordinar-se os trabalhos de valorização das zonas antigas da Cidade. Em 63, é 

nomeado Vogal do Júri do Concurso para provimento de um lugar de Professor do Io 

Grupo da ESBAL e em 64 é nomeado Bibliotecário da ESBAP. Aposenta-se em 68. 

Em 70, é lhe enviada documentação446 sobre o Banco Borges & Irmão, anexo à Casa 

do Infante, para sua informação. Depreendemos por este facto que continuou 

interessado nas investigações posteriores e que soube manter os contactos que possuía. 

Faleceu às três horas de 24 de Setembro de 1983, deixando uma significativa obra 

arquitectónica em vários campos como: Conjuntos Habitacionais, Edifícios comerciais 

e de escritórios, Casas unifamiliares, Escolas primárias, Pousadas, Projectos de 

Restauro no âmbito da DGEMN (36-40), ou o Hotel Infante de Sagres na Praça Filipa 

de Lencastre, Porto447. 
2.4 - As adjudicações 

Conforme Tomé448 afirma, as adjudicações dos trabalhos na DGEMN, no seu início, 

eram realizadas por administração directa, passando mais tarde a concursos limitados. 

É claro nesta intervenção que muitas empreitadas se realizaram através deste processo 

de concursos limitados, seleccionados pelos serviços da DGEMN449. Mais tarde, na 

década de 40, este processo sofreu uma alteração, porque devido ao conhecimento de 

várias equipas de trabalho e da competência demonstrada em trabalhos anteriores, 

encontramos mesmo a dispensa da obrigatoriedade de concurso público. Encontramos 

no decorrer do Processo de Obras450, o mesmo critério de actuação, e citamos «...por se 

tratar de trabalhos urgentes de execução imediata, julgou-se conveniente que a sua 

adjudicação se efectuasse em regime de concurso limitado aberto nesta secção, entre 

empreiteiros de competência já comprovada em idênticos trabalhos que têm realizado 

nas diversa obras de monumentos nacionais». Logo no início da intervenção da Casa 

do Infante, em 58, encontramos a empreitada «Obras de beneficiação geral»451, 

atribuída a Saúl de O. Esteves, em 1/12/1958, nessas circunstância: tendo sido 

autorizada com dispensa de concurso público por despacho ministerial de 26/12/58. A 

anterior empreitada igualmente reforça esta afirmação, tendo sido adjudicado 

"̂ Segundo Ordem de Serviço N.°202/62 de 10 de Agosto de 1962. 
446 Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc37, pp643-648. 
447 Para mais informações sobre a sua obra, consultar PIMENTEL, Jorge. Vide nota 374 e 428. 
448TOMÉ, Miguel, (...), p.84. 
^Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc34, pp373-378. 
4S0Comprovado por Modelo 1 — concurso limitado a alguns empreiteiros, e Modelo 2 — concurso com 

um único adjudicatário, nas paginas seguintes. 
451 Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc3a, p.282. 
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unicamente a este mesmo empreiteiro em «trabalhos de sondagens». Todo este 
processo da Casa do Infante em adjudicações decorre segundo dois modelos de 
actuação: 1- há um concurso limitado a um número de empreiteiros (normalmente não 
ultrapassado em quatro o número de participantes a concurso); 2- é atribuído com 
dispensa de concurso, sendo adjudicada a um único empreiteiro. Apresentamos uma 
análise baseada na que efectuamos sobre a relação cronológica das várias empreitadas 

e a quem foram adjudicadas , mostrando o que acabámos de afirmar: 
Modelo 1 - concurso limitado a alguns empreiteiros 

Autos de Vistoria Concorrentes a Auto do Concurso e 
Adjudicatário 

Informações suplementares 

Obras de restauro e consolidação Saúl de O. Esteves 
Castro Reis; 
Francisco Pinto Loureiro; 
Clemente Francisco Rodrigues; 

Concurso limitado a 31/7/1960 
Adjudicada em 29/8/1959 e a iniciar a 
4/9/1959 

Prosseguimento de obras de 
restauro e consolidação 

Saúl de O. Esteves; 
Castro Reis; 
Francisco Pinto Loureiro; 
Clemente F. Rodrigues; 

Concurso limitado em 
14/8/1960 

Obras de restauro e adaptação demente Francisco Rodrigues; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Augusto Martins da Silva Lima; 
Baganha & Irmão, Lda. 

Concurso limitado em 11/2/1960 
Proposta de 10/2/1960 e Despacho 
Ministerial de 24/2/1960 

Construção da nova cobertura do 
corpo frontal 

Clemente Francisco Rodrigues; 
Baganha & Irmão, Lda. 
Saúl de Oliveira Esteves; Augusto Martins 
da Silva Lima; 

As 4 propostas foram enviadas a 16/2/1960 
Auto de Concurso limitado a 15/2/1960 

Construção de pavimentos de 
betão armado no corpo frontal 

Clemente Francisco Rodrigues; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Castro Reis & C*. Lda.; 
Baganha & Irmão, Lda. 

Proposta de 12/3/1960 
Concurso limitado 
As 4 propostas foram enviadas a 14/3/1960 

Obras de conclusão das coberturas 
e consolidação das paredes 

Saúl de O. Esteves 
Baganha & Irmão, Lda. 
Castro Reis; 
Clemente Francisco Rodrigues; 

Concurso limitado em 18/1/1960 

Diversos trabalhos de carpintaria e 
andar do corpo posterior 

Castro Reis; 
Saúl de O. Esteves; 
Clemente Francisco Rodrigues; 
António Francisco de Amorim 

Concurso limitado 

Trabalhos de conservação e 
restauro nos corpos dos armazéns 
do monumento 

Saúl de O. Esteves; 
Baganha & Irmão, Lda. 
Clemente Francisco Rodrigues; 
Castro Reis 

Concurso limitado a 5/2/1960 

Reconstrução de pavimentos e 
acessos dos corpos central e 
posterior do monumento 

Saúl de O. Esteves 
Castro Reis; 
Baganha & Irmão, Lda; 
Clemente Francisco Rodrigues; 

As 4 propostas foram enviadas a 27/2/1960 

Instalação de louças e canalização 
dos serviços sanitários do corpo 
posterior 

Francisco Luiz; 
António Pires; 
Joaquim A. dos Santos; 
Clemente Francisco Rodrigues; 

As 4 propostas foram enviadas a 29/2/1960 

Construção de tectos de madeira 
nos salões do pátio central 

Altino Coelho; 
Joaquim Pereira Viana; 
Saúl Esteves; 
Castro Reis 

As 4 propostas foram enviadas a 7/3/1960 

Construção de janelões de cantaria 
e pavimentação do pátio central 
contíguos 

Clemente Francisco Rodrigues; 
Baganha & Irmão, Lda; 
Augusto Martins da Silva Lima; 
Saúl Esteves; 

As 4 propostas foram enviadas a 14/3/1960 

Obras complementares do restauro 
do corpo frontal e salões laterais 
do pátio anexo 

Ferreira dos Santos e Rodrigues 
Clemente Rodrigues; Saúl de O. Esteves; 
Augusto Martins da Silva Lima; 
Baganha & Irmão, Lda; 

Auto de Concurso de 4/4/60 
Efectuada a proposta a 11/5/1960 
Aprovada a 30/5/1960 

Idem, doc34, pp373-378. 
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Construção e colocação de 
elementos de iluminação nos 
tectos das diversas dependências 

Domingos da Silva Correia; 
David da Silva Lima; 
L. Pereira Coutinho Lda; 
Irmãos Coutinho Lda. 

Auto de Concurso aos 26/3/60Autorizada a 
12/4/1960 

Aplicação de madeiramentos dos 
tectos de betão dos andares 
intermédios do corpo frontal 

Altino Coelho; 
Castro Reis; 
Saúl de O. Esteves; 
Ferreira dos Santos & Rodrigues 

Obras de conservação e restauro 
(trabalhos imprevistos) 

Saúl de O. Esteves; 
Ferreira dos Santos & Rodrigues; 
Altino Coelho; 
Castro Reis 

Madeiramentos em tectos e 
pavimentos do corpo posterior e 
seus acessos 

Castro Reis; 
Altino Coelho; 
Baganha & Irmão; 
Saúl de Oliveira Esteves; 

Devido à urgência encontram-se em curso a 
22/7/1960 
ADREMN 

Pintura de rebocos e esquadrias 
diversas 

Joaquim de Almeida; 
Baganha & Irmão; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Serafim Silva Carvalho 

Conclusão dos pavimentos de 
madeira e guarda da escada do 
corpo frontal 

Altino Coelho; 
Castro Reis; 
Ferreira dos Santos e Rodrigues; 
Joaquim Pereira Viana 

As 4 propostas foram enviadas a 1/8/1960 
Autorizado a 23/8/1960 
Teve início a 16/8/1960 

Trabalhos de restauro do corpo 
frontal do monumento 

Clemente Francisco Rodrigues; 
Baganha & Irmão, Lda. 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Augusto Martins da Silva Lima; 

Concurso limitado em 8/2/1960 
Proposta de 6/2/1960 e Despacho Ministerial 
de 24/2/1960 

O nome de Saúl de Oliveira Esteves é o primeiro a constar nesta análise, pois este 

empreiteiro já tinha trabalhado para a DGEMN, dando provas da sua competência. 

Encontramos a comprovação do seu bom desempenho na especificidade do nosso 

objecto de estudo453, atestada por João Vaz Martins. Outro elemento a deduzir é a 

veracidade da afirmação de Tomé454 em que «A condução das obras nem sempre ficou 

a cargo de um único empreiteiro. O prolongamento dos trabalhos por muitos anos e a 

própria especificidade de determinadas tarefas implicavam constantes mudanças das 

equipas. Era frequente também a existência de vários construtores em acção num 

mesmo monumento (...)» Embora este autor adiante o exemplo do Paço dos Duques de 

Bragança, o nosso elemento enquadra-se nestas afirmações, conforme testemunham 

estes quadros de análise. 
Modelo 2 - concurso com um único adjudicatário 

Autos de Vistoria Adjudicatário Informações suplementares 
Trabalhos de sondagens Saúl Esteves 

Obras de beneficiação geral Saúl Esteves Por despacho ministerial de 26/12/58 foi autorizada com 
dispensa de concurso público. Aprovada em 9/12/1958 

Instalação eléctrica Foi aprovado e comunicado ao próprio a 23/5/1960 

Execução de tectos de madeira planos e vigados 
nos salões laterais do corpo central 

Altino Coelho 

Revestimento com madeira de castanho de 
tectos de betão armado 

Altino Coelho 

Drenagem e lajeamento de pavimentos dos 
salões laterais e pátio posterior 

Saúl Esteves Efectuada a proposta a 18/4/1960. 
Concurso e Aprovação a 22/471960 
Aprovado al2/5/1960 

Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc4f, p.287. 
TOMÉ, Miguel, (...), p.84. 
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Construção de tectos, esquadrias e guarnições de 
vãos de madeiras de castanho 

Castro Reis Aceite e seleccionado a 6/5/1960 e devido à urgência a 
7/7/1960 terão início os trabalhos 

Diversos trabalhos de pedreiro e 
complementares das redes de saneamento e 
águas 

Saul Esteves Autorizado a 17/7/1960 

Enceramento de madeiramentos em tectos e 
restauro de portas 

Domingos 
Correia 

Aprovado a 30/6/1960.Autorizado a 20/7/1960 

Fornecimento e colocação de vidro em caixilhos 
de madeira dos vãos de janela 

João Antunes Iniciados a Agosto de 1960 (4/8/1960) 
Autorizada em 25/7/1960 a despesa de 12.827S00 

Conclusão do tecto superior e arranjo das 
paredes do corpo frontal 

Baganha& 
Irmão 

Concurso a 5/7/1960. Aprovado a 7/7/1960 
Encontram-se em curso a 25/7/1960 

Fornecimento e colocação de madeiras em 
tectos e escadas de betão do corpo frontal 

Altino Coelho Concurso a 30/6/1960.Autorizado a 13/771960 
Devido à urgência encontram-se em curso a 20/7/1960 

Aquisição de candeeiros de iluminação para os 
tectos e paredes 

Domingos 
Correia 

Dispensa de concurso a 15 de Novembro de 1960, 
" Solicita-se a dispensa das formalidades de concurso ao 
abrigo no corpo do art 8o do Decreto-lei n" 41 375 de 
19/11/1957" 

Podemos constatar que a maioria das empreitadas foi adjudicada em regime de 

concurso limitado, sendo as restantes atribuídas de forma directa a um empreiteiro. Os 

nomes dos empreiteiros mantêm-se constantes nas várias intervenções realizadas pela 

DGEMN455, tornando-se os seus nomes familiares de autor para autor ou de 

intervenção para intervenção. 

Em relação a mão-de-obra especializada, conforme referimos em Obras são 

inexistentes trabalhadores com conhecimentos específicos de intervenção, quer este 

seja no âmbito do restauro ou arqueológico. 
2.5- A Conclusão 

O processo analítico de intervenção neste edifício tem como antecedentes a sua quase 

não existência, porque se primeiramente foi pedido para o seu corpo central ser 

demolido456, dez anos depois, esta pretensão é reiterada em reedifícação quando, em 

1923, a mesma empresa Lind & Couto modifica as suas intenções iniciais. 

O Arquitecto Tasso de Sousa e Manuel Real afirmam que, de acordo com o programa 

formulado457, a obra de recuperação e restauro realizada no decurso do segundo quartel 

deste século, se orientou no sentido de responder à já referida tradição, de que aqui 

teria nascido o Infante D. Henrique. Analisando o que foi intervencionado, concluem 

que, no factor construtivo, as construções foram consolidadas com qualidade, embora 

se tenha desfigurado os traços do antigo uso e ocupação dos espaços, assim como das 

suas inter-relações. Consideram que «à luz dos actuais conceitos pode-se aventar que 

houve uma redução do seu valor histórico - arquitectónico»45*. No entanto, temos que 

situar a sua análise dentro do contexto em que foi efectuada. Na década de 60, estamos 

num período de grande influência internacional, correspondendo a temas de debate dos 

455Para mais informações pode-se consultar a obra de Miguel Tomé, nas fichas que realizou, volume 2. 
456Catálogo Analítico, Processo Aô ministrativo, doc2, p.597. 
45''Programa para as Obras de Ampliação do Arquivo Histórico, p.46, [Esta análise é efectuada por 
Manuel Real e Tasso de Sousa]. 
458Idem, ibidem. 
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interesses disciplinares tanto dos Arquitectos como dos historiadores . Assistimos à 
iniciativa da DGMEN em participar nas ocorrências exteriores ao incluir-se no 
Internationales Burgen Institut na década anterior460. A descrição que fizemos das 
obras é o apanágio dos serviços da DGMEN. 

Encontramos os seguintes critérios de actuação integrados num processo de 
contradição aparente: 1- o não interesse manifestado pela aquisição, 1942; 2- o não 
quererem fazer obras que não se justificavam, 1944; 3- o interesse relativo pelo 
edifício, 1957; 4- uma intervenção que se iniciou à boa maneira da navegação 
portuguesa (vai-se com uma noção do que se pretende e depois logo se vê onde se 
chega), ou seja, é pautada por indefinições programáticas, tanto a nível dos elementos 
arquitectónicos como dos equipamentos; 5- uma actuação consciente dos valores do 
monumento com'era, dov'era (restauro histórico), que só pode recusar a feição 
primitiva da reconstituição de Rogério de Azevedo (restauro estilístico), com bases de 
envolvência exterior, situando o edifício no presente (o cuidado manifestado com as 
cérceas vizinhas). Esta intervenção de 58 pré anuncia o que é estabelecido em 1964 
(respeito pelas substâncias antigas, o conceito de autenticidade462 e em que o restauro 
deixa de ter significado quando se levanta a hipótese de reconstituição), quando 
anuncia a recusa à hipótese de reconstituição medieva. No entanto, manifesta ainda um 
distanciamento dos critérios de 64, aquando recorre à prática de reintegração de 
elementos463 à feição da época com o recurso a patines164 artificiais. Resquícios 
saudosistas de conceitos românticos em que se demonstra a actualidade do promulgado 
em 31. 

É nesta dialéctica entre dois momentos cruciais que esta intervenção existe e é neste 
contexto que deve ser analisada e ponderada e, sendo assim, apenas podemos ter uma 
opinião: 1- foi concebida de forma consciente; 2- tentou valorizar os elementos 
arquitectónicos existentes; 3- teve em atenção a envolvência do conjunto urbano onde 
se integra; 

459Cfr, Miguel Tomé, 144. [A Carta de Veneza decorre naturalmente desse contexto]. 
^ d e m , p.180, nota 59, [Centro de investigação orientado para a temática da arquitectura militar 

medieval]. 
461 Carta de Veneza, artigo 9. 
"^Cfr. com HENRIQUES, Fernando M. A. LNEC - A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

HISTÓRICO EDIFICADO - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Relatório 175/90, Ministério 
das Obras Púbbcas, Transportes e Comunicações, Lisboa 1990, ppl4-21. 

463Cfr. com os aspectos de conservação descritos por Miguel Tomé (...), pp39-40 e com os conceitos 
expostos por HENRIQUES, Fernando M A., LNEC, p3-7. 

^Idem, p.7. 
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Houve efectivamente o dissimular das pedras novas entre as antigas, não se 
estabeleceram percursos originais e de facto ocorreu uma mutilação num elemento 
arquitectónico. Estes são factos inegáveis, mas também temos que elogiar o cuidado 
das escavações arqueológicas e dos testemunhos da intervenção (documentação a dois 
níveis, visuais e fotográficos), e é impensável pressupor que os conhecimentos 
pudessem ser os actuais, tanto tecnologicamente como historicamente, pois o primeiro 
condiciona o segundo, e sabemos que os técnicos que intervieram não eram 
especialistas na área. Assim, é facilmente reconhecível que esta intervenção seja o 
resultado dos conhecimentos e das limitações que existiam nesta década. 
Em síntese, temos um edifício que neste momento é já composto por várias parcelas, 
atravessa décadas e conceitos em seu torno, reunindo individualidades que lutam para a 
sua sobrevivência em valores de monumento, como Pedro Vitorino, António Cruz, 
Ramalho Ortigão, Magalhães Basto, Gago Coutinho, Alberto Torres, Albano Sarmento 
e tantos outros, como o próprio povo portuense. É graças a estes esforços colectivos 
que conseguimos passar de valor artístico nulo e valor histórico muito relativo, à 
intervenção marcante da DGEMN e ao que este é presentemente, em toda a sua 
evidência histórica a que é inerente a carga simbólica que transporta. 
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Casa do Infante I Centro Histórico / Cor 
3 - A Casa do Infante inserida no Centro Histórico do Porto 

Após a intervenção de 60, aquando da contemplação da singela fachada do edifício e 

com o conhecimento histórico que dele possuímos, este adquire uma dimensão de 
invisibilidade histórica465 que todavia nos escapa e que, no entanto, não deixa de fazer 
parte desta herança patrimonial da Humanidade. O monumento ou mais 

especificamente, no nosso estudo da Casa do Infante, a percepção que retiramos da sua 
carga simbólica, e da factualidade das pedras assemelham-se ao puctum que dela 

emana e que a representa em toda a sua vivência. 
O Arquitecto Rui Loza considera que a cidade do Porto comprovou ter um grande 
relacionamento com o exterior, e que a zona medieva, objecto de candidatura, 
conservou, em larga medida, a planta e o tecido urbano medieval, com a inserção 
posterior de alguns monumentos 
Nos capítulos anteriores, focámos os antecedentes do nosso objecto de estudo 
contextualizado na Cidade. Iniciaremos este, com a inserção da Casa do Infante no 
contexto de classificação de património mundial do Centro Histórico do Porto. 
3.1 - A Casa do Infante / antecedentes do CRUARB 

Primeiramente, abordaremos os momentos mais significativos que antecederam a 
existência do CRUARB468, e que contribuíram historicamente para alterações no nosso 
objecto de estudo. Numa breve síntese: 

Não podemos esquecer que este bairro onde se integra a Casa do Infante, anteriormente 
às tentativas de monumentalização da DGEMN, já tinha sido alvo de uma possível 
demolição que permitisse outro tipo de circulação na zona ribeirinha. 
ca 
1881 

Piano de urbanização na 
zona da manjem direita do 
Douro entre os Guindais e a 

469 
Rua de São Francisco 

ca 
1881 

r \ / v •( Hf rrMl l. m 

Piano de urbanização na 
zona da manjem direita do 
Douro entre os Guindais e a 

469 
Rua de São Francisco 

ca 
1881 

Piano de urbanização na 
zona da manjem direita do 
Douro entre os Guindais e a 

469 
Rua de São Francisco 

Esta proposta, conforme a imagem anexa em cima, demoliria o quarteirão, inserindo 
uma malha viária que se prolongaria desde o rio até à zona da Ordem de São Francisco. 

AA.W. Porto Património Mundial. CRUARB 25 anos de Reabilitação Urbana. Edição Câmara 
Municipal do Porto 2000. 1." Edição. Dr. Joel Cleto (Arqueólogo) p.232 

1 BARTHES, Roland - (título original: La Chambre Claire, Editions de l'Étoile, Gallimard, Le Seuil, 
1980), pp66-88. 
AA. W . Porto Património Mundial. Processo de Candidatura do Centro Histórico à UNESCO -Livro 
U. CMP. 1998/ Ia Edição, p.28. Esta foi proposta de inscrição na Lista do Património Mundial. 

1 AA.W. Porto Património Mundial. CRUARB 25 anos (...), Luísa Cardoso, pp36-82. 
1 Número de registo 484, 2/A'-25, AHMP. 
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A introdução de duas ruas paralelas, que se encontrariam na rua dos Ingleses, e 

paralelamente a esta última, outras duas que dividiriam o quarteirão, mesmo sobre a 

Casa do Infante. É um traçado racional que se apoia em paralelismo e apela a uma 

maior divisão de parcelas habitacionais. Este traçado, com a organização de oblíquas em 

relação ao rio, atesta a importância que este tem na morfologia urbana 

Esta tentativa de organização na ribeira está relacionada com a renovação urbana 

sentida primeiramente em Lisboa (imagens à direita comprovam: o Terreiro do Paço, 

1650, e após a reconstrução pombalina, com outro nome, Praça do Comércio, 1775), 

num visionamento de antes e após, que permite ver a perpendicularidade de um traçado 

sistematizado e linear. No Porto, por iniciativa de João de Almada e Melo , a 

transformação também se fez sentir, compreendida entre a abertura de novas ruas, 

criação de novas praças e na malha urbana que se desenvolvia extramuros. As 

necessidades que induziam a estas transformações foram apontadas por Joaquim Jaime 

Ferreira-Alves como sendo o aumento do comércio, da população e o desenvolvimento 

de novos bairros472, a falta de planificação das novas zonas que surgiam com a 

permanência do traçado irregular. Este autor afirma que, segundo João de Almada e 

Melo, se poderia ter evitado, criando-se uma nova e regular cidade, se todas as novas 

construções e os novos arruamentos fossem feitos segundo um plano prévio . Daí a 

necessidade que se sentia em regularizar a zona ribeirinha, como o exemplo mais 

significativo na transformação de um espaço disposto simetricamente , pois na altura 

era considerada a mais nobre da cidade475. Durante este período, houve uma das 

maiores alterações na cidade do Porto, pois operou-se a mudança de burgo medieval, 

com a existência de duas ruas (rua Nova e a rua das Flores), para o crescimento urbano 

verificado na segunda metade do século XLX, com a introdução de novos elementos e 

novos traçados. Assim, o centro da cidade transferiu-se da ribeira para a praça nova, 

Praça da Liberdade, porque: 1- as pontes com cota mais alta fazem a junção entre as 

cidades sem mais ser necessário passar pela ribeira; 2- a Casa do Infante cessa a função 

470Cfr. com BARROCA, Mário Jorge; GUIMARÃES, Carlos. CARVALHO, Teresa - Bairro da Sé do 
Porto. Contributo para a sua caracterização histórica Porto: Câmara Municipal do Porto, 1996., 
p.78. 

471Para mais informações sobre esta matéria, FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime - O Porto na Época 
dos Almadas. Arquitectura. Obras públicas. Porto. Câmara Municipal, 1988. Devemos acrescentar que 
esta obra, não foi apenas uma fonte de consulta, mas um exemplo em como se relatam os factos da 
fornia mais simples, sucinta e captando a nossa atenção do principio ao fim. 

472 Idem, p. 177. 
473 Id, ibidem 
474 Idem, p.248. 
475 Idem, p. 187. 
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alfandegária com a construção da nova Alfândega476, e mais tarde a existência do porto 

de Leixões desligará o comércio fluvial da zona ribeirinha, e aí assiste-se à modificação 

da vida das suas gentes. É importante esta contextualização, porque é devido a estes 

factores que a rua dos Ingleses começa a perder a sua importância. 

30/40 Assistiu-se a demolições (bairro da Sé), numa filosofia da DGEMN que pretendia valorizar e 
. 477 

conferir maior evidência aos monumentos nacionais 
1954 A tese de Uibanismo do Arquitecto Manuel Marques de Aguiar, com a proposta de 

remodelação da área Ribeira-Barredo, possuía já uma envolvência social profunda, 
pretendendo evidenciar os monumentos da Ribeira e criar percursos pedonais e zonas de 
. 478 lazer 

1962 Plano Auzelle - Robert Auzelle4^. "Constitui um objectivo a prosseguir pela Admimstraçâo 
municipal a valorização das zonas antigas da Cidade". Segundo a Ordem de Serviço 
N.°202/62, de 10 de Agosto de 1962480. 

As demolições (30-40), junto à Sé do Porto, com o intuito de valorizar unicamente este 

monumento, introduziram uma ferida urbana, que se mantém até aos nossos dias, pois 

qualquer projecto que intentou superar a desertificação junto do monumento não foi 

concretizado, à excepção da Torre do Paço de Távora481, que reacendeu a polémica. Os 

outros dois momentos significativos (54 e 62) são-no pelos objectivos que pretendem e 

no qual o nosso objecto se insere. 

3.2 - Algumas considerações sobre urbanismo 

Há duas formas de situar o urbanismo que se assumem como modelos distintos, o 

progressismo e a nostalgia482. Choay considera que o século XIX foi a idade de ouro das 

utopias. O modelo progressista483 pressupõe uma análise racional, espaços amplos, com 

a coexistência de vazios e verdes, constituindo uma exigência da higiene humana, ou 

seja, a adequação da arquitectura às necessidades calculadas e ajustadas da constituição 

física do ser humano. O segundo modelo, igualmente apelidado de culturalista, é 

476Para uma consulta mais detalhada, AAW. A alfândega do Porto e o despacho aduaneiro. Porto: 
Arquivo Histórico Municipal do Porto, Casa do infante, 1990., A Cidade e as Estruturas Portuárias, 
TAVARES, Rui. pp. 13-29. 

477 Idem, p.54. 
478 Idem, p.58. 
479AUZELLE, Robert - Plano de Urbanização da Cidade do Porto. Porto: Gabinete de Urbanização da 

Câmara Municipal do Porto, 1988. 
^ d e m , p.66-67. Cfr. com Curriculum de Rogério de Azevedo e Alberto da Silva Bessa, Catálogo 

Analítico, Processo de Obras, doc38, pp388-393, doc36, pp382-384. 
""'Esta implementação do Arquitecto Távora está inserida na polémica do novo próximo do velho, e foi 

alvo de denúncia à UNESCO. Contactamos o gabinete do Arquitecto e tivemos acesso ao projecto, 
assim como fomos in loco à Torre, para uma melhor apreensão. Com estes elementos pudemos 
constatar que a filosofia do projecto é imbuída de reminiscências medievas, que se traduzem numa 
nova linguagem arquitectónica, como é o caso de ser respeitada a cota dos edifícios pré-existentes e 
afirmá-la em palmos marcados sobre a pedra, na face do edifício. 

"^Cfr. com os modelos descritos por CHOAY, Françoise, O Urbanismo Utopias e Realidades Uma 
Antologia, Editora Perspectiva, 1992, 3.a edição, p.7. 

^ s t e modelo segundo Choay, baseia-se em obras de autores diversos como Owen, Fourier, Richardson, 
Cabet e Proudhon 
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extraído das obras de Ruskin e de Morris484. Este circunscreve a cidade com limites bem 

definidos no interior, tentando conservar a natureza no seu estado mais selvagem ao seu 

redor. O ideal medieval em acção. Choay considera que em Ruskin e Morris, o estético 

exerce o papel que exercia a higiene em Owen, Fourier e Richardson . Este modelo 

apela à diferenciação das habitações, na medida que devem ser adequadas às 

características e ocupações dos que habitam, recusa a padronização, o industrialismo e, 

se é sedimentada sob uma visão historicista, nega o continuar da história. São estes dois 

modelos, resumidos muito brevemente, com as suas contradições e múltiplos 

aspectos486, que constituem as bases do urbanismo no século XX. Com efeito, como 

Choay afirma, o modelo progressista encontra o seu órgão de difusão no grupo dos 

CIAM487, que irá compor a Carta de Atenas. Segundo o modelo acima mencionado, 

Proudhon, citado por Choay, faz um primeiro alerta para os perigos da cidade -

museu488, questionando a inclusão de elementos estranhos à nossa cultura, na 

apropriação que fazemos do seu património artístico, dando o exemplo da colocação do 

obelisco de Lúxor na Praça da Concórdia. Esta afirmação prende-se com uma 

perspectiva romântica na qual se troca os objectos artísticos em detrimento de factores 

naturais. Victor Hugo, à semelhança de Adorno, profetiza o fim da arte ou mais 

especificamente da arquitectura, e consequentemente do monumento , quando esta se 

assumir como algo transcrito pela imprensa e emancipada das outras artes, perdendo o 

lugar soberano que ocupava, «O livro matará o edifício», ou seja, o destronamento da 

arquitectura dar-se-á com a visualização da impressão dos edifícios. Adomo, noutra 

perspectiva mais totalizadora, é através da negação do fim da arte que garante a sua 

continuidade, quando afirma que «A arte, por sua vez, busca refúgio na sua própria 

negação e quer sobreviver através da sua morte» 

Conforme Choay afirma, a noção de património urbano histórico constitui-se e insere-se 

na contracorrente do processo de urbanização dominante, inerente à dialéctica de 

"Cit. Choay, p. 13. 
5 Idem 
6[Gostaríamos de analisar com um maior aprofundamento, mas não o fizemos dada contingência do 
nosso estudo]. 

7Cfr. Choay, p.19, nota 53. [CIAM Congressos internacionais de arquitectura moderna composto entre 
outros por Corbusier, Rietveld, Bourgeois, Gropius, etc.]. 

18CiL Choay, pp95-98 e extraído de Du príncipe de l'arte et sa destanation sociale, P. J Proudhon, 
Gamier frères, Paris, 1865 (pp338, 345, 348-350, 352-353). 

l9Victor Hugo, Notre dame de Paris, 1832, citado por Choay em dois dos seus livros, O Urbanismo (...), 
pp323-324 e em Alegorias do Património, p.19 nota 20. 

"'ADORNO, Theodor W. - Teoria Estética, edições 70, 1970, p.373. 
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história/historicidade491. No entanto, devemos acrescentar que esta afirmação remete 
para os conceitos de figuras que introduz: memorial, histórica e historial. A primeira é 
inspirada nas teorias Ruskinianas, quando este mediatiza o monumento imutável, 
contextualizado na cidade como impermeabilizador temporal; a segunda remete para a 
obra de Camillo Sitte, quando este constata e questiona a dinâmica da polis e sua falta 
estética em detrimento dos aspectos tecnicistas. Propõe, através de um estudo 
pedagógico da morfologia urbana, respostas às questões contemporâneas numa 
perspectiva racional. Esta coloca-se perante o dilema do conhecimento inequívoco do 
presente/passado e consequentemente da não ingenuidade no acto de construção . A 
sua obra aborda essencialmente a função extinta dos monumentos e as categorias 
estéticas que neles perduram. Ainda na figura histórica, Choay analisa o aspecto 
museológico que a cidade adquire, ou seja, ao tornar-se histórica, ela perde a sua 
historicidade4,9*. Em terceiro, a figura historial assume-se como uma junção das 
anteriores e é uma apreensão dos conceitos de Giovannoni quando integra a cidade na 
designação de património urbano e tece considerações que permanecem actuais sobre a 
mobilidade social urbana. Em síntese, podemos referir que Giovannoni lança a ideia 
global da cidade histórica como monumento495 em simultâneo com a noção de tecido 
vivo e não musealizado. Esta síntese contribuiu para a expansão ecuménica das práticas 
patrimoniais496 que são postas em prática na Convenção de 72 , e que veremos mais 
tarde em foco na metodologia de intervenção em Portugal. 
3.3 - Breve síntese da história do CRUARB 
Estes factos são descritos mais pormenorizadamente nas várias documentações do 
CRUARB498. O Comissariado para a Renovação da área Ribeira-Barredo (CRUARB) é 
formalmente criado em 74499, sendo declarada a área de intervenção como «zona 

491Cfr. emAlegorias do Património, p.158. 
492«Entre o desejo de sere o receio de parecer (... )», de Mia Couto, em Raiz de Orvalho, p.31. 
493Cfr. emAlegorias do Património, p.166. 
494Cfr. com Giovannoni e Restauro científico, José Aguiar em Cor e Cidade Histórica,pp.50-5l. Choay 

considera Giovannoni como fundador de uma doutrina de conservação e do restauro do património 
urbano, Alegorias (...), pl72. 

495Vecchie Città, cit. por Choay em Alegoria (...), p. 171. 
496Choay, idem, p. 183. 
497Conferência Geral da Unesco, 1972, que proclama a universalidade do conceito de património cultural 

aplicável a monumentos, conjuntos edificados, sítios arqueológicos ou urbanizados. 
498AA.W. Porto Património Mundial. CRUARB 25 (...), Dr.a Filomena Mesquita Guimarães. 
499Decreto governamental (despacho conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério do 

Equipamento Social de 28/9/74, publicado no Diário do Governo de 07 /10/1974, citado por LNEC -
GUIÃO DE APOIO À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, AGUIAR, José; CABRITA A. M. Reis e APPLETON, João - Volume I, Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Lisboa 1990, p.50. 
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degradada»500. Em 75, a 28 de Agosto, cedo se tomou evidente que para intervir era 

necessário expropriar, sendo então declaradas de utilidade pública urgente as 

expropriações501 necessárias ao programa naquela área. Podemos situar o início da 

acção do CRUARB nos anos conturbados do 75-76, aquando da criação de uma brigada 

para levantamento de edifícios que produziram os desenhos a fornecer a equipas de 

projectistas que, no exterior, colaboraram para o Comissariado, estendo incluídos 

Arquitectos como, Siza Vieira, Bernardo Ferrão, Rolando Torgo e Francisco Guedes de 

Carvalho502. Rolando Torgo é o autor da projecto de habitação na parcela 164, que não 

foi concretizado e mais adiante no próximo capítulo abordaremos esta intervenção em 

particular, pois dá-se em espaço pertencente à Casa do Infante. Em finais de 76 , o 

CRUARB transfere a sua localização para a parcela 164 da rua da Alfândega. O 

Vereador Rosado Correia apresenta, a 20 de Fevereiro de 79, a proposta de classificação 

como Imóvel de Interesse Público da zona histórica do Porto, sendo esta aprovada em 

reunião de Câmara. Em 85, é criado um Programa de Reabilitação Urbana para apoio 

técnico e financeiro aos municípios, apresentando a Câmara a sua candidatura e sendo 

É neste mesmo ano, em Novembro, que surge a designação CRUARB/CH (Projecto 

Municipal para a Renovação Urbana do Centro Histórico do Porto. Este funcionará com 

quadro e orçamento próprio505. Devemos acrescentar que durante o período de 17/05/85 

a 6/04/88, funcionou como GTL, no âmbito do Programa de Reabilitação Urbana506. Em 

93, é publicada a I a edição de Porto a Património Mundial - CRUAB, em que se 

mostram os esforços desenvolvidos na profunda acção social em que intervieram. Em 

94, é classificada toda a área do Centro Histórico do Porto como Área Crítica de 

^dem, Portaria da SEHU de 11/07/ 75, publicada na H Série do Diário da República de 24/04/76. A 26 
de Julho de 1975 por Despacho da Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo - é declarada ai." 
zona degradada, a área da Ribeira-Barredo, freguesia de São Nicolau, concelho de Porto. 

501Despacho da Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo (U Série - número 128). 
^Idem, pp88-89. 
^"Neste ano a 13 de Outubro de 1976, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, considera em artigo 

1° que, «Não deve ser aceite a possibilidade de destruição, sem prévio estudo sistemático, de 
quaisquer estruturas, procurando a viabilidade da sua conservação». 

504A 12 de Agosto de 1985, é publicado a pedido da Câmara Municipal do Porto, o Decreto -
Regulamentar n°55/85 (I Série-N.°184-12-8-1985 " Área 2SN com 5.9 há. delimitada pelo largo de 
São Francisco, Rua do Infante D. Henrique, Rua de S. João, Travessa da Bainharia, Rua de Santana, 
limites do terreno do Seminário Maior, Escadas do Barredo, Cais dos Guindastes e rio Douro"), em 
que são declaradas 8 zonas do Centro Histórico como áreas de recuperação e reconversão urbanística, 
reunindo as condições fixadas no artigo 41° do Decreto-Lei 794/76, de 5 de Novembro (Lei dos 
solos)., AA.W. Porto Património Mundial. CRUARB 25 (...), citado por Engenheira Margarida 
Guimarães, em A aquisição e a expropriação no Centro Histórico do Porto, p.216. 

'"LNEC - GUIÃO (...), p.50. 
506Idem, Despacho n°4/SEHU/85. 
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Recuperação e Reconversão Urbanística507. Em 96, finalmente a 24 de Junho o Bureau 

do Património Mundial da Unesco reúne e expressa por unanimidade o parecer técnico 

favorável à classificação do Centro Histórico do Porto como Património da 

Humanidade, sendo anunciado em Mérida, no México, a 5 de Dezembro, este 

acontecimento. Há uma série de organismos que relacionados com esta actuação, são 

criados na década de 90, como: o FDZHP (Fundação para o Desenvolvimento da Zona 

Histórica do Porto), o RECRIA (regime de incentivos à recuperação de imóveis 

arrendados), e o PPUB-SÉ (projecto-piloto urbano para a recuperação do Bairro da Sé). 

O CRUARB mantém a sua actividade nos anos seguintes, até sofrer uma transformação 

em 2003508, em consequência da implementação da nova macro-estrutura da Câmara 

Municipal do Porto, que criou algumas direcções de serviços municipais e extinguiu 

outros, como o CRUARB/CH. Em sua substituição, é criada a Divisão Municipal de 

Conservação do Centro Histórico, com a nomeação da Engenheira Margarida 

Guimarães509 como Chefe de Divisão. Este serviço, assim como a Divisão de 

Reabilitação, encontra-se integrado no Departamento Municipal de Conservação e 

Reabilitação do Centro Histórico, sendo o Engenheiro António Bruno o seu Director. 

Ficou como Chefe de Divisão o Arquitecto António Moura510, noutra Divisão recém-

criada, designada por Gabinete de Projectos da Direcção Municipal do Urbanismo. Os 

antigos funcionários do CRUARB foram distribuídos, tanto por esta última divisão, 

como pela Divisão de Conservação do Centro Histórico. 

3.3.1 - A acção do CRUARB 

O CRUARB conseguiu, através do seu programa de requalificação arquitectónica, 

travar a degradação urbanística do Centro Histórico do Porto, com base na identificação 

geográfica, social e cultural, promovendo a fixação e a mobilidade social da população. 

A recuperação patrimonial constituiu uma vertente do vasto programa urbano e sócio 

económico, que teve como imperativo a população efectiva residente no local. 

Os objectivos511: 1 - 0 património e o tecido urbano devem ser preservados. O 

património cultural do Porto deve incluir não apenas as estruturas mais antigas e 

monumentais, mas também os edifícios de menor grandeza e valor estético, cuja 

riqueza reside na sua contribuição para o conjunto do tecido urbano, 2- Não serão 

507 A 17 de Junho de 1994, através do Decreto Regulamentar n.°14/94. 
508Estes dados recentes foram cedidos pela Dr.a Filomena Mesquita Guimarães. 
509Tomou posse do cargo a 20 de Maio de 2003. 
slftTomou posse do cargo a 9 de Junho de 2003. 
511Estes objectivos são citados em AAW Porto Património Mundial Processo de Candidatura do Centro 

Histórico à UNESCO - Livro U, CMP, 1998/ Ia Edição, p.31. 
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impedidas construções novas e modernas, mas o seu impacto na paisagem urbana 

existente deverá ser objecto de um estudo rigoroso; 3- É de primordial importância 

manter o carácter multifuncional do Centro Histórico, a fim de conservar a sua 

autenticidade e harmonia com o ambiente; A-Todos os recursos técnicos deverão ser 

explorados, sendo encarados diferentes métodos em Junção de cada situação, desde o 

simples restauro até à construção; 5- Os actuais habitantes constituem parceiros de 

parte inteiras no processo de reabilitação e devem ser integrados em todos os 

projectos; 6- Os grandes projectos, que impliquem a demolição ou a construção em 

espaços livres, só deverão ser aprovados se fundamentados em exigências funcionais. 

A pertença: Temos no Porto um Centro Histórico reabilitado e recuperado, assente na 

diversidade de linguagens formais e arquitectónicas que o caracterizam na sua unicidade 

e simultaneamente "vivo"512, habitado por uma população que nele reside e trabalha. 

Vivo é a palavra correcta, pois, como o Arquitecto Loza afirma, Temos perante nós, um 

organismo vivo, não o seu fóssil 513. Outros autores são da mesma opinião, 

perspectivando a reabilitação urbana como preservação do modo de vida local, com a 

centralização das actuações no habitante e na forma de habitar514. Podemos afirmar que 

a intervenção foi planeada de acordo com estratégias de reenquadramento social 

(habitação/urbanismo), tentando fixar a população nas suas origens (bairro e rua). E 

nessa dialéctica de identificação das pessoas que habitam e usufruem desse espaço, que 

o pressuposto de património físico é uma pertença dos habitantes. O burgo histórico 

portuense não foi musealizado, mas participou na dinâmica do processo, à semelhança 

da recuperação de Guimarães515. Uma das formas mais válidas de conservar o 

património de um Centro Histórico será na base da noção de pertença, pois o ser de 

todos equivale a não ser de ninguém516. Assim, só com uma apropriação do que é 

sentido nosso é que será possível preservar os conceitos de património material e 

5nUm tecido social e institucional activo que faz desta área um Centro Histórico vivo e saudável da 
cidade do Porto, é um dos argumentos apresentados aquando da proposta de candidatura Porto 
Património Mundial. 

5 ^ s t a frase é uma citação constante, pois aparece em O Centro Histórico do Porto, CRUARB, CMP, 
1999, pl8; AA.W. Porto Património Mundial. CRUARB 25 (...), em Políticas de Gestão de 
Património, p. 168. 

514LOPES, Bárbara, REABILITAÇÃO URBANA- NÚCLEOS HISTÓRICOS, Homens e pedras A 
identidade a reencontrar, Câmara Municipal de Lisboa, 1993, p.47. 

515Durante o nosso estudo, pudemos constatar as críticas que a população encontrava, quer nos azulejos 
escolhidos, ou nos armários de cozinha, sabendo de antemão como o espaço habitacional se encontrava 
degradado, antes da actuação do CRUARB... No entanto este aspecto constitui uma pertença na 
dialéctica entre a população e a actuação do CRUARB. 

516Questões abordadas na Conferência 26 de Março de 2004, na FLUP, subordinada ao tema «Conservar 
para quê», na análise efectuada pelos antropólogos Luiz Osterbeek e Gonçalo Leite Velho, em 
Conservar para nós. 
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imaterial. O mosaico urbano que engloba a cidade do Porto, pela sua diversidade 

cultural, conseguiu através desta acção de reabilitação do Centro Histórico, colocar 

numa prática efectiva o conceito de "cidadania cultural", pois fomentou o orgulho das 

"gentes" da ribeira, na pertença "loco", e implantou o reconhecimento implícito na 

cidade, de que o património não constitui um elemento elitista, mas um conceito mais 

abrangente de pluralidade cultural em que assenta o reconhecimento da própria 

UNESCO. Os elementos arqueológicos remetem para uma componente criptográfíca, 

em que, quando as "gentes" estão ausentes, não há conceito de património vivo. A 

noção do reabilitar para fins turísticos como fonte potencial de verbas financeiras 

acarreta o risco de substituição da autenticidade das raízes das sua "gentes" por outra, 

fora do seu contexto, que procura o que não lhe pertence. Esse factor encerra um risco 

enorme, de desvalorização do próprio património, enquanto elemento explorado. A 

arquitectura e urbanismo têm a difícil missão de equilibrar os conceitos do valor 

patrimonial da cidade (do Centro Histórico do Porto), extraindo o componente 

criptográfico, não podendo incorrer no pensar exclusivamente para o turismo (tarefa 

difícil, atendendo à contextualização da zona ribeirinha), reenquadrando na urbe de 

novo as suas "gentes". 

A existência: Choay afirma que uma das dificuldades e contradições dos centros e 

bairros históricos517 é precisamente a sua integração na vida contemporânea Brandi 

afirma igualmente que /Z restauro, per representare un 'operazione legittima, non dovrà 

presumere né il tempo come reversible né i 'abolizione delia storia Stefano considera 

que // problema dei centri storici è un problema prettamenta culturale, un prodotto 

direito delia cultura stori-critica520'; ora, neste caso específico do Centro Histórico do 

Porto, podemos verificar que o conceito de historicidade enquanto ideologia de 

representação arquitectónica foi respeitado, mantendo a temporalidade que assegure a 

517Devemos acrescentar que a primeira vez que aparece a expressão bairros históricos na legislação e 
recomendações internacionais, é na recomendação para a Salvaguarda dos Conjuntos históricos 
Tradicionais (Nairobi, 1976), embora estes conceitos estejam implícitos na Carta de Veneza (1964), 
sítio monumental, e na Carta Europeia do Património Arquitectónico (Conselho da Europa, 1975), 
reabilitação de centros históricos, em Portugal, só são aplicados na recuperação da Ribeira-Barredo, e 
na criação do Gabinete Técnico de Guimarães, na década de 70. Na década seguinte, como veremos 
mais à fiente, seguir-se-iam os gabinetes de Alfama e Mouraria, em Lisboa. Cfi. com o artigo da 
Arquitecta Teresa de Campos Coelho, no qual expõe esta relação histórica da aplicação dos conceitos, 
em AAW. architécti: reabilitação urbana bairros históricos de lisboa, revista de arquitectura e 
arquitectura paisagista, Revista trimestral Ano VII, OUT/NOV/DEZ 2000, pp26-27. 

5,8CHOAY, Françoise - L'Allégorie du Patrimoine. Paris : Seuil, 1992, p. 194. 
519BRANDI, Cesare, Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, 1977, 1." edição 1963, p.27. 
520STEFANO, Roberto di, / recupero de valor: Centri Storici e Monumenti Limiti délia Conservazione e 

dei Restauro, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 1979, p.25. 
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continuidade do ser, e sem dúvida, que se consideraram as intervenções como um 

produto cultural, dada a dimensão social de que se revestiu a actuação do CRUARB. 

Em relação à vivência do Centro Histórico do Porto, podemos afirmar que esta foi 

conseguida, pois as zonas permanecem activas e as implementações de equipamentos 

(como o CRAT, a Casa do Infante) ajudam à frequência dos locais, evitando a 

periferização do centro. 

A crítica: Apesar de ser considerado um exemplo na reabilitação de estruturas mistas 

em edifícios de habitação de vários pisos, do burgo histórico do Porto, com 

manutenção das paredes de pedra e introdução de pavimentos de betão no piso 

inferior, com a manutenção de estrutura das paredes e pavimentos de madeira nos 

pisos elevados521, sabemos que foi escassa a aplicação de técnicas tradicionais de 

conservação, realizadas em poucos edifícios, tendo havido uma preocupação justificada 

de atender primeiramente às necessidades humanas, em detrimento das necessidades de 

conservação/restauro dos edifícios. Os edifícios do Centro Histórico, mais 

especificamente na zona da Ribeira-Barredo, surgiram como habitações unifamiliares, 

sofrendo mais tarde a transformação para espaços compartilhados por várias famílias, e 

com a consequentemente perda na qualidade de habitação. Muitas vezes, no seu interior 

não havia cozinha (apenas um fogão a gás), não havia 

sanitários, a ventilação era claramente insuficiente, e, se 

localizadas no interior, as habitações nem iluminação 

natural tinham. Acontecia encontrar-se uma família de 

24 pessoas num único compartimento. A imagem522 do 

lado direito é uma planta realizada aquando dos 

inquéritos dos anos 60 no Barredo. Os materiais 

iniciais (de granito, com soalhos e telhados em estrutura de madeira sendo cobertos com 

telhas de cerâmicas) encontravam-se em estado de degradação, quer por falta de 

cuidados, quer pelo número de habitantes que, sem posses, não a podiam evitar. 

Serão estes os motivos pelos quais a intervenção no Porto se centrou mais na adequação 

dos espaços, numa dimensão social, permitindo uma melhoria significativa na qualidade 

de vida da população ribeirinha. Daí se explicará porque tão poucos casos tiveram uma 

521CABRTTA, António Manuel da Silva Rocha Reis - LNEC - MONOGRAFIA PORTUGUESA SOBRE 
INOVAÇÃO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS (1987) - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
Relatório 123/88, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Lisboa 1988, pll.33. 

522Imagem extraída de Câmara Municipal do Porto, CRUARB, Centro Histórico, p.6. 
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intervenção523 baseada em metodologias respeitantes dos métodos tradicionais dos 

materiais que compunham os edifícios. 
Apesar de a ineficiência do sistema organizativo de dados do CRUARB não permitir 
uma consulta na globalidade do que foi efectuado524, foi-nos possível localizar quatro 
casos em que houve a aplicação de técnicas tradicionais de restauro: 1- um edifício na 
frente de Miragaia; 2- na rua da Banharia, 14/16, com rua de Santana, 47, no Bairro da Sé; 

3- o CRAT (Centro Regional de Artes Tradicionais); 4- a parcela 164 ; 
1- um edifício na frente de Miragaia - Autora: Arquitecta Paula Araújo da Silva , 1996. 

5*77 

Esta intervenção, designada por a recuperação de um edifício na frente de Miragaia , 
já se encontra descrita, pelo que faremos um resumo sucinto. Encontrava-se como a 
maior parte dos edifícios, degradada, com cedências na estrutura, provocados pelos 
dois edifícios que lhe ficam contíguos. A intervenção pautou-se pelo aproveitamento 
integral da estrutura existente, sendo necessária em alguns -náJfi 
pontos a introdução de vigas metálicas, apoiadas sobre os 
pilares em pedra existentes que auxiliaram na consolidação 
do edifício. Reforçou-se o vigamento de madeira e somente 
após o fecho das paredes exteriores de granito é que se realizou a introdução do 
nervometal528 nos pavimentos, que foram preenchidos com uma fina camada de micro 
betão. A cobertura, quando necessário, foi substituída, assim como o forro, que por se 
encontrar deteriorado teve a colocação de novo ripado de madeira. As paredes em 
tabique foram recuperadas, assim com as de taipa. Como a parede da fachada principal 
estava irrecuperável, foi realizada com madeira nova, mantendo a dimensão e o 

5 ^ de referir a urgência que as intervenções se revestiam e o lacto do CRUARB ter tido pouco pessoal a 
acompanhar este processo. 

S24Os dados globais são conhecidos, mas não há registos sistematizados, quer por falta de pessoal nos 
quadros, quer por falta de orçamentos. O Presidente do CIWIH do ICOMOS, Tamás Féjerdy, 
considerou o Centro Histórico do Porto como provavelmente o maior de Portugal, com 94 hectares, 
15 000 habitantes residentes, 3000 edifícios (dos quais cerca de uma centena são monumentos 
classificados), e uma estrutura de propriedade marcada pelo facto de mais de 90% dos fogos serem 
alugados (a Câmara é um dos maiores proprietários). AA.W. - Porto Reflectir (...), p.60. 

525 A parcela 164 é a designação dada pela actuação do CRUARB, como já referimos, mais tarde seria 
abordada esta intervenção no capítulo seguinte, em antecedentes à intervenção actual, porque 
corresponde à edificação de João Marinho Alves. 

526 Na altura desempenhava as funções de Arquitecta do CRUARB. Actualmente exerce o cargo de Chefe 
de Divisão dos Monumentos na DREMN. 

527Publicada na Revista de Património Espaço e Memória, N. "1/98 da Universidade Portucalense. As 
imagens foram cedidas pela Arquitecta Paula Silva: a lateral pertencente à publicação, e a que 
incluímos no texto integra-se na publicidade que o empreiteiro da obra faz dos seus serviços, 
«Recuperação de um edifício da frente de Miragaia, construtores Engenheiros Associados». 

528Idem, «Este material permite a consolidação, assim como lhe proporciona conforto térmico e acústico, 
sem introduzir alterações ao nível das fundações e das paredes exteriores, sem lhe introduzir cargas 
excessivas», p.124. 
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processo construtivo igual ao existente, sendo preenchida com tijolo de taipa, cuja 

proveniência foi de uma demolição noutra obra do Centro Histórico. As estruturas 

foram consolidadas, as fundações mantidas e a volumetria inicial respeitada, 

conseguindo a adequação do novo programa (introdução de quartos de banho, cozinhas 

e acessos), com o respeito pela sua identidade. Em temos de metodologia , a autora 

afirma e citamos: permitirá compatibilizar a integridade dos conjuntos históricos, o 

valor arquitectónico dos edifícios, com uma qualidade de vida das populações, 

condição essencial para a preservação da identidade cultural e social destes núcleos 

históricos das nossas cidades. 
2- na rua da Banharia, 14/16, com rua de Santana, 47, no Bairro da Sé; - Autores: 

Arquitecto António Moura e Engenheira Margarida Guimarães, 1996. Nesta intervenção 

apenas sabemos que, aquando do seu início, é que foi percepcionada a integridade dos 

materiais, como a estrutura de madeira em forma de cruz de Santo André, optando-se 

então pela conservação e restauro dos mesmos 

Localização - Sé. Alçado principal. Alçado lateral. Alçado lateral. 
Rua da Banharia. Rua de SantAna. 

3- o CRAT- Autor: Arquitecto Furtado Mendonça, 1977. Este edifício, na altura em que 

foi intervencionado, pertencia a Rosa Padeira531, que implantou um corredor central nos 

vários pisos com várias divisórias, para aluguer como habitação. Em cima, no piso 

superior, encontrava-se o responsável pela segurança. Eis como um edifício datado do 

século X V m , e com acrescentos no século XLX532, concebido com um programa de 

armazém, se encontrava reduzido. Aquando da intervenção, e mesmo havendo um 

'Através do contacto com a Arquitecta Paula Santos, apreendemos a valorização que esta atribui, no 
respeito pela identidade dos edifícios, optando sempre que possível pelas estratégias que conduziu 
nesta intervenção. Acrescentamos ainda que nesta intervenção houve interdisciplinaridade, pois foi 
consultado o Gabinete de Arqueologia Urbana da CMP (Manuel Real), tendo-se efectuado 
prospecções arqueológicas que permitiram a recolha de material romano e medievo. 

}As imagens dos projectos e localização foram cedidas pela Engenheira Margarida Guimarães. 
'Personagem conhecida por essa designação pitoresca e que detinha o controle de várias habitações na 
zona ribeirinha. 

2Esta intervenção foi-nos relatada pelo autor, que efectuou um estudo evolutivo do edifício, e salientou 
o facto de que este, no século XIX, foi acrescentado sobre a muralha da Cidade. Devemos ainda 
referir, que este aspecto da evolução e intervenções que o edifício tem na sua existência, foram 
respeitados e conservados na intervenção do Arquitecto Furtado Mendonça. 
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projecto de habitação requerida pela Câmara Municipal do Porto, que previa a 

implantação de vários fogos, o Arquitecto Furtado Mendonça fez questão que houvesse 

um exemplo cultural identificativo de armazém do século XVIII/XIX. Assim, foi 

efectuada no edifício uma limpeza geral, com a remoção das divisórias ou tabiques, 

sendo excepção o piso superior, que teve uma construção de sanitários e um gabinete 

para a direcção da direcção do novo equipamento, o CRAT; O programa manteve, neste 

piso, a adequação das funções (responsável pela segurança - gabinete de direcção). 

Houve uma reparação geral do edifício no exterior (telhado - telhas), em que se optou 

pela conservação da fachada incluindo a sua patine. No interior, o Arquitecto, 

coerentemente, opta pela aplicação de métodos tradicionais de pintura, com tintas de 

cal. 

Metodologias de intervenção533: Flávio Lopes534 opina que, ao tentar-se a definição de 

metodologias de intervenção, encontraremos três tipos de actuação: 1- os que defendem 

a manutenção, e aqui assistimos aos cenários museográficos; 2- os que defendem a 

reconstituição integral dos modelos do passado; 3- e os que preconizarão as soluções de 

transformação, com o recurso do desenho urbano e arquitectónico nos conceitos 

contemporâneos. Nos princípios enunciados por João Pedro Fernandes , apercebemo-

nos, apesar da ênfase dada à criatividade, que estes foram aplicados pelo CRUARB, e 

que a experiência de Guimarães536 na conservação do seu património urbano se 

assemelha aos objectivos enunciados pelo CRUARB. Há a distinção das gentes que não 

estiveram tão envolvidas como em Guimarães, mas tão pouco estiveram ausentes neste 

processo, conforme já referimos. 

Conclusão: As questões são várias, num processo complexo como a reabilitação de 

centros históricos. O Arquitecto Távora opina, simplificando, que não há diferenciação 

3Sobre metodologias de intervenção, a leitura de LNEC, PEREIRA, Luz Valente. - REABILITAR O 
URBANO OU COMO RESTITUIR A CIDADE À ESTIMA PÚBLICA - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, Relatório 335/86, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
Lisboa 1986, contém os parâmetros a serem desenvolvidos como estratégias metodológicas, pplO-19. 

4Flávio Lopes, Director Regional de Lisboa do IPPAR-95-06-30, no artigo Património e Cidade 
AA.W. architécti: desenho urbano 30, revista de arquitectura e arquitectura paisagista, Revista 
trimestral Ano VH, AGO/SET/OUT 95, pp32-33. 

15Aquando do Seminário, A intervenção no Património, Práticas de Conservação e Reabilitação, na 
FEUP, apresentou a temática: Os centros históricos e as novas formas de encarar a urbanidade: o 
exemplo (possível) de Viana de Castelo. Princípio 2- Não devem alterar-se as formas dos centros 
históricos quando se pensa em novas funções; 3- Os valores pós-modernos da urbanidade são 
dificilmente compagináveis com a oferta urbana doas centros históricos. 

,6No mesmo seminário, Alexandra Gesta apresentou o Projecto de Reabilitação do Centro Histórico de 
Guimarães enunciando: 1- uma reabilitação para e pelas pessoas, contra a gentrification; 2- a 
conservação dos valores de identidade e autenticidade; 3- a garantia da continuidade das permanências 
essências a longo prazo. 
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temporal na arquitectura, pois para o Arquitecto é a sua especialidade e, como tal, a 

recuperação de centros históricos reside numa prática acertada da arquitectura . Que 

esta presume ter conhecimentos específicos, como os dois princípios de compatibilidade 

e reversibilidade538, é um facto comummente aceite e praticado. Que deve ser 

equacionada multidisciplinarmente, é defendido há décadas. Que é necessário apreender 

a identidade sócio-cultural539 do objecto a intervir, no conjunto, e na especificidade do 

caso, é condição essencial para preservação da mesma. Este aspecto sócio-cultural 

insere-se igualmente na Carta de Atenas (1998), quando esta pretende assicurare la 

tutela delle preesistentze storiche, architettoniche, ambientali, culturali e antropo-

sociali540. Este aspecto, de assegurar o reconhecimento do que existiu, das referências 

históricas de cada época, de cada civilização, é um factor contemplado de forma mais 

ampla, nos mais variados domínios, como a literatura541. É natural que quanto mais se 

reflecte sobre uma questão complexa, mais latos se tornam os conceitos, para abranger a 

multiplicidade de elementos que a compõem, e que os factos abordados com lógica 

sejam compatíveis, independentemente do local ou dos autores das intervenções 

recentes, neste processo de intervenção no património. Ainda sobre este aspecto, uma 

última citação e consideração para ultimar esta conclusão, que vem de encontro à 

especificidade do nosso tema. João Campos considera a Casa do Infante como um lugar 

histórico com as mais profundas ressonâncias na cidade e na identidade do país . E 

ao seu redor que estas questões se colocam, pois foi em 23 classificada de monumento. 

Constitui um elemento inserido num contexto histórico somente mais tarde reconhecido, 

em 96, num percurso que acompanha a gestão do CRUARB, e nele se envolve. É um 

537AA.W. - Porto Reflectir (sobre) a cidade histórica Porto: Câmara Municipal do Porto, 1999, Ia 

edição, p.61. 
538Sobre estes dois princípios, o Arquitecto João Campos distingui-os no seu artigo Preservação e 

reabilitação, AA.W. -Porto Património e Paradigmas. Porto: Câmara Municipal do Porto, p.33. 
539A identidade sócio-cultural é desenvolvida, no artigo de Joaquim Mendonça Dias, em Bairros 

Históricos - identidades colectivas, enquanto património, cuja reabilitação urbana é uma necessidade 
social e cultural. AA.W. architécti: reabilitação urbana bairros históricos de lisboa, revista de 
arquitectura e arquitectura paisagista, Revista trimestral Ano VU, OUT/NOV/DEZ 2000, p.31. 

540Tatiana K. Kirova, Vice-Presidente do ClWIH/ICOMOS, em Un Progetto di Conservazione Urbana 
BetleMME: Um Immenso Património Culturale Intangibile, AA.W. - Porto -A dimensão Intangível 
na Cidade Histórica. Porto: Câmara Municipal do Porto, Abril 2002, p.608. 

541YOURCENAR, Marguerite emMemóriasde^Jr/oMo, Editora Ulisseia, l.aedição, 1974,p.l88. Ainda 
sobre esta autora e esta obra, João Campos afirma no artigo Cidade Histórica e Intervenção Moderna, 
Quem lê as Memórias de Adriano sabe que Yourcenar nos apela ao reconhecimento do esforço, 
historicamente referenciado, do que representa afirmar-se a modernidade na defesa dos valores mais 
altos da Civilização em que cada Cultura entronca. AA.W. - Porto Reflectir (sobre) a cidade 
histórica. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1999, Ia edição, p.24. 

542Em percursos e momentos em torno da dimensão intangível, AA. W . - Porto A dimensão Intangível 
na Cidade Histórica. Porto: Câmara Municipal do Porto, Abril 2002, p.89. 
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elemento carregado de história oral, arquitectónica, arqueológica, intervencionada pela 

DGEMN, que por vontade da população conseguiu sobreviver, remetendo na sua 

existência para a dimensão do Intangível 

3.4- A cor como elemento arquitectónico 

A cor tem uma importância significativa no espaço arquitectónico e na sua definição. A 

cor utilizada nos edifícios de uma cidade é uma manifestação da cultura da mesma, na 

medida que reflecte o ambiente544 onde se insere, as condições naturais que tornam 

possíveis determinados pigmentos, é um elemento presente no cenário urbano, que 

todavia ainda permanece oculto em toda a sua evidência. Dizemos oculto porque esta 

área não tem tido muita atenção no nosso país, mesmo com conhecimento dos planos de 

cor existentes em Itália545, os Planos de Marselha546 ou o Plano de Cor de Barcelona547. 

José Aguiar548 é uma das excepções, pois tem efectuado profundos estudos sobre esta 

área, e cita outros exemplos como: os estudos em Beja, da autoria de Isabel Lansol 

Massapina, no início da década de 80, em que aplica as propostas metodológicas de 

Eduardo Néry549, e os projectos de cor para o PIC (Projecto Integrado no Castelo) de 

Cristina Claudino e Clara Vieira. No entanto, este mesmo autor opina que, no campo 

disciplinar da cor e da sua relação com a arquitectura, constatou-se que ainda não 

existe entre nós uma verdadeira consciência estética da cor, desconhecendo-se muitas 

das suas significações históricas550. Embora a significação551 seja objecto de alguma 

análise, o campo da interpretação ainda está por explorar. 

543 Sobre este conceito há várias definições por vários autores. Cfr. com as definições expostas em Porto 
A dimensão Intangível (...), Rui Loza, p.28; Paula Santos, p.42; João Campos, pp.88-89. 

S44Quando nos referimos ao ambiente pretendemos especificamente o clima, a vegetação, a luz a sua 
geologia. Aguiar, considera que um estudo cromático não pode ser restringido às rachadas dos 
edifícios, mesmo sendo estes os elementos mais visíveis. Os outros factores inseridos na malha urbana 
contribuem decisivamente para a interacção da imagem da cidade e como tal devem ser analisados e 
mantidos; Cfr. com Cor e cidade histórica Estudos cromáticos e conservação do património, FAUP, 
2002,p.316. 

545Idem, Piano Regalotore dei colore de Turim (1978-1983), pp355-360, e o Progetto-Colore (1985-...), 
pp361-363. 

546AA.W: Traitements de façades, Marselha, Atelier du Patrimoine de la Ville de 
Marseille/ICOMMOS/CIPAM, 1987. 

547 AA. W. , Proyecto del Plan del Color de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991. 
548 Este autor já tem oito publicações sobre este assunto. CFr, com AGUIAR, José, Cor e cidade histórica 

(...)p.605. 
549 A cor de Lisboa, em Povos e Culturas, A cidade em Portugal: Onde se vive, n.°2, Lisboa, Edição do 

Centro de estudos dos povos e culturas de expressão portuguesa, Universidade Católica Portuguesa, 
1987. Devemos acrescentar a contribuição deste autor para o início do planeamento da cor em 
Portugal. 

550 AGUIAR José, Cor e cidade histórica (...) p.507. 
551É de lembrar a análise efectuada por José Fernandes Pereira com base num documento do século XVII, 

transcrito por Natália Ferreira-Alves, (...) A Tenção das cores (...), manuscrito, s.d, Biblioteca 
Municipal de Lisboa, Res., B, 9-37, cod.589, fl.53. 
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3.5- A cor e os critérios impostos pela DGEMN em 58/60 

A DGEMN, aquando da sua actuação no nosso objecto de estudo, legou-nos uma 

extensa documentação que nos permite afirmar que houve critérios de conservação e 

restauro aplicados ao conjunto classificado, ainda antes de ser definida a zona de 

protecção deste552. Nestes cuidados salientaremos dois aspectos: o primeiro é a 

imposição de cores no conjunto, a que os moradores tiveram que submeter-se; o 

segundo é o pavimento, especificidade do material dado a mais valia da proximidade de 

um monumento classificado. 

Sobre o primeiro, sabemos que num prédio contíguo à Casa do Infante, e citamos, tem 

que obrigatoriamente utilizar na pintura do reboco e caixilharia as usadas nos prédios 

vizinhos: pintura de cor clara branco ou creme, nos caixilhos branco, aros e portas de 

segurança a verde loureiro5™. Assistimos de forma inequívoca a uma imposição de 

uma paleta cromática aplicada neste quarteirão. Esta imposição traduz-se 

documentalmente em intimações quando obrigam os descendentes de João Marinho 

Alves a realizar obras no edifício, com critérios específicos555. Gostaríamos de salientar 

um aspecto que vem de encontro ao que dissemos anteriormente556, e que transparece 

neste documento em forma de opinião, Não há dúvida que terão que ser feitas algumas 

obras para dar um ar limpo e digno a um edifício vizinho de um Monumento Nacional 

mas, como se trata de construção bastante antiga, parece que o dar-lhe um aspecto 

muito novo e muito pintada o fará destoar do conjunto. As obras no edifício edificado 

por João Marinho, reduziram-se, após o encontro com o Arquitecto Bessa, a um 

programa menor557 de trabalhos, que consistiram em: 1- pintura das caixilharias pela 

face exterior; 2- reparação de falhas no reboco; 3- caiação idêntica à dos prédios 

contíguos. 

'Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doe 16, p.249. 
'Idem, Relação em Grelha, Ordem de Serviço N.°723 de 7 de Junho de 1960, p.211. 
'idem, Relação em Grelha, data de 20 de Junho, encontramos a imposição de obras pelos técnicos da 
Delegação de Norte dos Edifícios e Monumentos Nacionais, p.212. 

Idem, doe 18, p.251. Esta intimação conforme o documento comprova foi efectuada pela Câmara 
Municipal do Porto e a Delegação da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Toda a 
caixilharia interior e exterior depois de reparada de carpinteiro, será aparelhada e betumada levando 
duas demãos de tinta esmalte, castanho claro. Será também pintado o beiral bem como as grades 
existentes no edifício. Conserto de postas e caixilhos, de carpinteiro, reparação da carapinha das 
fachadas para a quais, depois de reparadas, será escolhida pelos Monumentos Nacionais a cor a 
aplicar, os quais irão fiscalizar os serviços, que terão de ser executados debaixo das suas ordens. 

5 A questão do conservar ou restaurar (Boito), e do novo e o velho (Riegl), são colocadas 
sistematicamente, quer pelos teóricos ou como uma mera formulação de senso prático. 

'Catálogo Analítico, PZP, Relação em Grelha, p.212. 
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Assistimos a um critério cromático uniforme na preservação do conjunto classificado, 
com uma paleta algo reduzida: branco ou creme nas fachadas, os caixilhos também 
brancos e as portadas a verde. Alguns edifícios mantêm actualmente estas aplicações 
cromáticas, como veremos mais à frente na análise do quarteirão na actualidade. 
Sobre o segundo, constatamos ainda que, embora haja quem se preocupa com o 
conjunto onde se localiza o nosso monumento (DGEMN), e com o facto deste merecer 
um cuidado na aplicação de materiais, outros há que consideram que a rua não tem 
características especiais de tratamento de excepção55*. Estes últimos são concretamente 
a Câmara Municipal do Porto (DSUO), que afirma que bem mais características são 
por exemplo a Rua das Flores, do Loureiro e de S. Miguel (...)559. O pavimento 
encontrava-se em mau estado, era necessária a sua reparação, e Alberto Bessa já tinha 
dado indicações que pretendiam o pavimento e os passeios em condições adequadas à 
feição antiga560, ou seja, a aplicação da calçada em cantaria na fachada da Casa do 
Infante, em vez do cimento esquartelado561 que efectivamente foi colocado. 
A utilização de rebocos pigmentados teve sempre duas funções específicas : 1- uma 
protecção da estrutura arquitectónica de agentes agressivos; 2- uma linguagem 
cromática563 de definição e expressão interpretativa consoante o contexto onde se insere. 
Na cidade do Porto, o Arquitecto Loza afirma que a cor que domina a cidade é a cor 
dos rebocos e dos azulejos 
As condições naturais em Portugal, que nos permitem a aplicação maior ou menor de 
determinada coloração nos revestimentos exteriores, são explicadas por José Aguiar, 
que afirma: até aos anos 50 fomos dos maiores produtores mundiais de pigmentos 
vermelhos e ocres obtidos de terra565. É importante esta citação, porque são os tons que 

558Catálogo Analítico, PZP, Relação em Grelha, p.211. 
559 Idem, doc20, p.253. 
560 Idem, doc21,p.254. 
561 Idem 
562AA.W. Reabilitacion y Ciudad Histórica, Director: CASTELLS, Fernando Mendonza -I Curso de 

Rehabilitación dei COAAO, 1988, artigo de ROJAS, Ignacio Gárate, El color de la ciudade: 
Revestimientos y fachadas, p.22. 

563As transparências e a textura que se conseguem com a caiação, (adicionando ou não pigmentos 
naturais) não são possíveis de obter com tintas plásticas. Como desvantagem, esta apresenta um mais 
rápido envelhecimento, semelhante aos tons obtidos de aguarelas. Sobre estas características, a 
Arquitecta Clara Vieira afirma que, a pintura a cal não é uniforme e tem o efeito do lavis com matizes 
de diferentes intensidades que lhes conferem maior riqueza plástica Por maior saturação que tenha a 
cor, nunca é agressiva e integra-se perfeitamente no conjunto. AA.W. architécti: reabilitação 
urbana bairros (...), p.37. 

564 AA.W. - O Centro Histórico do Porto, Porto: Câmara Municipal do Porto, CRUARB, 1999, Ia 

edição, p.8. 
565No Seminário, A intervenção no Património, Práticas de Conservação e Reabilitação, na FEUP, 

apresentou a temática: Conservação de revestimentos exteriores: da teoria à prática. 
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predominam no Centro Histórico do Porto, provavelmente à semelhança de outros. O 

Arquitecto António Moura atribui a utilização destes tons à proximidade do rio, tendo 

concluído566 que estes dois pigmentos, na zona ribeirinha, se aplicam segundo uma 

sequência estrutural: nas ruas o amarelo e nos gavetos o rosa velho. Justifica igualmente 

a importância da aplicação do amarelo, através da simbologia, traduzindo a conotação 

do ouro do rio, a sua luminosidade, os seus reflexos. Cada época possui a sua cultura 

arquitectónica, à qual correspondeu uma especificidade cromática Do 

Funcionalismo, onde imperava o culto da pureza do branco, com algumas concessões ao 

Neoplasticismo na aceitação de cores primárias, verificamos entre nós o Estado Novo a 

aplicar o branco como forma ideológica construtiva. Como o Arquitecto Loza afirma, 

Lá vai o tempo, felizmente, em que os «Monumentos Nacionais» mascaravam a cidade 

para parecer mais românica, mais antiga, mais portuguesa, mais austera, mais branca, 

mais pura56* \ O "amarelo pokémon" da DGEMN569, após 34, poderá associar-se a uma 

conotação de riqueza, do ouro570, significando um símbolo de poder. Estas aplicações 

vão generalizar-se numa falsificação unitária de cromatismo, que reduz um pouco as 

paletas cromáticas originais. 
3.6. A cor e conservação e restauro de elementos integrados num Centro Histórico 

Os programas de reabilitação urbana conduzidos pelos GTL, na segunda metade da 

década de 80, tiveram um efeito de proliferação em Portugal, ao actuarem, de forma 

geral, com a pura substituição dos anteriores revestimentos por novos rebocos de 

cimento571, com tintas de areia, ou acrílicas e vinículos (tintas de água). As cores 

aplicadas eram as mesmas, na maior parte dos edifícios, sendo os tons predominantes: 

rosa shocking e amarelo572. Entramos aqui em conceitos de restauro aplicados na 

coloração da cidade. Se uns opinam a favor da colore prima, com a recusa do novo , 

566 Não foram efectuados estudos, esta constatação é com base em análise visual. 
567 AGUIAR, José, Cor e cidade histórica (...), p.317. 
568 AAW. Porto Património Mundial, CRUARB 25 anos (...), p.176. 
569 Esta expressão foi utilizada por José Aguiar aquando do Seminário^ intervenção no Património, (...). 
570Citando Francisco Hipólito Raposo no seu artigo Finalmente a cor do sol poente no Terreiro do Paço, 

a conotação que se apresenta é a seguinte: (...), com aquela magnífica cor de ocre amarelado, vai-se 
apresentar em todo o seu esplendor refulgindo em ouro, soberbamente engalanado, com há muito 
tempo não se vai assim. Monumentos - DGEMN - n-°l Setembro 94, p. 10. 

571 Sabemos que em alguns países como a Suécia, a Dinamarca e a Áustria, está condicionada a utilização 
de tintas sintéticas e de rebocos, dando preferência à tecnologia de cal aérea nos centros históricos, por 
considerarem a solução estética e construtivamente mais adequada à manutenção e renovação de 
revestimentos em edifícios antigos, Cfr. AGUIAR, José, Cor e cidade histórica (...), p.322. 

572Idem, p.335. 
5 ^ s t a recusa do novo em Itália, deu origem a uma técnica específica de pintura a cal com esponja que 

resultaria num novo com patine (machiatura non figuarativa), que se tornou bastante popular, 
consistindo numa falsificação histórica da estética e lógica da construção. Idem, cfr.com p.388. 
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outros optam por um pensamento menos radical e mais coerente, sustentado por bases 

metodológicas574, que poderão manter a reprodução da cromia original . No entanto 

somente a partir da década de 90 é que se inicia uma reutilização de tecnologias 

ancestrais. Iniciando esta prática em gabinetes técnicos locais, cedo se promoveram 

acções de formação em técnicas de construção tradicional576. O LNEC tem tido 

igualmente uma acção notória nos programas de investigação no domínio da 

recuperação de materiais e tecnologias tradicionais, assim como as diversas publicações 

nestas vertentes. Ainda nesta década, também o IPPAR577 e a DGEMN578 alteraram as 

intervenções a nível das aplicações nos revestimentos, abandonando de forma gradual a 

utilização exclusiva do cimento e materiais mais modernos, passando a aplicar soluções 

mistas (argamassas bastardas) e técnicas tradicionais (rebocos de cal e caiações). 

Evoluiu-se bastante em pouco tempo, vozes radicais clamam a favor da conservação e 

na mais valia de patrimonializar (complexo de Noé), é pois necessário um equilíbrio 

entre o que é possível efectuar, e neste ter uma actuação coerente, sob o ponto de vista 

metodológico579, com a especificidade histórica do objecto, na dimensão 

arquitectónica/estética e interpretativa do mesmo. 

No Porto, sabemos que o CRUARB não efectuou qualquer estudo cromático, não houve 

recolhas estratigráficas580, análises laboratoriais ou planeamento de cartas cromáticas 

nos vários bairros a intervir. Isto sucede porque: 1- como já referimos anteriormente, a 

intervenção do CRUARB prende-se às dimensões sociais, com a amplitude geográfica 

de um perímetro extenso, em que era absolutamente necessário acorrer às degradações 

4Estas bases são descritas por Aguiar: 1-pesquisas histórico - documentais; 2- pesquisas iconográficas; 
análises directas (amostras in situ, análise estratigráfica em laboratório; 3- análise do carácter 
morfológico do edifício; 4- análise bistórico-crítica, idem, p.366. No entanto, o mesmo autor defende 
que, em conservação patrimonial não é legítimo que se abreviem as sequências metodológicas, dada a 
especificidade do objecto a intervir, ou seja, o objectivo em conservação é preservar a materialidade do 
mesmo e não a sua abstracção, p.390. Sobre critérios básicos as recomendações do ICCROM são 
igualmente válidas, citados por Aguiar, em AA.W. - Diálogos de Edificação. Técnicas tradicionais 
de restauro. S./L; CRAT - Centro Regional de Artes Tradicionais, 1998, p.155. 

,sNa aplicação da cor em Centro Históricos é preciso analisar a introdução da cor moderna num edifício 
antigo e a questão da autenticidade na selecção de cores. Cfr. com LNEC - A Conservação do 
Património Histórico Edificado, p.38. 

6 É de referir a acção do CRAT que realiza exposições e publicações nesta área 
n É exemplo o Palácio Nacional de Sintra, em colaboração com o LNEC. 
'"Citando alguns exemplos: o Castelo de São Jorge (Lisboa), a Igreja Matriz de Moura, a caiação de 

Santo Antão, o Aljube no Porto. 
'9Aguiar sugere ainda como princípios básicos a observar na conservação de revestimentos e 

acabamentos os seguintes: 1- autenticidade; 2-garantir o efectivo conhecimento do objecto; 3-princípio 
da intervenção mínima; 4- princípio da reversibilidade; 5- princípio da compatibilidade; 6- manutenção 
e retratabilidade; 7- registo e documentação; 8- projectos integrando o conceito de conservação. 

!0De facto, as recolhas efectuadas foram nos seguintes moldes: foi pedido aos empreiteiros das 
respectivas obras um extracto da cor existente, optando então por uma coloração sintética mais 
aproximada da original. 

114 



casa do Infante/ intervenções 

habitacionais de realojamento emergentes que tinham pela frente.2 - nos anos de 75/80, 

ninguém ainda em Portugal praticava qualquer tipo de estudo cromático, e a intervenção 

do CRUARB foi uma das pioneiras nos Centros Históricos. 3 - quando Lisboa 

desenvolve as suas pesquisas e os seus estudos, tem à frente uma década em que o 

CRUARB, experimentando e aplicando, resolveu problemas efectivos, e que lhe 

adiantou como factos de aprendizagem nos múltiplos encontros que tiveram as duas 

cidades, dado que colaboraram durante um período de um ano, aquando do início dos 

seus projectos. A- não querendo correr o risco de bairrismo, é um facto adiantado pelo 

Arquitecto Audemaro Rocha581, Lisboa dispôs de meios financeiros superiores aos do 

CRUARB e o pessoal que compunha uma única equipa de estudo de um bairro era em 

número superior ao quadro total do CRUARB. Estes factores podem explicar então 

porque no Porto não existem paletas cromáticas e essa área esteja por analisar. No 

entanto, os critérios582 utilizados obedeceram a uma análise visual e a regulamentos a 

cumprir, demonstrando que os seus autores e intervenientes actuaram de forma 

consciente e obedecendo a parâmetros específicos, como aliás os factos o demonstram. 

3.7- Análise actual da cor no quarteirão 

Esta análise não assume os contornos de um estudo cromático , pois, como já 

afirmámos, este não se restringe somente às fachadas, e esta análise não teve recolhas 

estratigráficas, análises laboratoriais que nos indicassem a colore prima, nem qualquer 

fase sequencial formulada com o intuito de intervenção, pois esta já foi efectuada pelo 

CRUARB. Gostaríamos que um dia fosse possível aprofundar esta análise, antes que os 

vestígios dos antigos materiais se percam sob os novos. O que fizemos foi analisar as 

aplicações cromáticas nas fachadas actuais (tintas, azulejos, ou pedra), elaborando uma 

Arquitecto que integrou o CRUARB e pertence ao Gabinete de Projectos da DMU. 
AAW, Porto Património Mundial - Processo de Candidatura (...) Os edifícios de habitação raramente 
são brancos, e quando são não formam conjuntos extensos. Nestes edifícios as cores mais usadas são 
sobretudo os ocres, mas aparecem por vezes com cores mais exóticas como o verde, o azul claro ou o 
castanho. É de notar no entanto que, na esmagadora maioria dos edifícios as fachadas têm pouca 
superfície colorida, porque os vãos envidraçados e as molduras espessas de granito ocupam grande 
parte dessa superfície. As caixilharias de madeira e as grades, geralmente em ferro, são também 
coloridas sendo a cor mais frequente o verde-escuro. Cfr. p. 193. 

'idem, Regulamento a ser aplicado no Centro Histórico do Porto e aprovado pela Assembleia Municipal 
na reunião de 88.04.11, que inclui no Art.°4 a) As fachadas dos edifícios deverão ser rebocadas, e o 
seu revestimento com tinta do tipo granulado fino ou muito fino ou caiação não se admitindo 
revestimentos com material cerâmico, pp218-220. 

'Como os efectuados em Beja (Estudos de cor para o Plano de Salvaguarda e recuperação de Beja, 
1981); o projecto cromático da 7." colina (1994, Lisboa); o estudo cromático e recomendações para o 
restauro urbano do centro histórico de Sintra, (1994); o Projecto Integrado do Castelo - PIC (Lisboa 
1996). 
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paleta cromática do quarteirão actual. As conclusões são expostas com base na planta do 

mesmo, e em quadro-síntese por rua. 

Paleta cromática do quarteirão actuai 585 

f-íér:. 

port» »pi?» s a t » a branco 

pó»*» » H M ! » a ( « s 

l^cf"#^ >ê̂ i p^N3 

585 Análise e tratamento gráfico efectuada pela autora. 
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Quadro-síntese por rua 

Rua de S. João 

586 

Constituição da fachada/cor 
Branco Amarelo Azulejo 

2 2 4 

Rua da Fonte Taurina 
Constituição da fachada/cor 

Branco Amarelo Rosa Cinzento Azulejo Pedra 
7 2 3 2 2 1 

Rua da Alfân dega 
Constituição da fachada/cor 

Branco Pedra 
2 1 

~~J !H \f vi 
r ■- * l 

í I"
 !

1 I - h l,| ! i j | 

Rua do Infante D. Henrique 
Constituição/cor 

Branco Amarelo Rosa Cinzento Azulejo Pedra 
5 2 2 1 3 1 

586 Desenhos realizados por André Monteiro (levantamento livre). 
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3.8- Conclusão 

Após a recolha documental dos critérios cromáticos interventivos da DGEMN, tivemos 

curiosidade em efectuar uma análise actual, porque esta se insere no contexto local da 

nossa especificidade de estudo, o que nos remeteu para algumas reflexões, e que 

tivemos pena de não aprofundar. 

No início, enquanto efectuávamos esta análise, e fizemos a evolução cronológica do 

quarteirão (1800-2004), tendo localizando alguns587, pensámos que seria possível 

comparar nos edifícios qualquer alteração cromática. No entanto, não nos foi possível 

especificar se os edifícios mantinham as cores aquando da sua concepção, porque nas 

Memórias Descritivas dos Livros de Plantas588 não existem quaisquer referências a 

cores nos projectos. 

Podemos constatar, através da nossa recolha visual e fotográfica, que a paleta é reduzida 

a algumas cores, com predominância do branco, amarelo e rosa. 

Tivemos o cuidado de igualmente recolher dados sobre as portadas e, no geral, os tons 

são verde loureiro, branco ou castanho, com excepção de um edifício na rua Fonte 

Taurina, que aplica estes elementos em azul, para harmonia do conjunto (azulejo - azul 

e branco). Assim, verificamos o que anteriormente afirmámos, que as imposições 

cromáticas da DGEMN se mantiveram. 

A Casa do Infante e o seu conjunto envolvente, o quarteirão pelo menos, deveriam, 

como Bessa pedia em Julho de 60, ter uma acuidade no seu tratamento, nomeadamente 

na conservação de fachadas históricas589. Embora dentro da especificidade de cada 

caso590, a cor contribui para caracterização e identidade patrimonial urbana, sendo um 

dever realizar-se uma análise, para interpretação crítica. Só temos a lamentar não ter o 

Porto, como tem Lisboa, os meios de apoio financeiros e os quadros de pessoal que nos 

permitam a aplicação de um estudo cromático na Cidade. 

587 Catálogo Analítico, Antecedentes, doc9 ppl88-189. 
588Efectuámos a nossa pesquisa nos Livros de Plantas das 3 ruas (Rua do Infante, pp30-105; Rua da 

Alfândega, ppl06-133 e Rua da Fonte Taurina, ppl34-188) e não encontramos nenhuma descrição de 
cor. Os projectos que contêm cor, nomeadamente o Livro 2 fl.97 da Rua do Infante, o Livro 111.57 da 
Rua da alfândega, e na Rua Fonte Taurina o Livro 1 fl.66 e o Livro 13 fl.141, não são considerados 
elementos precisos, por serem aplicados somente em projecto. 

589Catálogo Analítico, PZP, data de 26 de Julho de 60, p.212. As recomendações do ICCROM, 
Conservação de fachadas históricas rebocadas, recomendações do I Curso em Conservação e Análise 
de Superfícies Arquitectónicas, ASC-96, em que Aguiar cita sete recomendações, Cor e cidade 
histórica (... ), p.411. 

590Idem, segundo Aguiar, L. Pitottarello, afirma que em projectos de conservação urbana, cada caso 
possui uma especificidade a três níveis: histórico-estético; material-tecnológico; e como contributo 
para a textura urbana e o ambiente geral, p.390. 
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4- INTERVENÇÃO ACTUAL: ARQUITECTO TASSO DE SOUSA 
4.1.1-Objectivos 

Após o despacho de 19 de Novembro de 1983, do Vereador Alberto Baldaque, e as 

instruções recebidas pelo Director dos Serviços Centrais e Culturais, o Director de 

Departamentos de Arquivos da CMP, Manuel Luís Real e o Arquitecto Tasso de Sousa 

elaboraram o programa591 para as obras de ampliação e reestruturação do Arquivo 

Histórico, que se previa serem realizadas num curto prazo e com custos relativamente 

baixos, apresentando-o a 24 de Julho de 1984 

O Arquivo Histórico tem como objectivos: - a organização e manutenção do fundo de 

manuscritos, como as centenas de pergaminhos datados desde o século XIII que aqui se 

encontram, ou a mais rica série de Actas de Vereações do país; a conservação e 

exploração de plantas, gravuras, zincogravuras, fotografias, postais e outros; - a 

estruturação de uma biblioteca com a temática portuense, fazendo a divulgação da 

historiografia local através de exposições, conferências, colóquios e publicações 

culturais periódicas593. Pretende constituir um centro de documentação numa estrutura 

dinâmica onde a documentação e a informação local sejam congregadas no interesse de 

toda a colectividade594. 

4.1.2-Programa 

O programa595 apresenta o Arquivo dividido em três tipos de zonas: 1- locais de 

conservação (depósitos); 2- os locais de trabalho reservado ao pessoal de serviço 

consistindo em áreas técnicas e oficinas; 3- os locais acessíveis ao público (áreas de 

leitura e extensão cultural). As intenções do projecto são o seu desenvolvimento em três 

áreas com características distintas: 1- frente da Casa do Infante, onde actualmente 

funcionam os serviços do arquivo; 2- traseiras da Casa do Infante, constituídas pelos 

grandes armazéns da Alfândega Velha e onde, desde 1960, se vêm realizando as 

exposições, conferências, etc; 3- edifício no gaveto da Rua da Alfândega com a da Fonte 

Taurina, correspondentes também a antigos armazéns, que chegaram a estar ligados 

com as duas áreas anteriores. As áreas acima referidas podem corresponder a estas 

expectativas, encontrando no Programa para as Obras de Ampliação do Arquivo 

Em Abril de 1983 já tinha sido apresentado uma Proposta de Reestruturação dos Espaços, por Manuel 
Real e Tasso de Sousa. 

'Mencionaremos estes factos mais pormenorizadamente em 4.2.1 Gabinete de História da cidade do Porto, 
p.124. 

1 Programa para as Obras de Ampliação do Arquivo Histórico, pp8-9. 
1 Idem, Ibidem, p.7. 
' Idem, Ibidem, ppl5-16. 
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Histórico, p.9, a seguinte citação «O edifício da Alfândega Velha, juntamente com o 
prédio anexo, a quem aquela esteve ligada por vários portas (camufladas desde o 
restauro dos anos cinquenta), parece corresponder às novas necessidades». 
Este edifício, que sabemos construído por João Marinho Alves em 1856 , foi sem 
dúvida, dada a sua estrutura (as colunas, o travejamento e a amplitude do espaço), 
concebido para ser um armazém, que provavelmente esteve ligado à antiga Alfandega, 
como testemunham as cinco portas entaipadas pelos restauros dos anos cinquenta. 
Destas passagens, três tinham ligação com o coberto do lado sul da Casa do Infante, a 
cotas diferentes, que denunciam a existência de um piso intermédio. Este armazém 
existente no ângulo sudoeste teve uma concepção equilibrada tanto pela superfície dos 
pisos como pela estrutura (altura). Dada a sua localização de duas frentes (rua da 
Alfândega e rua Fonte Taurina), apresenta no seu interior condições de iluminação com 
luz natural, que facilitam, de acordo com o programa, que seja neste edifício que se 
localize a área de leitura e serviços de consulta397. Outro factor que favorece a 
implantação destes serviços neste espaço, é o facto de os pisos serem amplos, em planos 
abertos, com elementos de suporte reduzidos (apenas as colunas de pedra). 
Nesta intervenção e logo de acordo com o programa de 84, pelo facto de este armazém 
situar-se na zona ribeirinha, constituindo um exemplo da arquitectura oitocentista, foi 
deliberado «a sua preservação na sua essência, assim como o respeito pelos materiais de 
origem e a leitura unitária de cada piso»598. Igualmente se acrescenta que «durante os 
restauros efectuados há dez anos, apareceu intacto o paramento exterior da alfândega, 
do século XIV, o que condiciona a utilização da área de encosto dos dois edifícios. A 

'Catálogo Analítico, Antecedentes, Documento 7.1, ppll2-115. 
'No estudo do programa, foram apresentadas três hipóteses como estudos prévios, com o objectivo de 
determinar a solução mais adequada sob o ponto de vista estético-técnico-histórico-económico: a 
primeira mantinha os antigos armazéns da Alfândega com funções similares ás presentes, extensão 
cultural. A área dos presentes serviços administrativos destinada à secretaria e salas de leitura. O 
antigo CRUARB ou parcela 164 teria a função de depósitos e serviços técnicos. Esta hipótese, 
apresenta as seguintes desvantagens: a localização do depósito num local com riscos de segurança, 
nomeadamente de incêndio (dada a madeira dos travejamentos e dos pavimentos); consequentemente 
provocaria a perda da amplitude dos espaços que tão bem caracterizam este edifício. O 
desaparecimento em termos estéticos do Salão Nobre, monumentalizado pela intervenção da DGEMN, 
e considerado desde então um ex-libris da casa. É de notar que alguns aspectos históricos -
arqueológicos ficariam minimizados com a aplicação deste estudo. A segunda hipótese visava a 
colocação do depósito nos serviços técnico administrativos (bloco A), mantendo os elementos 
recuados como extensão cultural. As salas de leitura e serviços técnico -administrativos localizar-se-
iam no edifício a integrar no conjunto. Os inconvenientes desta hipótese reside na necessidade de 
reforçar todos os pavimentos da área ocupada pelo depósito destruindo os espaços nobres aí existentes. 
A terceira é a vigente embora tenha sido reformulada dadas as preexistências encontradas no início da 
aplicação do programa de obras, assim como por outros factores. Cfr. Programa (...), p.85. 

sCfr. Programa (...), p. 11. 
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integração das novas instalações num conjunto mais amplo, onde sobressai a "Casa do 

Infante" (classificada Monumento Nacional desde 1927), aconselha a que se avance 

com a maior sensatez, procurando compatibilizar a localização dos serviços com as 

características físicas de cada espaço disponível. A história dos dois edifícios e a análise 

do seu desenvolvimento devem constituir um critério base para a elaboração do 

projecto.» Este espaço adquirido em 70 é uma das quatro aquisições que a Câmara fez 

em nome da ampliação do Arquivo Histórico (Casa do Infante). 
4.1.3-Aquisições que constituem o actual complexo: Arquivo Histórico 

A primeira foi em 1960, com a doação da "Casa do Infante" à Câmara pelo Banco 

Nacional Ultramarino, este actuando como Administrador - Delegado da Firma Lind & 

Couto Limitada599. Este processo de aquisição iniciou-se mais cedo, conforme a 

documentação atestada no Catálogo Analítico, em Processo Administrativo , e 

tivemos ocasião de referir em Antecedentes históricos da intervenção de 58- 60. 

A segunda foi em 1970, de um edifício pertencente a Licínio Osório Marinho Alves e 

Fernando O. Marinho Alves, localizado no gaveto entre a Rua da Alfândega e da Rua 

Fonte Taurina, ou especificando a Norte com a Casa do Infante, Sul com a Rua da Fonte 

Taurina, a Nascente com o prédio n.°88 da Rua da Fonte Taurina e outro a Poente com a 

Rua da Alfândega. 

O terceiro edifício que se propôs adquirir601 pertencia ao Interposto dos Açucares 

Coloniais do Norte, Limitada, situando-se com frente para a Rua do Infante, n.°31 - 33. 

A proposta de aquisição pela Câmara surge quando este é colocado à venda, como uma 

oportunidade única, dado que a sua localização no século XTV coincidia com o limite 

oriental da propriedade da Coroa, espaço onde se encontravam instaladas a Casa da 

Moeda e a Alfândega Velha. Sabemos igualmente que este armazém teve ligação com a 

Casa do Infante pelos vestígios das portas entaipadas que davam para a viela que 

S99A escritura de doação foi efectuada aos oito dias do mês de Agosto e foi afirmado conforme o doc30 do 
Catálogo Analítico, Processo Administrativo, p.634, «Que a firma Lind & Couto, Limitada, querendo 
associar-se às Comemorações do quinto Centenário da morte do Infante D. Henrique, O Navegador, e 
sendo possuidora do prédio conhecido por "Casa do Infante", sito nesta cidade, à Rua da Alfândega, 
número dez, a confrontar do norte com prédio pertencente à mesma Firma, do sul com herdeiros de D. 
Maria Ramos Marinho, do nascente com um prédio do Estado, e do Poente com a Rua da Alfândega, 
descrito na Terceira Secção da Segunda Conservatória do Registo Predial do Porto, sob o número 
quarenta mil quinhentos e oitenta e quatro, a folha sessenta, do Livro B cento e vinte e três». 

^dem, Processo Administrativo, doe 10, p.604; Relação em grelha: Ordem de serviço n°7888, datado 
de 25 de Maio de 1959, p.576; Idem, Pedido de Orçamento para as obras previstas na Casa do Infante, 
antiga pertença do Banco Nacional Ultramarino a de 14 de Julho de 1959; Idem, a informação do 
restauro dos antigos armazéns da Alfândega Velha na Ordem de Serviço n.°797 de 22 de Julho; ofício 
n.°1573 de 21 de Novembro de 1960 e o ofício n.°19 329 de 9 de Dezembro de 1960, p.584, e doc31, 
p.635. 

601A proposta foi efectuada em 91/11/15, Processo n.° 1947, fl.27-28, AGCMP. 
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contorna as traseiras do edifício. Estas pré-existências com ligação ao imóvel "Casa do 

Infante" viabilizam o objectivo da sua aquisição para que se permita a ampliação de 

depósitos do Arquivo Histórico e a instalação de serviços laboratoriais e administrativos 

no programa de remodelação. Assim, a proposta é aprovada em 19 de Novembro de 

1991, sendo efectuada a escritura de aquisição602 pela Câmara aos vinte e seis dias do 

mês de Junho de 1992, pelo valor de sessenta e cinco milhões, duzentos e trinta mil 

escudos. O Arquivo Histórico adiciona assim a área de 324,60 m2 ao anterior programa 

de ampliação e remodelação (83-84). 

O último prédio a ser adquirido situa-se na Rua do Infante n.° 63, fazendo frente com a 

Rua da Alfândega numa área útil de 532,82 m2. Na proposta603 de 7 de Julho de 93, os 

objectivos para esta aquisição são «face à necessidade de encontrar sede para o Projecto 

Municipal para a Renovação do Centro Histórico do Porto, bem como outros serviços 

na dependência do Arquivo Histórico (...) Com a aquisição deste imóvel e tendo a 

Câmara adquirido recentemente outro importante edifício neste quarteirão, fica 

garantida uma capacidade de articulação e expansão do núcleo do Arquivo Histórico da 

cidade e sua articulação com o Gabinete do Centro Histórico». O imóvel pertencia à 

Lusitânia Companhia de Seguros, SA, tendo funcionado como escritórios de empresas 

de transitários. Estava equipado com ascensor, redes eléctricas e vias de comunicação 

actualizadas. A proposta foi aprovada em Reunião Camarária de 13 de Julho de 1993, 

sendo efectuada a escritura604 a 31 de Dezembro de 1993 pela quantia de cem milhões 

de escudos. Mais à frente, entraremos em detalhe sobre os antecedentes das 

intervenções destas aquisições no século XX para contextualizarmos a intervenção 

actual. 
4.2- Antecedentes que precederam o projecto 
4.2.1 - Gabinete de História da cidade do Porto 
4.2.2 - Projecto de Remodelação da Parcela 164 
4.2.3 - Interposto dos Açucares 
4.2.4 - Companhia Nacional de Navegação 
4.2.5 - Banco Borges & Irmão605 

:A escritura foi efectuada na Segunda Conservatória do Registo Predial, sob o número 1085, fis. 17v do 
Livro B-12. 

' Processo 1402/93, fl.40-41, AGCMP. 
'A escritura foi realizada na Segunda Conservatória do registo predial, sob o título n.°17.042, fls.l94v° 
do Livro B-61, AGCMP. 

' [Por nossa opção inserimos um elemento que não pertence actualmente à «Casa do Infante», mas cujas 
pré existências a ligam ao nosso objecto de estudo e aos processos estudados. O antigo Banco Borges 
Irmão]. 
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1.* Escritura 8/8/60 
Proprietários: doação à Câmara pelo BNU, representante da 
Firma Lind & Conto 
Localização: Rua da Alfândega, número dez, a confrontar do 
norte com prédio pertencente à mesma Firma, do sul com 
herdeiros de D. Maria Marinho, do nascente com um prédio do 
Estado, e do Poente com a Rua da Alfândega 
Área=1332m2 

2." Escritura 5/12/70 
Proprietários: Licínio Osório Marinho Alves; Fernando O. 
Marinho Alves 
Localização: Norte com a Casa do Infante, Sul com a Rua da 
Fonte Taurina, Nascente com o prédio n.°88 da Rua da Fonte 
Taurina e outro, Poente com a Rua da Alfândega. 
Área = 275m2 
Valor = 2 000000$00 

3.*Escritura6/6/92 
Proprietários: Interposto dos Açucares Coloniais do Norte, 
Limitada 
Localização: frente para a Rua do Infante, n.°31 - 33 A 
Área = 324,60 m2 
Valor = 65 230 000$00 

4/Escritura 31/12/93 
Proprietários: Lusitânia Companhia de Seguros 
Localização: Rua do Infante n.° 63, fazendo frente com a Rua da 
Alfandega. 
Área = 532,82 m2. 
Valor =100 000 000$00 

Estas várias aquisições constituem o complexo Arquivo Histórico da Cidade do Porto, 

designado por vários Blocos segundo projecto do Arquitecto Tasso de Sousa. 

123 



casa do Infante/ intervenções 

Os anteriores proprietários eram: Particulares - Barton Mathew & C.a; Estado; Banco 
Nacional Ultramarino, representante da Firma Lind & Couto. Vimos, em Antecedentes 
históricos da intervenção de 58 - 60606, os factos que conduziram à aquisição deste 
edifício, assim como os conceitos de intervenção aplicados de acordo com a época em 
que foram sendo expressos. O que sucede após a intervenção de 58-60 e antes da actual, 

é o que iremos abordar. 
4.2.1 - Gabinete de História da cidade do Porto 

Após as obras, inicia-se o processo de instalação do Gabinete de História do Porto , 
em parte da Casa do Infante. Reúne-se a Comissão Municipal em 1961, para tratar do 
projecto de adaptação da Casa do Infante às instalações do Gabinete de História da 
Cidade, de forma a valorizá-la o mais condignamente possível dentro do seu alto 
significado nacional e citadino60*. 
As modificações609, no projecto que refere a adaptação para o Gabinete, apenas 
contemplam os quatro pisos do edifício voltado à rua. O programa das obras indica que 
estas são delicadas, pela inerência das características arquitectónicas do prédio, e prevê: 
1- a dotação de instalações sanitárias no segundo e terceiro pisos para o pessoal 
administrativo; 2- a instalação de um ascensor; 3- o gradeamento nas janelas voltadas à 
rua. 

i 

; í 

Gradeamento. Pormenor. 

606Vlde Capítulo H, p.32. 
^Idem, [A autorização para a instalação foi aprovada por Despacho Ministerial, data de 27 de Maio de 

1961]. 
608Arquivo Geral CMP Comissão Municipal de Arte e Arqueologia Ofícios Expedidos e Recebidos, Anos: 

1951/1975BI/I5. 
609DSUO, «Dossier da Casa do Infante», [não tratado, sem cota. Já tínhamos referido anteriormente que 

só recentemente foram descobertos processos no Arquivo Geral da CMP. Este processo embora 
pertença à DSUO, foi consultado conjuntamente com o anterior no AG, que designámos em capítulo 
n. As imagens são pertença do Dossier Casa do Infante]. A memória Descritiva assinala um cuidado 
especial nas instalações sanitárias e citamos, «Estas caixas serão cobertas com alvenaria, deforma a 
que seja respeitado o aspecto actual do paramento. A qualidade dos materiais, quer em pavimentos, 
quer em lambris, assim como todos os acessórios, serão em tudo iguais aos existentes». 
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Gabinete de História da cidade do Porto 

1.° Pavimento610. 2° Pavimento. 3.° Pavimento. 
Bessa considera que as obras projectadas não afectam o conjunto do edifício que, aliás, 

foi quase totalmente reconstruído e alterado no interior e fachada posterior. No 

entanto, acrescenta que deve ser ponderada a construção dos serviços sanitários 

previstos no 3o piso, os quais prejudicam o actual desafogo do salão, como aliás se 

nota na perspectiva do projecto. Nesta conformidade, talvez fosse de encarar a sua 

instalação no Iopiso, na dependência sobre a escada, uma vez que estaria assegurado 

o serviço dos funcionários dos últimos dois pisos, com a utilização do ascensor611. 

Pessoal técnico e administrativo 1.° Piso612. Gabinete do Director 2.° Piso. 
Em 64, o projecto é aprovado por se considerar que satisfaz as necessidades funcionais 

do serviço sem prejuízo das dependências do corpo principal do monumento 

O projecto, agora apresentado pela Câmara Municipal do Porto, para a instalação de um 

gabinete de história da cidade em parte da "Casa do Infante", encontra-se em condições 

de merecer aprovação, sugerindo uma alteração no gradeamento das janelas, que 

deveriam ser aumentadas, sendo as obras executadas com acompanhamento técnico da 

DGEMN. 

J. A. Pinto Ferreira é Director do Gabinete de História em 1966, sendo a Casa do Infante 

neste período acompanhada por Alberto Bessa. Em 1969 há que mencionar o estudo de 

As imagens foram fotografadas pela autora, pertencentes ao Dossier «Casa do Infante», no AGCMP, 
embora o processo pertença à DSUO. 

diálogo Analítico, Processo Administrativo, doc34, «Parecer» 20 de Set. de 1962, p.639. 
Vide nota 610. 
3Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc35, p.640. [Parecer da Junta Nacional da Educação 
referente à instalação do Gabinete de História da Cidade que a Câmara Municipal do Porto pretende 
fazer na casa do Infante]. 
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Fernando Távora, que defendendo a reabilitação do Barredo, contraria a ideia em voga 

de «demolição sistemática para erradicação do habitat insalubre e degradado» 

Em 1970, enviam-se informações de estudo a Rogério de Azevedo e tenta-se adquirir 

outro edifício contíguo para ampliação do Gabinete de História . Em 71, a Câmara 

aprova a proposta de aquisição, com o intuito de permitir a expansão dos serviços do 

Gabinete de História617. 

Manuel Luís Real efectua o pedido das plantas que constam no Boletim da DGEMNr 

ainda no mesmo ano, em Junho e, facto curioso, é a última assinatura que temos na 

recolha por nós efectuada do Arquitecto Alberto Bessa, em resposta ao seu pedido 

Depreendemos que data dessa década o pedido da transferência dos serviços do 

CRUARB620 com este objectivo. 

4.2.2 - Projecto de Remodelação da Parcela 164 - Ministério da Administração Interna e 

do Equipamento Social e do Ambiente. Comissariado para Renovação Urbana da Área 

Ribeira - Barredo, Agosto 1976. 

Este edifício, construído em 1856 para João Marinho Alves621, manteve-se na família 

até 1970, sendo então vendido à Câmara622 por Licínio Osório Marinho Alves e 

Fernando Osório Marinho Alves. 

614Cfr, Porto Património MundialIII CRUARB 25 anos de reabilitação urbana. 
6,5Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc37, pp643-648. 
616Idem, doc38, p.649. Cfr com PO, doc42, pp417-423. [Devemos salientar que a ser concretizado este 

projecto de adaptação do edifício contíguo à casa do Infante, seriam destruídas as pré-existências, pela 
opção de dotar a estrutura interior com betão armado]. 

617Idem, Relação em Grelha, datado de 10/1/71. DREMN, p.588. 
618Boletim N.°103 (...). 
619Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Relação em Grelha, datado de 16/9/81 DREMN, p.588. 
620Mem, Relação em Grelha, datado de 27/7/83, Ordem de Serviço N.°354 assinada pelo Presidente da 

Câmara Paulo Vallada. 
6nLivro de Plantas n.°19, fl.50/50v/51/52*/53/53v/54*, documentação referente a uma casa a edificar no 

ângulo da Calçada da Alfândega e Rua da Fonte taurina, tendo sido aprovada em 6/3/1856. Documento 
7.1, Antecedentes, ppll2-115. [Este mesmo edifício, teria mais tarde uma proposta de mudança 
programática de funções, em projecto de autoria do Arquitecto Rolando Torgo. Esta proposta anterior 
à remodelação de parcela 164, não teve apoio e concordância, tendo o CRUARB preferido a 
manutenção do carácter do edifício]. 

622[Pelo processo n, °101/70 foi negociado o acordo de aquisição do prédio, com uma área de 275m2, 
inscrito na Conservatória do Registo Predial do Porto com o n.°29891, fll04v Livro B-95, pela quantia 
de 2 000 000$00 tendo em vista a ampliação das instalações da Casa do Infante; Na folha 223-224 do 
mesmo processo a localização do edifício é descrita como: Norte com a Casa do Infante, Sul com a 
Rua da Fonte Taurina, Nascente com o prédio n°88 da Rua da Fonte Taurina e outro, Poente com a 
Rua da Alfândega, tendo sido aprovado em reunião camarária a 17 de Novembro de 1970. A escritura 
do livro de Notas n.° 140 da Nota Privativa da Câmara Municipal do Porto, fls.81v a 83v, é efectuada a 
5 de Dezembro de 1970, assinando: Licínio Osório Marinho Alves casado com Ana Augusta Plácido 
Marinho Alves; Fernando Osório Marinho Alves casado com Maria Correia Leite d' Ega Leal 
Marinho Alves.] CMP - DSUO. A descendência de João Marinho Alves é: Alfredo Marinho Alves 
casado com D. Júlia Hermínia da Cruz Seabra, tendo um filho de nome Licínio Marinho Alves. Este 
casa com D. Joaquina Amélia de Sousa Osório (da casa da Deve/a., freguesia de Santa Senhorinha, 
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A aquisição efectuada em 1970623, resultou de uma tentativa de aumento da capacidade 

do Gabinete de História da Cidade, tendo existido um projecto de adaptação e obra que 

chegou a ser colocada em concurso. No entanto, como estas não se realizaram, e 

segundo a explicação dos Arquitectos do CRUARB e para rentabilização do edifício, 

este acabou por ser afecto ao Comissariado para a Renovação Urbana da Ribeira -

Barredo. Este edifício é composto por quatro pisos que mantêm a mesma área, por 

quatro colunas de pedra que se assumem como um forte elemento estrutural e por um 

travejamento em madeira robusta. 

A cave não sofreu qualquer alteração estrutural ou formal. Preservou as preexistências, 

sendo o seu espaço amplo em toda a área deste piso, característica que manteve. O 

acesso fazia-se através de duas portas pela rua Fonte Taurina. Este espaço destinava-se a 

armazém de materiais de construção para obras realizadas pelo CRUARB. 

O Io piso já tem uma intervenção, sentida em alguns elementos, no sentido de o adequar 

às funções predestinadas pelos serviços. Na entrada deste piso, pela rua da Alfândega, 

foi criado um pequeno compartimento destinado à telefonista, mesmo em frente às 

escadas, permitindo-lhe a visão sobre o público que entrava no edifício. Para esse efeito 

foi demolida uma pequena parede, tendo sido construída em madeira a estrutura desse 

anexo. 

A parede da entrada, à esquerda, foi rebocada. Esta, em ascensão nos restantes pisos, irá 

ter sempre a aplicação de reboco. Para o patamar entre os dois lances de escada optou-se 

por uma operação de limpeza, marcada no projecto como «lavar e escovar». 

Segundo os Arquitectos João Carlos Campos624 e Furtado Mendonça625, o material das 

escadas era em madeira de Riga. O primeiro balaústre, no sentido ascendente, era 

trabalhado e as escadas no seu todo assumiam uma estrutura dominante, constituindo o 

Cabeceira de Bastos), na fieguesia de Cedofeita, Porto a 21.VI de 1903. Terão como descendentes os 
proprietários que efectuam a venda à Câmara em 1970. Cfr. Com FREITAS, Eugénio de Andrea da 
Cunha; - Carvalhos de Basto, A descendência de Martins Pires de Carvalho, cavaleiro de Basto. Porto 
[Edições de Carvalhos de Basto], 1982. pp241-242 e ALPUIM, Maria Augusta d'Eça de - Os Eças. 
Memórias. Viana do castelo; Edição da Autora, 1992, pp237-239. Para saber mais detalhes sobre o 
edifício, entramos em contacto com Alberto Plácido Marinho Alves (1928), descendente de Licínio 
Osório Marinho Alves e Ana Augusta Plácido Marinho Alves, residente em Lisboa. 

*0 projecto para ampliação do arquivo ignorava completamente a estrutura tradicional prevendo, mais 
três pisos interiormente, de modo a rentabilizar a ocupação vertical do edifício. Podemos considerar 
que este estudo era demasiado rígido e agressivo com as estruturas. O projecto actual promove a 
articulação dos edifícios contíguos, recuperando as antigas passagens e formalizando relações 
espaciais coerentes como resposta aos objectivos do Arquivo. Cfr. Programa (...) p. 15. 

'[As fotografias que constam em anexo foram cedidas pelo Arquitecto João Carlos Campos. Estas 
fazem parte do seu arquivo fotográfico de obras. Devemos acrescentar que igualmente nos elucidou 
sobre as alterações efectuadas no edifício, que não se encontravam descritas no projecto]. 

'[O projecto que nos permitiu esta descrição foi cedido pelo Arquitecto Furtado Mendonça]. 
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acesso desde o primeiro ao terceiro piso. As escadas, em madeira, são similares às 

introduzidas pela DGEMN no Bloco A. 

A intervenção mais significativa terá sido a introdução de dois sanitários neste espaço. 

Segundo o Arquitecto Furtado Mendonça, a introdução dos sanitários foi o elemento 

mais marcante nesta intervenção, dado a alteração da espacialidade e amplitude que 

estes espaços possuíam anteriormente. Embora se compreenda que tenha sido 

necessário por razões funcionais, afirma que o espaço do edifício sofreu uma perda com 

esta introdução, quer pelo espaço que lhe foi retirado no seu todo, quer pelos materiais 

que necessariamente foram utilizados para a construção dos sanitários 

O elemento demolido627. Outra vista. Aspecto geral. 

Pelas imagens acima, conseguimos visualizar o espaço e a intervenção efectuada na 

porta entaipada. A torre medieval afirma-se como um forte elemento construtivo que se 

evidencia desde o primeiro piso. 

A parede do topo (nascente), junto aos sanitários, sofre um reboco, salientando desta 

forma a pedra da torre (ao seu lado), que actuando por contraste, marca a diferença entre 

os materiais. Esta irá ser rebocada igualmente no 2.° e 3.° pisos, com o mesmo critério 

interventivo e o mesmo objectivo. 

Neste piso, foram criadas duas salas no seu topo, com vista para a rua Fonte Taurina e 

para o rio, para zonas de trabalho. Estas funções foram inicialmente de escritório para os 

engenheiros, embora mais tarde, com a sua transferência para os pisos superiores, os 

espaços tivessem outra utilização: didáctica. Foram administradas aulas em cursos de 

formação para desenhadores, na década de oitenta, promovidos pelo CRUARB . A 

criação destes dois espaços é reversível, dados os materiais utilizados para a sua 

concepção, sendo as divisórias constituídas por contraplacado, alumínio e vidro, 

626[0 Arquitecto António Moura presume que, o responsável pela instalação dos sanitários tenha sido o 
Arquitecto Manuel Teles. A intervenção decorre sob o Comissariado do Arquitecto Gigante, sendo 
consultor e provável autor, o Arquitecto Távora. Os materiais utilizados para a construção dos 
sanitários foram o ytong]. 

627As imagens integradas neste ponto 4.2.2. foram cedidas pelo Arquitecto João Campos. Vide nota 624. 
628 [Em 1988 foi promovido pelo Instituto de Emprego profissional o «Curso de Encarregados de Restauro 

e Construção Civil», inserido no programa de Conservação do Património Cultural, sendo leccionado 
por alguns membros do CRUARB, no âmbito de «Patologias de Edifício» e «Técnicas de 
Construção». Estas informações foram-nos cedidas pela Engenheira Margarida Guimarães, integradas 
no seu curriculum]. 
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facilmente amovíveis. O restante espaço, amplo, destinava-se a exposições temáticas do 

meio envolvente, no sentido de promover uma interacção da colectividade com o 

espaço, característica essa mantida na intervenção actual do Arquitecto Tasso de Sousa, 

que soube manter a coerência da funcionalidade do edifício e habituação das gentes ao 

mesmo, na permanência das suas memórias. Este espaço com esta função de exposições 

foi tão do agrado do pessoal da CRUARB que, após a sua transferência para a rua Fonte 

Taurina, aplicaram o mesmo conceito nas novas instalações. 

À entrada do 2o piso, desenvolvem-se os serviços do CRUARB, quando estes se 

encontravam em pleno funcionamento. 

No átrio que precede a entrada neste piso após as escadas, o projecto dá-nos a indicação 

que as paredes seriam estucadas, o que na realidade sucedeu, pois houve um reboco nos 

materiais anteriormente descritos. As portas foram recolocadas com folhas duplas. 

Seis divisórias constituídas pelos mesmos materiais amovíveis do piso anterior fazem a 

separação dos vários serviços; ao fundo, com vista para o rio, duas salas: uma, pertence 

ao Comissário da CRUARB e a outra, contrariamente ao que o projecto indica, que se 

destinaria aos serviços da secretaria, serviu efectivamente ao Gabinete de Gestão de 

Obras. 

Os quatro espaços restantes estão dispostos ao longo de um corredor central, que é 

demarcado pelas colunas omnipresentes deste edifício, paralelamente à rua da 

Alfandega, destinando-se aos seguintes serviços629: Contabilista, Assistências Sociais, 

Secretaria e Jurista. A referir que o espaço destinado a Assistências Sociais é o único 

não alinhado pelas colunas, ocupando desta forma uma área menor em relação às 

restantes, mas permitindo desta forma o acesso à Secretaria. 

2.° Piso - projecto. 2.° Piso - a secretaria. 2.° Piso - vista para a entrada. 

Os sanitários aí existentes ocupam igualmente dois espaços no enfiamento do piso 

anterior, devido a factores técnicos, como é o caso dos encanamentos e tubagens. O 

629[No projecto temos uma indicação que não correspondeu à realidade. É facilmente compreensível que 
estas alterações surjam, dado o aparecimento de novas necessidades criadas pela dinâmica dos serviços 
e da mobilidade do pessoal. No projecto consta em sequência: Contabilista, Obras, Jurista e 
Assistências Sociais. Devemos igualmente referir que posteriormente à ocupação do espaço utilizado 
para as funções de Assistências Sociais, este teve uma outra função destinada à Fiscalização de Obras]. 
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acesso é efectuado por um pequeno átrio com porta única para o corredor. É esta parede 

que constitui o elemento divisório do corredor. 

Há um elemento que se evidencia, como sendo o que traduz a intenção dos critérios 

aplicados nesta intervenção. Vamos explicar esta afirmação. 

Neste edifício sabemos, pelo que anteriormente já foi referido, que na sua preexistência 

havia sido uma torre medieval, a torre sul do edifício primitivo. Optou-se por deixar a 

parede tal como era, sendo para tal necessário demolir o elemento que a separava. Este 

elemento de separação é demolido em todos os pisos, dando continuidade à parede, 

permitindo assim a leitura desta em toda a sua extensão. 

Nesta secção, no projecto encontramos a mesma referência de limpeza marcada no 

patamar anteriormente referido, «lavar e escovar». 

Na intervenção introduz-se um varadim de separação em relação à parede da torre sul a 

cerca de um metro de distância. Este, com uma altura mediana, pela cintura de um 

observador, consiste num método de separação simples, que eficazmente evidencia a 

preexistência da torre sul. A parede do topo, ao lado do varadim, sofre o mesmo reboco 

na área equivalente ao do piso anterior, aqui com a intenção de evidenciar o material da 

pedra medieval que a seu lado marca o contraste do novo e do existente. 

No 3o e último piso mantém-se o corredor amplo com a mesma área que no piso 

anterior. 

3.° Piso - projecto. 3.° Piso - espaços de trabalho. 
Há a diferença nas dependências sanitárias que em vez de duas é apenas uma. Mantém-

se sobre uma das do piso anterior pelas razões mencionadas anteriormente. O local onde 

não foi construída a outra instalação sanitária converte-se, neste piso, numa sala onde se 

efectuavam cópias, ou seja, serviço de reprografia. O acesso a esta sala é feito através 

do mesmo átrio que acede à instalação sanitária, à semelhança do piso anterior. 

O espaço que no piso anterior se convertia em duas salas com vista para o rio, é neste 

piso um único espaço destinado a sala de desenho. Este espaço é um local privilegiado 

no desempenho das suas funções, dada a disposição geográfica que possui e paisagem 

que daí se desfruta, conforme é comprovada pela imagem. Situando-se este edifício a 
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sul e poente, tem a vantagem de se encontrar com uma luminosidade que permanece 

todo o dia, proporcionando vantagens inegáveis na execução de projectos. 

O restante espaço mantém a estrutura de alinhamento pelas colunas e destina-se a três 

áreas distintas, contrariamente ao projecto630: 1- o espaço maior (a sul), pela sua 

localização tinha a ocupação de desenhadores; os outros espaços com o referido 

alinhamento (em sequência sul - norte), eram respectivamente: 2 - a sala dos 

Arquitectos, (com a maior proximidade dos desenhadores), que constitui uma área 
fill 

maior que as outras duas dependências que se seguem: 3 - para os engenheiros 

A sala contígua à Casa do Infante sofre o reboco já referido anteriormente. 

Sobre a escada, como iluminação, há um Ianterním no tecto que se manteve na íntegra. 

Podemos ver pelas imagens este elemento que persistirá na actual intervenção do 

Arquitecto Tasso de Sousa. 

O acesso, após a escada, nestes dois últimos pisos, fazia-se por um pequeno átrio 

semelhante nos dois. No projecto aparece inclusive no 3.° piso e sobre este átrio escrito 

«Refazer idêntico ao 2. °piso». A parede entre os patamares da escada, nos seus últimos 

lances foi demolida com o objectivo de demonstrar as preexistências, como é o caso da 

porta entaipada. 

A iluminação natural privilegia estas funções que acabámos de mencionar que existiam 

nas fenestrações dos vários pisos, daí talvez o pouco cuidado com a iluminação 

artificial. Esta fazia-se nos vários pisos através de armaduras fluorescentes suspensas 

das traves de madeira existentes, por fios eléctricos de uma forma extremamente 

rudimentar. 

Na procura de respeito pelas preexistências houve a coibição de uma alteração profunda 

e todos os elementos introduzidos como separadores dos vários serviços, nos pisos 2 e 3 

(com a excepção dos sanitários), constituíam elementos facilmente amovíveis. A 

unidade formal é existente em vários elementos, para que o edifício tivesse uma leitura 

imediata e coerente: 1- A escada e o pequeno átrio pelos quais se acede ao interior dos 

pisos 2 e 3; 2- A colocação de salas de trabalho num espaço privilegiado de luz e 

paisagem (com vista para o rio), no I o , 2 ° e 3° pisos; 3- O espaço dos serviços ser 

marcado pela preexistência das colunas de pedra e o rebocar a parede de forma 

[O projecto indicava um espaço comum aos Arquitectos e engenheiros, provavelmente para conferir 
maior amplitude de trabalho e comunicação a esta área Como última dependência uma sala destinada a 
reuniões ao fundo do corredor ao lado da escada]. 
[Afirmamos dois espaços porque um era para os engenheiros no sentido geral e o outro para áreas 
específicas de engenharias]. 
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contrastante permitindo a evidência das mesmas; 4- O corredor divisório dos serviços 

manter a mesma área tanto no 1.° como no 2° pisos; 5- O pequeno átrio de acesso às 

instalações sanitárias (no 1.°, 2.° e 3° pisos) que marca a parede divisória do corredor; 6-

As mesmas áreas de reboco na zona anexa à Casa do Infante (espaços de entrada nos 

diferentes pisos). 

Como conclusão, e paradoxalmente, pode-se afirmar que esta intervenção prima pela 

sua "não intervenção", numa perspectiva metodológica consciente dos valores de 

restauro e de preservação da identidade do edifício. É evidente a aplicação do conceito 

de restauro histórico, com'era, àbv'era, quando se actua reconstituindo no edifício os 

seus valores formais, embora a preservação deste pressuponha e obrigue, dado a nova 

função programática, a eventuais alterações. Estas, no entanto, primaram sempre pela 

intervenção mínima. 

Só assim podemos apreender a compatibilização que souberam manter no Centro 

Histórico do Porto, com o respeito pelos elementos formais evidentes que este edifício 

possuía, assim como pelas suas pré-existências medievas. 

É dos poucos edifícios que, em pleno Centro Histórico detentor de uma classificação de 

Património Mundial, utilizou uma intervenção mista de recuperação/intervenção, 

mantendo a integridade dos elementos formais e respeitando a identidade do mesmo, 

embora tenham sido introduzidos novos materiais que coexistem com as pré-

existências. 
4.2.3 - Interposto dos Açucares 

Esta designação de Firma Interposto dos Açucares Coloniais do Norte, Lda., 

identificámo-la em título com o pedido do sócio gerente Manuel Correia Soares632, 

quando este apresenta, em 70, um projecto para obras a realizar no prédio de que a 

sociedade é proprietária. A primeira informação obtida sobre este edifício no século 

XX, data de 1911, quando o seu proprietário, António Rodrigues do Carmo Barroca633, 

solicita a construção de armazéns junto da fachada posterior do prédio que possue na 

Rua do Infante D. Henrique n. °321 e 33. Como é habitual na altura, há a declaração do 

Mestre d'Obras634 que assume a responsabilidade da construção de armazéns. 

:Em licença N.°651, requerimento 33950, DSCC - CMP. 
'Pedido efectuado a 22 de Agosto de 1911 à segunda Repartição, folio 83 CMP, Dossier da Casa do 
Infante, AHMP. 

'O Mestre-de-obras é Alexandre Domingues, folio 84 CMP, Dossier da Casa do Infante, AHMP. Este 
invoca a responsabilidade da construção de acordo com os effeitos do regulamento de 6 de Junho de 
1895. 
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N a Memoria Disccriptiva , encontramos alguns detalhes sobre as obras: «António ^==— 
636 ""n 5T 

Rodrigues do Carmo Barroca, pretende mandar construir um armazém . destinado arrecadação de p ri-

géneros de Mercearia, junto da fachada posterior do prédio que possue na rua do Infante D. Henrique 

n°31 e 33 em conformidade com o projecto que submette à aprovação da Exma. Câmara. Os alicerces 

serão abertos até encontrar terreno firme, e serão cheios com perpeanho ao baixo, assente em argamassa 

de cal e saibro sendo a parte superior asphaltada. As paredes serão construídas de silhares e juntouros 

assentes em argamassa de cal e saibro. A cantaria para porta, janellas e sapatas para as colunnas será das 

pedreiras Currrais (?). As colunnas serão de ferro fundido. As vigas serão duplo T ligadas tanto as 

paredes, como as collunnas, por cruzetas e parafusos. As madeiras a empregar no travejamento, armação 

e pernas da escada, serão de riga, e o soalho, pés e capas das escadas de pinho nacional sendo os 

balaustres e corrimão de riga. A armação será forrada com forro lavrado e arrincoado. Sob o travejamento 

será pregado forro arrincoado. Os caixilhos e porta serão de castanho, levando as janelas grades de ferro 

grades de ferro. As paredes pela parte interior serão asphaltadas, sendo interior e exteriormente 

rebocadas e caiadas. O primeiro pavimento será feito a betonilha. As caleiras, canos e conductores, serão 

de ferro zincado devidamente pintado. Os vidros serão de vidraça Nacional. Todas as grandes, colunnas, 

vigas e madeiras excepto soalho serão pintados a tinta d'oleo. A telha para a cobertura será do typo da 

marselha de 1." qualidade., tendo sido aprovada a 12 de Outubro de 1911». 

Podemos constatar os materiais utilizados nesta construção, nomeadamente a aplicação 

de superfícies a cal, conforme referimos no capítulo anterior. 

A segunda informação é ainda com o mesmo proprietário, António Rodrigues do Carmo 

Barroca637, quando este resolve transformar os portais do prédio n.°31 e 33 . Como é 

habitual na altura, há a declaração do Mestre d'Obras639 que assume a responsabilidade 

pela transformação dos portaes em conformidade com o projecto. 

Dl LI L 

635Registo 1640, fl.85-85v AGCMP Dossier da Casa do Infante, AHMP. Em cláusula da licença de 17 de 
Outubro de 1911. fl.93 afirma-se «que a abertura de vidro no pateo deve permitir uma ventilação 
permanente». 

636Idem, Imagem apresentada em projecto à escala 0,01p.m. Alçado E.F. 
637Pedido efectuado a 17 de Outubro de 1911 à segunda Repartição, folio 73 CMP, Dossier da Casa do 

Infante. AHMP. 
638Segundo a Memoria aprovada em Câmara de 12 de Outubro de 1911, «A fachada de estabelecimento 

Commercial que se pretende executar no prédio de Antonio Rodrigues do Carmo Barroca, sito na rua 
do Infante D. Henrique 31 a 33 é apparelhado e ornamentado em madeira de riga. A saliência do 
embasamento em relação ao plano de cantaria existente, não fica superior a 0,14cm. A suspensão da 
fachada de pedra é feita por meio de um tintil formado de trez vigas de ferro laminas (?) duplo T, com 
0,40 m d'alto, collocadas paralelamente e equidistantes entre si. sendo para esse efeito solidarias com 
pranchões de madeira de riga e toda atravessadas por parafusos com duas porcas. As peças do tintei de 
ferro como de madeira serão antecipadamente pintadas com duas demãos de tinia d'oleo e zarcão. 
Finalmente a pintura de nova construção será a óleo e verniz e os vãos serão vedados a chapa de 
cristal.» Registo n.° 2052 R.E. fl.75 AGCMP Dossier da Casa do Infante, AHMP. 

5390 Mestre d'Obras mantém-se, Alexandre Domingues, folio 74 CMP, Dossier da Casa do Infante, 
AHMP. [As imagens que se apresentam sobre o Interposto dos Açucares, são extraídas deste processo, 
licença 651/70. cuja consulta foi efectuada no AHMP]. 
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de 1911. actualmente. portais. actuais. 

Em 70, encontraremos mais elementos sobre os portais deste edifício, aquando da 

apresentação de outro projecto em que consta a mesma fachada. 

A firma Interposto dos Açucares Coloniais do Norte pede, segundo a licença 651/70, 

para ser modificado o prédio. Esta situação sucede porque o Interposto dos Açucares 

Coloniais do Norte consiste numa sociedade de quatro firmas armazenistas de 

mercearia, que resolveram proceder à instalação de câmaras frigoríficas para 

armazenagem e conservação de produtos alimentícios do seu comércio, nomeadamente 

peixe congelado e bacalhau seco. 
Este edifício, pelo acima referido, aparece associado a funções de armazenista desde a 

construção de Mário Barroca, em 1911. 
Através da memória descritiva640, sabemos que esta obra teve como finalidade legalizar 

umas divisórias efectuadas na cave do edifício com o objectivo de instalar umas 

câmaras frigoríficas para conservação do bacalhau. Podemos afirmar que este pedido de 

legalização teve origem no Auto de Notícia641, no qual consta que as obras foram 

efectuadas sem a respectiva licença municipal, sendo este facto previsto e punível por 

lei. 
Imediatamente, a Firma Interposto dos Açucares Coloniais do Norte, Lda. foi 

notificada642 para demolir as obras já realizadas, pedindo uma prorrogação643 do prazo 

dado (de trinta dias) para elaborarem o respectivo projecto de legalização. 

640Licença N.°651. requerimento 33950, folha 31. aprovado a 3 de Dezembro de 1970. DSCC - CMP. [As 
imagens alusivas a este assunto e integradas no texto são extraídas deste processo |. 

611 Auto de Notícia de 26 de Novembro de 1970, segundo o Fiscal de Obras António Neves Moreira de 
Sousa. Edificações Urbanas Fiscalização - 5.a Direcção, N.%37/70 CMP | 0 facto foi constatado pelo 
fiscal a 19 de Setembro do mesmo anoj. 

642Notificação n.° 192/70-D. 
M3Rcquerimento N.° 30936 de 24 de Setembro de 1970 DSCC l.a Repartição CMP. 
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Esta função do edifício é referida em síntese que obra projectada resume-se à 

construção de câmaras frigoríficas, do tipo industrial. A sua técnica construtiva é 

linear, dada a normalização exigida pelas técnicas gerais e específicas de construção no 

que respeita às disposições regulamentares aplicáveis a fundações, paredes, pavimentos, 

coberturas, iluminação, dimensão mínima de espaços, saneamentos, etc. Devemos no 

entanto referir, para um melhor entendimento da intervenção actual, que as paredes e o 

pavimento eram simplesmente revestidos a cimento queimado, sendo as paredes duplas, 

pelo preenchimento no seu interior de placas de cortiça, afim de se obter o isolamento 
- 645 

térmico 
Na Memória Descritiva de 16 de Julho de 70, encontramos algumas especificações 

sobre este projecto de alteração na cave do edifício. Nesta, há ênfase em assegurar que é 

apenas uma instalação de armazenagem e conservação de peixe congelado e bacalhau 

seco e que os seus proprietários são mais numerosos, pois são constituídos por quatro 

firmas de armazenistas de mercearia. A memória descritiva não nos fornece dados sobre 

técnicas ou materiais, mas refere que no local existe uma instalação sanitária 

constituída por uma cabine de retrete e um lavatório. 

A fachada apresentada em projecto e a sua localização em planta topográfica: 

h 

Depreendemos pelo projecto alguns pormenores que não estão inseridos nas memórias 

descritivas, que são algo incompletas, como é o caso da falta de referência ao desnível 

dos pisos, do número de câmaras frigoríficas ou ao elemento das colunas em ferro que 

marcam uma forte presença. 

CORTE. C - D 

Corte C-D 
A coluna em ferro. 

O desnível dos primeiros pisos. A entrada com os números 31 -33 e a 
localização do início da câmara. 

644Manuel Caruncho de Sá afirma como Agente Técnico de Engenharia Civil e Minas, que foram 
respeitadas estas exigências, em Termo de Declaração de 21 de Outubro de 1970. DSF - Impostos e 
licenças n.°l 147/70. 

645Estas informações técnicas são segundo o aditamento da Memória Descritiva de 21 de Outubro de 70. 
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O primeiro projecto realizado data de Julho de 70 e ainda conta com a presença das 

colunas, sendo posteriormente realizado o projecto definitivo (para efeitos de 

legalização) que reforça como elemento visual as câmaras, retirando no entanto do 

projecto as colunas. 

Pela figura podemos ver a entrada à esquerda, com as escadas para o piso inferior, onde 

se efectuaram as obras de instalação das câmaras frigoríficas. A primeira encontrando-

se logo após a escada, seguida de um segundo e último desnível, onde se encontram as 

restantes. 

f.J D. I...D. .1. n ,1 D 
Projecto definitivo Corte a - b Outubro de 70' 647 

648 Planta da cave 

São sete câmaras frigoríficas que se instalam na cave deste edifício. As que têm 

dimensão superior encontram-se nas extremidades, dada a exiguidade da área do prédio 

em largura. Desta forma, há duas câmaras de dimensões superiores que se encontram 

logo à entrada, entre as escadas. Em frente da segunda, as instalações sanitárias 

mencionadas na segunda memória descritiva. A última câmara tem igualmente 

dimensões superiores pelos motivos já referidos. Entre as câmaras maiores encontram-

se outras quatro parcelas com as mesmas funções e espaços similares. 

As localizações deste edifício com existências medievas são assinaladas na intervenção 

actual, demarcando o limite da propriedade régia pela visibilidade do paramento e pela 

grelha introduzida. 

^Projecto de Instalação de Câmaras Frigoríficas da Firma Interposto dos Açucares Coloniais do Norte, 
Lda., à escala de 1:100 e com data de 17 de Julho de 1970. 

647Este projecto de legalização foi aprovado a 3 de Dez de 70 e consta a assinatura de Manuel Francisco 
Caruncho de Sá. 

648 Idem. 
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- i X 

.649 A localização do elemento: o limite. O elemento actual que o assinala" 
Alguns casos possíveis de visualizar neste edifício, após a intervenção actual. A 

coexistência das pré-existências medievas, com a função de Arquivo, num mesmo 

edifício. 

Piso 0 em baixo a soleira e o 
arco quebrado do portal650. 

Zona de arquivo 651 Supõe-se a existência de uma 
forja da casa da moeda652. 

4.2.4 - Companhia Nacional de Navegação 

Este processo, consultado na Câmara, no Arquivo Geral, com a denominação de 

Licença N.91/55, desenvolve-se através de quatro décadas, marcadas por alterações de 

conceitos interventivos e construtivos sobre este edifício. 

Em 1912, a firma Lind & Couto653 adquire a Thomas Glass Sandeman a casa da Rua do 

Infante D. Henrique n.°63 e a casa em ruínas da Rua da Alfandega Velha. No 

documento de venda, afírma-se que a reconstrução na casa em ruínas da Velha 

Alfandega depende das condições de arrematação deste prédio e há um pormenor 

bastante interessante que é a comunicação interior que existe a leste da casa n.°63 com a 

casa velha ao nível do primeiro andar. 

Em 1913, a firma proprietária entra com um pedido de demolição 

Em 1923, conscientes do prestígio da figura do Infante pendente sobre a casa, alegam de 
656 acordo com esses valores " , no projecto de restauro do prédio ' e consequente 

Memória descriptiva. Entre as razões apresentadas, há a salientar que os critérios de 

intervenção continuam a ser radicais, pois pretendendo restaurar o prédio, propunham-

6 l'J Esta imagem é fotografada in loco pela autora com a autorização de Manuel Real. 
°Idem. 
'idem. 
2Idem. 
Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doei, pp595-596. 
Idem, doc2, p.597. 

553 

654 

555Idem, relação em grelha, data de 26 de Janeiro de 1923, p.570. 
656Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doei, p.217. 
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se à sua demolição e consequente reposição, e citamos «... é para restaurar o prédio, 

por nós adquirido há anos a Thomas Sandeman, em virtude de se encontrar 

actualmente em completa ruína, (...), parece-nos oportuno que, desde já, se proceda à 

demolição da fachada, repondo-a tal qual está, (...)». Nesta proposta, em que 

encontramos supostamente intenções de preservação do que intitulam padrão de glória 

que enobrece a cidade, inclui-se o acrescento de um andar ao edifício. Em termos reais, 

seria a reposição de uma fachada igual à anterior, num outro alinhamento, obras no 

interior e ainda o acréscimo de um andar, tudo em nome da preocupação pelo estado 

actual em que se encontrava que colocava em risco os transeuntes e para perpetuação da 

figura do ínclito Infante65 . 

No projecto acima indicado, sabemos que o piso inferior se destinava a armazém e 

arrumos nas suas duas compartições; o primeiro piso a dois escritórios e um gabinete 

situado entre estes, disposição que mantida igualmente no primeiro piso. 

Em 1924, há um factor decisivo na história do nosso objecto de estudo e que irá 

condicionar as posteriores intervenções: o Conselho de Arte e Arqueologia da 3a 

Circunscrição propõe que seja classificada monumento nacional a casa da Rua da 

Alfandega Velha da cidade do Porto. É neste momento que o nosso edifício se converte 

legislativamente em monumento intencionado . Mesmo com a colocação da lápide 

comemorativa de 1894 que pré anuncia esta concretização. 

Em 1928, é aprovado o projecto, pois é essa a data de aprovação da Câmara , de 20 de 

Julho. Não sabemos porque é interrompido este processo, pois, após esta data, temos 

ainda no mesmo ano a licença a ser concedida661, e só em 51 é que se retomam as 

informações constantes do mesmo processo. 

A 1951, é efectuada uma relação dos proprietários dos prédios urbanos que se 

encontram na área de 50 metros da casa onde segundo a tradição nasceu o Infante . 

657[Sobre este assunto, referimos a opinião de Pedro Vitorino.] Vide nota 166 do II capítulo - Intervenção 
58/60, p.32]. 

S58Idem. doc2, p.218, [Diário do Governo I Série - n.°146 de 2 de Julho de 1924.] Sobre o conceito de 
monumento, aconselhamos a consulta da obra de Lúcia Rosas, Monumentos Pétreos (...). 

659RIEGL, (...), p.31. [Este momento foi assinalado pela Doutora Lúcia Rosas, em Monumentos Pátreos, 
Conselho de Arte e Arqueologia (1.° Circunscrição), Monumentos Nacionais classificados até 
Setembro de 1928, Lisboa, 1929, p.180]. 

660Catálogo Analítico. Processo de Zona de Protecção, doc3, pp219-223. 
661Idem, Processo Administrativo, Relação em grelha, 14 de Agosto de 1928, p.570 [Devemos acrescentar 

que nesta listagem de proprietários, não consta a ocupação que este edifício n.°63 teve, como filial da 
Agência Internacional de Transportes Expressos, pertencente a Gaudêncio de S. José Rodrigues da 
Cunha. Sabemos, que em 1942 foi aberta uma filial neste prédio, dirigida pelo irmão do fundador, 
Henrique Rodrigues da Cunha. Na imagem ao lado, junto às bandeira tem o nome da empresa]. 

662Idem, doc4, pp225-227. 
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Devemos chamar a atenção para esta listagem que inclui os seguintes proprietários: 

Na rua do Infante encontramos, em 51, a ocupação no número 31-33 da firma Interposto 

dos Açucares, de que falaremos mais adiante dado ter sido a última aquisição. A 

proprietária Maria Elisa Oliveira Matos Dora Nazareth Santos já mencionada 

anteriormente663 e uma ocupação do nosso estudo pela Companhia de Lavoura 

Nacional. 

Rua do Infante D. Henrique 
N°da 
Matriz 

N°de 
Poiícia 

Nome do Proprietário Morada 

350 31-33A Interposto dos açucares Coloniais 
do Norte, Lda. 

Rua do Infante D. Henrique, 31-33A 

351 35-37 Maria Elisa Oliveira Matos Dora 
Nazareth Santos 

Av. Miguel Bombarda, 83, Lisboa 

354 47-53 Maria Elisa Oliveira Matos Dora 
Nazareth Santos 

Av. Miguel Bombarda, 83, Lisboa 

356 63-67 Companhia de Lavoura Nacional Rua do Infante D. Henrique, 63 

Rua da Alfândega 
435 2-8 Joaquina Amália de Sousa Agonia 

Marinho Alves 
S. João do Estoril 

A firma Lind & Couto encontra-se registada na rua Fonte Taurina' 

Rua da Fonte Taurina 
396 50-56 Lind & Couto (Administrador 

Amadeu Fernandes Pacheco, chefe 
do Cont0. Banco Nacional 
Ultramarino) 

Praça da Liberdade 

Em 1953, a Companhia Nacional de Navegação pede a ampliação e reforma do seu 

prédio sito no ângulo das Ruas da Alfândega e Infante D. Henrique666. Para esse efeito, 

é enviado um termo de responsabilidade, projecto, memórias descritivas e plantas 

topográficas em triplicado. Na memória descritiva, o Arquitecto António Júlio Teixeira 

Lopes afirma que se procurou uma disposição prática e confortável com sectores 

distintos de serviços, recepção e público, estudados de modo a procurar corresponder a 

exigências futuras, obedecendo contudo e particularmente dentro do seu equilíbrio, à 

construção edificada. (...)A fachada voltada à Rua da Alfândega, será mantida dentro 

da sua simplicidade, de modo a não tirar o efeito desejado para a Casa do Infante . 

;No Capítulo anterior foi citado, II Capítulo, em antecedentes da aquisição da Casa do Infante, pp37-38, 
nota 197 e 198. 

'Na rua da Alfândega, temos ainda como indicação de propriedade, descendentes de João Marinho 
Alves, Vide Catálogo Analítico. ppll2-115 e p.226. 

Idem. p.226. 
^Catálogo Analítico Processo de Zona de protecção. doc5. pp228-231. 
Idem. 
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t.ií Ih-n 
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Rez do Chão668. Cave Rez do Chão""°. 1.° Andar. 2.° Andar 3.° Andar. 

Podemos visualizar, através dos projectos, as alterações a serem introduzidas, no rés-do-

chão, 1.° andar, 2.° e 3.° andar, tendo-se alterado as funções dos respectivos espaços. Na 

cave, há agora outras funções como o cofre (de dimensões menores) e o arquivo. O 

espaço menor destina-se a arrumos. No rés-do-chão encontramos um espaço maior que 

se destina ao público, seguido da gerência e recepção no seu extremo. No primeiro 

andar, a contabilidade ocupa a maior parte, sendo os sanitários e o vestiário de menores 

dimensões. No segundo andar, temos o salão, o PBX e um espaço assinalado para os 

empregados. O terceiro andar tem no projecto a indicação de ser amplo. Assim se adiou 

o pedido de alteração em acrescentar mais um andar. O projecto justifíca-se pelas suas 

afirmações de manutenção das características da tradição nas novas necessidade. 

í ' 

.669 670 Alçado voltado à Rua da Alfândega""". Alçado da Rua do Infante Pormenor 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia emite em sessão um parecer sobre a 

ampliação e reforma do prédio sito no ângulo das Ruas da Alfandega e do Infante D. 

Henrique. Neste, informa que aceita em princípio o plcmo de aumento de um andar do 

prédio existente no ângulo da Rua da Alfândega com a Rua do Infante D. Henrique, 

conforme pretende a companhia Nacional de Na\>egação, manifestando o desejo de que 

seja mantida a arquitectura do edifício actual nesta ampliação. Agora tendo a 

668Imagens integradas no Catálogo Analítico. Processo de Zona de Protecção. doc5, p.230. 
669Idem,p.231. 
670[É de notar a existência desta porta no prédio de esquina. Na segunda fotografia lateral da página 139, 

podemos visualizar duas portas, conforme se visualiza melhor em Catálogo Analítico. PZP, p.229. mas 
neste projecto somente há a existência de uma]. 

671Catálogo Analítico, Processo de zona de protecção. Parecer N°. 17/53. Comissão Municipal de Arte e 
Arqueologia. Pareceres 1951-1967 B/19. doc7. p.236. 
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autorização necessária, o projecto ganha aditamentos e outras alterações são 

introduzidas. Em 1954, é apresentado o pedido de aditamento 

A fachada principal tem algumas hesitações a definir-se em relação à montra. Não sabe 

se deve fazer um arco ou assumir a rectangularidade. Para tal, o parecer da Comissão 

Municipal de Arte e Arqueologia674 é essencial, pois tendo de apreciar ambos os 

estudos, opina a favor do primeiro: da linearidade de linhas no rectângulo envidraçado. 

A nosso ver, o segundo apresenta uma maior harmonia de elementos com o edifício, 

talvez por isso a Comissão acrescente que se deveria manter o espírito da actual 

construção se o requerente insistir pela necessidade de uma montra. 

Nesse caso, considera que: 

1o. Seria de conservar aporta da entrada, abrindo-se uma montra com a verga à altura 

da nascença dos arcos; 

2°. Se substituísse o novo andar previsto no plano das fachadas, por mansarda. 

O projecto apresentado prevê a reformulação das funções nos vários pisos. 

Na cave, uma zona maior destinada aos arquivos, o cofre e a caldeira no mesmo 

seguimento. Defronte, um vestiário e o hall. 

No rés-do-chão, o espaço maior destina-se ao hall do público como anteriormente, 

ficando a caixa, os atendedores, a gerência e uma área de recepção do mesmo lado. 

No terceiro, a área maior é para a contabilidade, a localização do PBX modifíca-se, 

ficando à sua frente o espaço do gabinete do Medidor Chefe - conferente 

Embora o segundo e o terceiro piso estejam assinalados com mesas de trabalho à 

semelhança dos anteriores, as suas especificações não se incluem nas necessidades da 

Companhia Nacional da Navegação, motivo que leva a que no projecto se encontre a 

indicação de salas para aluguer. 

672Idem. docó. pp232-235. 
673Imagens integradas no Catálogo Analítico. Processo de Zona de Protecção, docó. p.233. 
674Idem. Parecer N.° N°.4/54., Comissão Municipal de Arte e Arqueologia. Pareceres 1951-1967 B/19. 

doc8. p.237. 
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Rez do Chão
675

. 
I S i B i l f t M l l 

2° Andar 3.° Andar. Cave RezdoChão"'J. 1.° Andar 
Em 1955, é aprovado o projecto. Podemos ver, pelas imagens dos alçados alguns dos 

aspectos que já mencionamos: a pedra nos contornos do edifício, a montra rectangular e 

nesta imagem a porta rectangular assume-se noutro local mais abaixo. 

■i -. 

[carimbo de Câmara Municipal do Porto -1°. Repartição Edificações Urbanas Aprovado.12 de Julho de 1955] 

•v677 

676 

É igualmente neste ano que se assinalam as preocupações da DSUO , assim como da 

DGEMN, em relação à implementação pedida anteriormente678. De facto, esta alteração 

ao alinhamento existente atingia e cortava os prédios contíguos a sul, entre os quais o da 

Casa do Infante. Embora aprovado, como monumento nacional, obrigou a uma 

alteração, a uma revisão no processo no qual é pedido que seja apreciado pela DGEMN. 

A Companhia Nacional de Navegação é obrigada a readaptar o projecto por estes 
679 

factores, entre os quais se pede a manutenção total do aspecto exterior existente 

De facto, é precisamente isso que afirmam em Dezembro de 55, e citamos, «mantêm-se 

todos os elementos que compõem as fachadas existentes» . Encontramos uma 

referência à porta exterior da cave, que consiste numa justificação para o seu 

deslocamento: por um melhor enquadramento estético e para obtenção do pé direito 

regulamentar. As plantas sofrem alterações na disposição interior directamente 

relacionada com as suas funções. O Arquitecto António Júlio Teixeira Lopes dispõe o 

cofre na cave como única função espacial. No rés-do-chão, a grande área continua a ser 

S75Imagens integradas no Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, docó, p.234. 
fi76Idem, p.235. 
677 

Idem. doc9, p.238. 
678Planta topográfica de 9 de Dezembro de 1955, Catálogo Analítico. PZP, doc5, p.230. 
679Catálogo Analítico, PZP. doclO, pp239-241. 
680-

Idem. 
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para o atendimento do público, encontrando-se a caixa ao seu lado, voltada à rua da 

Alfândega. No lado oposto, a gerência. No primeiro piso, o espaço maior é destinado à 

contabilidade, e as duas áreas menores são o hall e o arquivo, assinalando a 

transferência deste último para este piso. No segundo piso, o salão ocupando o maior 

espaço, o hall e o PBX, que igualmente muda de local. 

Cave Rez-do-Chão 1.° Andar. 2.° Andar . 
Pela memória justificativa entregue682, sabemos que as pinturas definidas à posteriori 

serão de acordo com o enquadramento do ambiente e das características locais básicas. 

Em 1956, o parecer da Junta Nacional de Educação683 confirma que o projecto aprovado 

mantém o traçado e o aspecto primitivo antes das obras e que as características dos 

acabamentos primitivos do prédio, relativamente a pormenores, rebocos, cores a aplicar, 

devem manter-se. No entanto, o parecer da Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia684, assinado por Rogério de Azevedo, opina que a supressão do andar 

prejudica mais que beneficia, pois como vantagens o acréscimo do piso apresenta as 

seguintes: 1- Ocultaria a empena visível que é inconveniente para a arquitectura da 

Praça do Infante D. Henrique; 2- Conseguir-se-ia a regularização das cérceas da rua da 

Alfândega685. Esta opinião já anteriormente expressa pela mesma Comissão686, é e 

citamos, que «seja mantida a arquitectura do edifício actual nessa ampliação». Ainda 

no mesmo ano, o Arquitecto António Júlio Teixeira Lopes, vê-se na contingência de 

efectuar mais requerimentos e enviar novos projectos, dos quais só iremos salientar a 

alteração na cave: nesta, pretende-se alterar o local previsto para a caixa-forte, por 

Imagens integradas no Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doclO, p.241. 
Catálogo Analítico, PZP, doclO, pp239-241. 
'Idem, doe ll,p.242. 
'idem, Parecer8/56, docl2, p.243. 
'[Não podemos deixar de manifestar estranheza que Rogério de Azevedo como Presidente desta 
Comissão manifeste esta opinião em 1956, e mais tarde elabore um estudo de reconstituição que não 
tem o cuidado com a cércea dos edifícios vizinhos, como Bessa afirma. Afirmamos com base em 
Processo Admimstrativo, docl7, e docl8, p. 609]. 

parecer n°. 17/53, emitido em sessão de 30 de Dezembro de 1953], Catálogo Analítico, PZP, doc7, 
p.236. 
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motivos orgânico -funcionais™1. Terminamos as intervenções da Companhia Nacional 

de Navegação, neste longo processo burocrático de aprovações e consequentes 

aditamentos, com a informação de zona de classificação6 8: o conjunto é classificado, 

com uma zona de protecção que contém uma área vedada à construção de forma a evitar 

modificações nos prédios vizinhos ao da Casa do Infante 

4.2.5 - Banco Borges & Irmão 

Este elemento tem a sua pré existência associada ao nosso objecto de estudo conforme é 

facilmente comprovado. As descrições das pesquisas efectuadas nas plantas de todos os 

seus pisos foram enviadas ao Arquitecto Rogério de Azevedo para analisar em 

Novembro de 1970690. Iremos transcrever alguns apontamentos desta matéria, 

acompanhando com as imagens actualmente recolhidas e das plantas de outrora. 

Zona da Cave com a descrição de 70 

Este local actualmente tem como função Museu do espólio inicial do Banco Borges & 

Irmão e dos seus fundadores. Actualmente, o Banco pertence a outro agrupamento 

financeiro, conforme já tivemos oportunidade de referir. A entrada é restrita, mediante 

autorização superior, ou seja, não aberta ao público. 

Comparação efectuada e análise da planta e do local actual: 

Cave691. Elementos assinalados no texto. 
Através da planta podemos visualizar os dois arcos da entrada e o arco defronte a um 

deles assinalados no ponto 6 e 7, e citamos alínea «6 - Desentulhou-se o meio arco A3, 

verificando-se que se não prolonga sob a rua; revelou-se, em primeiro uma rampa de 

esteios de pedra e depois várias aduelas - degraus (E); na parede meeira onde se 

'̂Catálogo Analítico, PZP, Memória descritiva de 14 de Dezembro de 1956, docl4, p.246. [Esta 
terminologia justifica conhecimentos e empatia implícita do Arquitecto com as correntes do 
Funcionalismo Orgânico;] 

^Idem, Memória de 31 de Agosto de 1959, docló, p.249. 
^[Figura 1 do Boletim N.°103 D.G.E.M.N. Legenda: Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto - Planta 

topográfica com indicação da zona de protecção e da área vedada à construção, publicada no Diário do 
Governo, H Série -n°27 - de 2-2-1960. 

690Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc37, pp643-648. 
691Imagens pertencentes ao doc37, p.645. 
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encosta, apareceram regularmente 7 buracos definindo uma descida». Esta é o suporte 

de várias suposições692. 

A entrada na cave693. Dois arcos. Defronte à entrada. Pormenores. 

O portal descrito como P1 (Imagem abaixo a azul), é o que contém a inscrição medieval 

do Arquitecto da alfândega datada do século XTV. As imagens falam por si. Foi 

introduzido um espelho para visualizar melhor a inscrição que se encontra situada num 

A parede sul é actualmente um local de exposição, equipada com mesas 

especificamente para esse efeito. Podemos confirmar pelas imagens. 

Aparece-nos descrito em 70, na alínea 4 - Junto à parede sul na metade ocidental 

apareceu uma rampa que remata em três degraus já no sector sul mais baixo que 

encosta à casa do Infante. No pavimento descoberto descobriu-se, por uma nova 

sondagem, a passagem dum cano rateiro que bifurca; um dos ramais prolonga-se sob a 

casa do Infante; para o lado da cave da rampa ele é cortado. 

Da entrada para nascente. Portal emparedado. 

No Catálogo Analítico, PA, doc37 p.643 questiona-se se seria a «entrada de barrotes duma escada que 
desaparecida!». 

693Imagens fotografadas pela autora. 
694Vide capítulo I, p.5 nota 26. 
695Imagem pertencente ao Catálogo Analítico, PA doc37, p.645. 
696Imagens fotografadas pela autora. 
697Vide nota 695. 
698Imagens fotografadas pela autora. 
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O azul mais claro é o ponto P2, descrito na alínea 3: um portal emparedado que se 

liberta até ao encontro da parede da Casa do Infante. «Na parede que faz ângulo com 2 

(fachada Sul) descobriu-se outro portal emparedado (P3, que se encontra a azul 

ultramarino), que se libertou até ao encontro da parede da casa do Infante. O desenho 

da moldura não é ogival como em P2: arranca como se fosse completar um arco de 

volta inteira mas a meio este é cortado por uma pedra lintel». A escada é igualmente 

referida nos pontos da descrição como: 2- Atrás da precária escada de madeira El 

desenha-se a moldura emparedada do portal P2 que se aguça na empena exterior 

nascente, onde topa a viela da Casa ao Infante. 

A parede nascente tem expositores verticais com várias informações sobre a história do 

Banco e contém igualmente cartazes alusivos à associação de Vinhos do Porto com a 

origem do Banco Borges & Irmão. Estes, em Arte Nova, são notáveis exemplares, 

constituindo uma perda não poder aceder a este local com relativa facilidade. 

^H I|L5 í mmm Mj 
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Parede nascente 699 Parede com portal 700 Outra vista. 

701 

A parede onde estão inseridos (os primeiros dois), possui pedras sigladas com círculos e 
• 702 

espirais 
Zona do Rés-do-chão 

Este espaço é a dependência bancária actual, com zona de atendimento ao público. A 

parede nascente, situada logo à entrada do lado esquerdo, em 70 de acordo com a alínea 

699Imagem pertencente ao Catálogo Analítico, PA, doc37, p.645. 
700Imagens fotografadas pela autora. 
701 Os cartazes são três, o que se encontra à entrada e dois nesta parede. Merecem ser conhecidos. 
702Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc37, alínea 9, p.644. 
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1 - «Desemparedou-se um nicho sem molduras sobre o portal entaipado da viela 

(parede nascente). Esta apresenta, como o piso inferior, muitas pedras sigladas e em 
703 

bom estado. As siglas são variadas, aparecem uns 7 ou 8 tipo 

704 .705 
Parede nascente "". Actual 

A parede nascente apresenta sete buracos regulares, novamente o campo de suposições 

- entrega de vigas de pavimento na parte mais chegada à rua e uma cota de mais ou 

menos 2,80?™. A parede meeira apresenta mais pedras sigladas - em muito menor 

numero que a nascente e uma grande abertura rectangular (P6 - na imagem lateral f 

representada a amarelo), entaipada com um parapeito de 1,15 acima do nível do 

pavimento; parece que se prolongara pelo Io andar707. A parede poente tem duas 

aberturas entaipadas, uma delas até à parede do prédio contíguo (Companhia Nacional 

de Navegação), situando-se no lado sul. Parte da empena nascente deste anexo é 
70S 

recente feita em tijolo, sendo nítida a linha da primitiva inclinação da cobertura 

Estranhamente na descrição de 70, a parede sul não contém nenhuma referência, nem do 

janelão pertencente à torre norte medieva do nosso edifício primitivo, nem da 

conversadeira que se encontra num nível superior e que indicia uma ocupação 

nobilitada. 

A conversadeira. A relação entre ambas. O janelão. 
Em relação aos outros pisos, não podemos comparar nem comentar, porque não nos foi 

permitido o acesso. Assim sendo, temos apenas as descrições que constam no respectivo 
703Idem, alínea 2, p.644. 
704Imagem pertencente ao Catálogo Analítico, PA, doc37, p.646. 
705Imagens fotografadas pela autora. 
706Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc37, alínea 4, p.644. 
707 

708 
Idem, alínea 3, p.644. 
Idem, alínea 5, p.644. 
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documento. Em 1972, assistimos ao pedido de aprovação à DGEMN, do projecto de 

obras que o Banco Borges & Irmão pretende realizar no edifício situado na Rua do 

Infante D. Henrique n°55/61709. O projecto710 aprovado: 

O parecer da 4a. Subsecção da 2a. Secção da Junta Nacional da Educação, em 1974711, 

opina que o acompanhamento da obra seja efectuado com urgência pela DGEMN, pelo 

facto dos seus serviços serem competentes, e dado o carácter de salvaguarda deste 

elemento, pois a relação histórica que este edifício contíguo à Casa do Infante tem 

justifica essas preocupações. Faz menção também aos achados de valor histórico, 

artístico e arqueológico, que possam ser descobertos no decurso de obras, pelo facto de 

este não ser um prédio classificado, dando a necessária orientação712. Este 

aconselhamento no entanto é tardio, pois, em resposta, a orientação proposta implicaria 

o embargo da obra logo após a descoberta dos referidos elementos arqueológicos. De 

facto, se embargassem a obra para salvar e avaliar o que encontraram, além de tardio, 

iria provocar prejuízos escusados, tanto mais que a especificidade deste caso e a 

qualificação efectiva dos técnicos projectistas e construtores aconselharia a outros 

ajustamentos, isto desde que estivesse garantida a supervisão dos competentes Serviços 

do Ministério das Obras Públicas713. No entanto, mostram-se disponíveis para uma 

condução local com o objectivo de salvar, o que ainda for possível, dos restos da antiga 

alfândega do Porto que se prolongam até este prédio. O Arquitecto Director dos 

Monumentos Norte714 afirma as limitações da legislação no que considera inviabilizar a 

actuação deste organismo, pois esta apenas contempla o exterior dos edifícios 

integrados numa zona de protecção, e não o seu interior, o que é grave num caso destes. 

Após a observação dos trabalhos em curso que possibilitaram a estrutura da antiga 

Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doc26, pp259-260. 
°As imagens do projecto, (inseridas abaixo), constam no Catálogo Analítico, Processo de Zona de 
Protecção, doc26, pp259-260. 

^dem, doc27, p.261. 
2[Art °. 48°. do Decreto n°. 1985 de 7 de Março de 1932 e do § Io. do Art°. 19°. do Decreto n° 46 349 de 
22 de Maio de 1965] 

3Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doc28, p.262. 
4Idem, doc29, p.263. 
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construção, foi fácil reparar em elementos que traduzem a história do edifício: «/Is 

paredes em cantaria afiada siglada, tais com traçado de arco apontado, uma escada 

de cantaria apoiada num arco dirigido à cave, bem como outros elementos em 

evidência, leva a admitir a sua relação histórica com a designada Casa do Infante». 

Este edifício, embora tenha modificado a sua entidade bancária, prende-se no passado 

com o do nosso estudo, desde a inscrição medieval do seu Arquitecto à janela da torre, 

em reminiscências de funções espaciais que apenas podemos conhecer, já que o seu 

destino não foi o da junção ao actual complexo que forma hoje a Casa do Infante. 

4.2.6 - Momentos significativos no percurso da intervenção actual 

Breve cronologia 

Seguiremos cronologicamente os momentos de maior importância no decurso da 

intervenção actual, os problemas, os projectos, os planos que, inseridos neste processo, 

deixaram as suas marcas, após o que abordaremos a intervenção actual. 

Em 1977 é efectuado na zona Ribeira - Barredo, um plano715 que, para além da 

recuperação dos edifícios, previa a revitalização dos espaços, nomeadamente o interior 

dos quarteirões, com a intenção de obter espaços livres para uso colectivo da população, 

libertando duma forma geral as fachadas de alguns edifícios. Este plano tentava repor a 

leitura inicial do conjunto conseguido através da demolição de antigos armazéns e a 

recuperação de alguns trajectos de peões, como sejam as vielas de ligação à Rua da 

Fonte Taurina e à Rua de S. João. 

Haveria a demolição dos armazéns existentes junto à Casa do Infante, para criar um 

espaço interior no quarteirão e o monumento ficaria liberto com o devido 

enquadramento, constituindo mais um elemento de valorização do conjunto. 

5Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doc31 AHMP. [Extraído do Dossier de 
"Revitalização do Quarteirão entre a Rua do Infante e a Rua da Fonte Taurina", Ministérios da 
Administração Interna e da Habitação, Urbanismo e Construção - CRUARB (Comissariado para a 
Renovação Urbana da Área Ribeira - Barredo), Memória Descritiva e Justificativa, pp265-267. Esta 
tentativa funcionalista de intervenção já tinha sido anteriormente tentada em 40, embora a área não 
afectasse o nosso quarteirão. O Engenheiro Bernardo Ferrão elaborou um anteprojecto, que deveria 
permitir a passagem na zona da ribeira (à cota das actuais ruas de Cima do Muro e Bacalhoeiros) e, 
segundo a interpretação do interior da ribeira do Arquitecto Ricca Gonçalves, far-se-ia a demolição 
dos edifícios do lado nascente para se obter o efeito arquitectónico da ala poente já construída, em que 
a Fonte da Ribeira seria o elemento central. [Por ordem da Direcção HidráuUca do Douro, segundo o 
projecto de prolongamento da estrada marginal do Douro entre a Ponte de D. Luís e a Foz, citado por 
J. A. Pinto Ferreira FERREIRA, A Praça da Ribeira, Comunicação apresentada pelo autor ao XVI 
Congresso de História de Arte. Lisboa - Porto, 1949. Boletim Cultural Volume XV 1952, p.444]. 
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Planta Geral "(Parcial) Planta Geral (Parcial) 
Quarteirão entre a Rua da Fonte Taurina e a Rua Quarteirão entre a Rua da Fonte Taurina 

do Infante D. Henrique e a Rua do Infante D. Henrique 
Desenho n°1 A Abril 77716. Desenho n°1 Abril 77. 

Segundo o Arquitecto António Moura, o Mestre Arquitecto Viana de Lima, neste plano, 

pretendia a aplicação dos seus princípios da Arquitectura do Movimento Moderno, 

como " a luz, o arejamento; a abertura de novas possibilidades de circulação entre os 

edifícios, através dos edifícios; a criação de espaços e de lazer resultantes de 

demolições e que, segundo ele, não deveriam ser preenchidos com a reposição de novas 

construções111. «Se edifícios muito degradados sobre que pretendíamos operar não 

revelassem valor patrimonial suficientemente positivo ou se a sua presença e 

reconstrução significasse aumento de densidade construtiva, nociva à vida das 

populações, o Mestre propunha, sem hesitar, o seu apeamento em favor do espaço 

aberto que proporcionasse o estar lúdico e a circulação facilitada». 

Uma solução simples, eminentemente funcionalista e preconizada nas primeiras 

intervenções nacionais, após o ano de 75. A demolição dos antigos armazéns, situados 

no interior do quarteirão urbano da Casa do Infante, significava a erradicação das 

preexistências deste edifício medievo, dos seus espaços e de um contexto que assim 

ficaria totalmente perdido. 

Gostaríamos de acrescentar que o Arquitecto António Moura revela actualmente a 

noção de outros conceitos sobre o mesmo imóvel, que em Julho de 85 o fazia afirmar a 

sua discordância em termos de bases programáticas, e citamos: «O valor patrimonial 

revelado pela prospecção arqueológica entretanto realizada, associado às carências da 

Ampliação do Arquivo Histórico, aconselha, no entanto hoje, a atitudes menos 

drásticas, permanecendo a sua ideia: a reabertura aos cidadãos locais e à cidade dos 
71R 

percursos medievais existentes no interior do quarteirão da Casa do Infante» 
Em 1983, encontramos já o encomendador da actual intervenção, Manuel Real, e a 

719 
Proposta de Reestruturação dos Espaços na 7. Divisão 

imagens integradas no Catálogo Analítico, Processo de Zona de Protecção, doc31, pp.265-266. 
''As intervenções de 1974 a 2000 - CMP, 1." edição 2000/2001. CRUARB, AA: W coordenação Arq. 
Rui Loza, p. 106. 

8Idem, ibidem. 
9Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc40, pp.651-655. 
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Iremos mais à frente retomar a este ponto quando abordarmos a intervenção actual. 

Ainda em 83, é apresentada uma Síntese do processo de ampliação das instalações da 

Casa do Infante™. 

Salientamos que esta síntese contém os factos cronologicamente descritos sobre a 

tentativa de ampliação destes serviços, que se iniciou em 1969. 

Inserimos as áreas do edifício e as respectivas funções espaciais que se pretendiam 
Projecto de 83 

l-DEPOSITO(NBM) 
2-SERV. TEC. E ADMINISTRATIVOS 
3-SALA POLIVALENTE 
4-RECEPÇÃO 
5-PORTA 
6-DEPOSITO (L) DEPÓSITO (MS) 
7-DEPÓSITO(MS) 
8-S.LEITURA E REFERENCIA 
9-OFICINA/ LABORATÓRIO 
10-DESCARGAS 
1 - Depósito de plantas, gravuras, postais, fotografias, etc; 
3 - O primeiro andar da Casa do Infante ficaria como está: além de ftincionar como "salão nobre", para recepção especiais, do 
Município, poderia servir como sala de conferências e pequenas exposições do Arquivo, de consultas especiais de documentos, de 
atendimento aos leitores, etc., No mesmo piso shua-se o Gabinete da Direcção; 
6 - Eventual depósito para livros, de menores dimensões; 
7/8 - Depósito de manuscritos, com grande capacidade; 
9 - Sala de leitura, com ficheiros, catálogos e uma biblioteca de apoio. O rés-do-chão é precisamente a área da localização correcta 
para o acesso dos leitores; 
10 - Oficina de pequenos restauros, laboratório de reprografia e unidade de desinfestação. 

O Instituto Português de Património Cultural emite um parecer favorável em 1984, 

sobre o projecto de reestruturação apresentado, considerando mesmo o estudo de grande 

qualidade722. Neste ano apercebemo-nos que houve dificuldades nos orçamentos do 

projecto inicialmente efectuado, porque Manuel Real afirma «Quanto ao orçamento 

apresentado pelo Sr. Arquitecto Tasso de Sousa sublinho que ele aponta para custos 

relativamente baixos»723. Em 1988, o encomendador afirma inequivocamente que o 

verdadeiro autor do estudo prévio é o Arquitecto Nuno Tasso de Sousa . Ainda em 88, 

Manuel Real apresenta um documento sobre a falta de segurança, a saturação dos 

depósitos e problemas funcionais das instalações725. Neste é perspectivada uma proposta 

de calendarização do projecto de reestruturação do Arquivo. Este projecto terminaria em 

1999, ano em que se previa a criação de novas instalações para o CRUARB. 

720Idem, doc40. [Extraído do Dossier de "Casa do Infante" Gabinete de História da Cidade. Câmara 
Municipal do Porto - Direcção dos Serviços de Obras - Gabinete de Equipamento 2385/88, DSUO]. 
Esta síntese é apresentada mediante a Proposta de Reestruturação dos Espaços na 7." Divisão. 

721Idem, ibidem, p.655. 
722Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc41, p656. 
723Idem, doc42,p.657.Cfr.com dados actuais de orçamento detalhado em Processo de Obras doc48, 

pp471-553. 
724Idem, doc47, pp463-470. [Esta afirmação prende-se com outros factores, como o facto de o Estudo 

Prévio ser da autoria do Arquitecto enquanto incluído na firma Polipro. Após a sua saída desta firma, a 
intenção de Manuel Real foi de conservar o Arquitecto como autor das restantes fases do projecto]. 

725Idem, Processo administrativo, doc46,pp665-666. 
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Efectivamente, é em Julho de 1989 que o CRUARB muda para novas instalações, 
projectadas pelo Arquitecto Furtado Mendonça, que se localizam na Rua da Fonte 
Taurina n°s 14 a 22, em consequência das obras de ampliação do Arquivo Histórico, 
conforme projecto do Arquitecto Tasso de Sousa726. Em 89, ficamos com uma listagem 
dos moradores das três ruas do nosso estudo, no quarteirão (rua da Alfândega, Fonte 
Taurina e a do Infante D. Henrique), dada a necessária vistoria do Batalhão Sapadores 
Bombeiros727, para efeitos de segurança e procedimentos a tomar. É apresentado a 
6/2/90, com carácter de urgência, várias razões para uma opção definitiva no que 
respeita a este projecto de reestruturação, e é neste âmbito que se colocam duas 
perspectivas: 1- A reforma e ampliação das instalações em que o estudo tenta recuperar 
a função tradicional do edifício, recuperando a sua tipologia através da recuperação de 
antigos circuitos, portas, pisos e alinhamentos; 2- A construção de um novo edifício em 
que o Arquivo seria disposto num outro local e neste caso Manuel Real opina que «a 
Casa do Infante poderia manter a sua actual fisionomia, típica das concepções 
restauracionistas do Estado Novo: edifício "asséptico"; picagem dos rebocos do 
séc.XVII, a parecer "obra antiga"; alteração de uma empena, assim como de 

728 

fenestraçôes, portas e pavimentos» 
Em 1991, o Arquitecto Rui Ramos Loza envia informações729 sobre o que considera 
apropriado realizar no âmbito cultural do monumento. Reafirmando a importância 
histórica do lugar, propõe, inserido no planeamento, revitalização e reabilitação do 
Centro Histórico do Porto, que se deveria adquirir edifícios de menor importância 
patrimonial a fim de apoiarem a ampliação do Arquivo Histórico. É aqui a primeira vez 
que no nosso processo se refere à futura aquisição da firma Interposto dos Açucares 
Coloniais do Norte. A intenção de aquisição destes edifícios seria o da sua demolição , 
criando estruturas no interior do quarteirão que permitissem o usufruto da população. E 
sobre a Casa do Infante concretamente, temos mais uma vez a não concordância, à 
semelhança de António Moura, com as bases programáticas apresentadas. Como é 
evidente, houve a necessidade de resposta a estas considerações, surgindo assim a 

726AA.W. -A história do CRUARB 25 anos de intervenção. Dra. Filomena Mesquita Guimarães, Porto 
Património Mundial, CRUARB 25 anos de Reabilitação Urbana, Edição Câmara Municipal do Porto, 
Coordenação Arq. Rui Ramos Loza, 2000 1." Edição p.88 e 89 

727Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc48 pp670-671e doc49, pp672-673. 
728Idem, doc50, pp674-678. 
729Idem, doc54, pp687-688. 
730Idem. [Esta demolição permitiria segundo o Arquitecto activar cinco percursos existentes actualmente 

desactivados e pela própria Casa do Infante através do seu pátio central]. 
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justificação do autor desta intervenção actual'31. Sobre esta, uma vez que se encontra 

documentada, apenas consideremos que achamos que é consciente dos valores 

históricos que o monumento representa, inserindo-a num projecto que respeita os 

conceitos espaciais dos edifícios, e do lugar 

O relatório733, realizado pelo Arquitecto Tasso de Sousa em 2001, sobre o decurso da 

obra, demonstra a sua preocupação com os achados arqueológicos, que 

consequentemente causaram reajustamentos no projecto. Estamos a referir 

especificamente a importância das estruturas romanas, das Alfândegas e Casas da 

Moeda da Idade Média, os novos pavimentos (térreos, lajeados e em tijoleira), poços de 

água (romanos e medievais), restos da antiga Contadoria da fazenda, infra-estruturas de 

casa renascentista (séc. XVI), no gaveto da Rua da Alfândega e Rua da Fonte Taurina, e 

ainda um tramo de arruamento da alta Idade Média em local previsto para exposição de 

achados Romanos. A nível de reajustamentos, podemos igualmente mencionar que a 

intervenção de 58-60 deixou marcas de concepções que à luz actual seriam impensáveis, 

e citamos as palavras de Tasso de Sousa quando este afirma que, não era previsível a 

extensão de encobrimentos e demos provocados pela intervenção dos anos cinquenta 

nas estruturas aparentes e soterradas. Constata-se, agora, que no decurso daquele 

"restauro" foram "mascarados" toda uma série de testemunhos arquitectónicos que 

graças à execução da obra tem sido revelado e "retomados" procedendo-se à sua 

reincorporação no projecto™. 

Uma dificuldade de extrema relevância revelada pelo Arquitecto Tasso de Sousa é a 

situação deficitária do mercado em empresas de construção habilitadas, técnica e 

disciplinarmente para a Conservação e Restauro de Património Arquitectónico. O 

Arquitecto afirma a inexistência de quadros técnicos de obra, tanto superiores como 

intermédios, especificamente preparados para o efeito. É interessante relembrar que no 

decurso da intervenção anterior, já Rogério de Azevedo apresentava as mesmas 

queixas735. Constatamos que no nosso país, em meio século, pouco nos adiantamos 

nesta área. Como é óbvio, esta falta de formação prejudica o próprio projecto. Entre as 

causas evidenciadas da falta de preparação, salientaremos apenas algumas apontadas 

Idem, doc55, pp689-696. 
[Aconselhamos a leitura deste documento especificamente das citações de Aldo Van Eyck e de Mathias 
Ungers, sobre a fenomenologia do Lugar, p.693]. 

'Idem, doc51, pp689-696. 
'Idem. 
Vide em Capítulo II: Intervenção 58-60, p.60 nota 303; AZEVEDO, Rogério, «A Casa (...) p.24. 
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pelo Arquitecto Tasso de Sousa736 que pensamos serem comuns às obras de intervenção 

de restauro737: 1- a ausência de estudo preliminar e de reflexão em obra que permitiria 

metodologicamente o esclarecimento de soluções projectuais; 2- O recurso ao "Jacto 

consumado", ou seja, não há planeamento faz-se à medida do que se vai fazendo, a que 

se associa a ausência da referida preparação e coordenação, prévia e permanente, das 

diversas especialidades, resultando em sucessivos impasses e danos para os 

projectistas e Dono da Obra, 3- A inexistência de "mestres" credenciados em artes de 

construção tradicional e restauro, 4- O facto de a tipologia das ferramentas utilizadas 

não ser por vezes compatível com uma obra de renovação e restauro, envolvendo 

património arquitectónico; 5- Finalizando, com a ausência de um "controle de 

qualidade" por parte do empreiteiro que deveria integrar a própria execução da obra. 

Em 2001, definem-se orientações na intervenção actual, da autoria de Manuel Real em 

O Projecto Integrado da casa do Infante™, e temos sete projectos integrados num 

complexo de vários edifícios, num monumento: 1 - Projecto Arquivístico; 2 - Projecto 
• r * 739 T» 

de Investigação Documental; 3- Projecto de Investigação Arquitectónica ; 4- Projecto 

de Investigação Arqueológica740; 5- Projecto de Arquitectura; 6- Projecto museológico; 

7- Projecto de Turismo Cultural. Conforme as cartas internacionais de arquitectura e as 

convenções realizadas citam, a interdisciplinaridade é um factor fulcral em qualquer 

intervenção de reabilitação e, neste caso específico, podemos assistir a esta evidência 

com a convergência dos vários projectos. Sabemos que esta constitui uma necessidade 

que provavelmente surgiu, anterior à primeira medida administrativa e legislativa de 

monumentos históricos, e podemos ver como em alguns dos muitos exemplos: a Carta 

de Atenas para o restauro de monumentos históricos (1931), que menciona a 

importância da colaboração entre arqueólogo e Arquitecto , a Carta de Veneza Sobre a 

Conservação e Restauro dos Monumentos e dos Sítios (1964)742, Artigo 2; os meios 

técnicos são pormenorizados na Carta Europeia do Património Arquitectónico (1975) , 

como Arquitectos, técnicos de todas as especialidades, empresas especializadas e 

artesãos qualificados, enfim a realidade não existente no estudo; a Convenção para a 
736Para melhor esclarecimento aconselhamos a leitura do doc51 Processo Aclministrativo, pp679-681. 
7370 termo restauro é aplicado constantemente pelo Arquitecto nos Trabalhos Contratuais. Vide Catálogo 

Analítico, Processo de obras doc48, item 14, p.474; item 21 e 23, p.475; item 24,32, 33 e 34, p.476. 
738 Idem, doc53, pp683-686. 
739[A cargo de Manuel Luís Real, Rui Tavares e Nuno Tasso de Sousa]. 
740[Esta investigação esteve a cargo de Paulo Dordio Gomes e Ricardo Teixeira]. 
741 Conclusões da Conferência de Atenas realizada de 21 a 30 de Outubro de 1931, Artigo V. 
742Carta de Veneza Sobre a Conservação e Restauro dos Monumentos e dos Sítios (1964), Artigo 2. 
743Carta Europeia do Património Arquitectónico, Amesterdão, Outubro de 1975, Artigo 8: Meios técnicos. 

154 



casa do Infante I intervenções 

salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa (1985), de uma forma mais 
abrangente, menciona esse facto na sua definição em Artigo 1. É afirmada 
inequivocamente a pluralidade da investigação científica sobre materiais e tecnologias 
utilizadas na reparação ou restauro do património, na Carta de Cracóvia (2000) 
Foi com a intervenção arqueológica e através do reconhecimento de uma estratigrafia 
longa e bem cuidada que se conseguiram obter no objecto do nosso estudo elementos 
fundamentais, como: 1- a natureza e cronologia dos vestígios da época romana; 2- os 
antecedentes da ocupação régia do espaço relacionando com a urbanização medieval 
(século XTV); 3- o reconhecimento da estrutura dos espaços e evolução do edifício da 
Alfandega (D. Afonso IV); 4- A estrutura e organização de espaços e sua evolução da 
Casa da Moeda, (D. Fernando)745. 

O projecto de musealização, embora tenha a torre norte aberta ao público desde 
Dezembro de 2001, não se encontrou terminada nos prazos previstos (2002/2003), 
encontrando-se ainda em curso quando iniciámos o nosso estudo, e embora esteja 
prevista para este primeiro semestre de 2004 a segunda fase aberta ao público, não 
podemos avançar com a data conclusiva deste projecto, que ainda possui uma terceira 
fase, por recentes restrições orçamentais terem provocado reajustamentos na obra, 
limitando-a. O projecto746 assume-se de uma forma complexa que fundamenta a 
reconversão museológica e a sua concepção, com programas interpretativos e itinerários 
(temáticos) definidos, como o Infante, a Alfandega, a ocupação romana e a Casa da 
Moeda747. Em notas para a musealização do Salão748, da autoria de Paulo Dordio, 
podemos apreender os objectivos do projecto de forma quase visual, pois as 
preexistências serão inseridas no contexto actual, permitindo aos visitantes a leitura 

744Carta de Cracóvia (2000), Princípios para a conservação e restauro do património construído, Artigo 9. 
745GOMES, Paulo Dórdio. TEIXEIRA, Ricardo. MELO, Maria do Rosário. O contributo da arqueologia 

para o estudo da Casa do Infante, In : Jornal STCP Porto- Ano 15, N.° 88 (Fev. 1994) pp. 11,13,14,20. 
GOMES, Paulo Dordio. TEIXEIRA, Ricardo Jorge. MELO, Maria do Rosário. SANTOS, Heloísa. 
BARREIRA, Paula - Cerâmicas da Casa do Infante, Porto - Uma amostragem do abastecimento da 
cidade entre os séculos XIII e XVIII. Comunicação apresentada às "II Jornadas Cerâmica Medieval e 
Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo", Tondela 22 a 25 de Março de 1995. Pevemos 
acrescentar que Dordio e a equipa de arqueologia iniciaram os trabalhos em 91, tendo apresentado em 
1994 resultados na V Jornadas Arqueológicas, 1.° volume e um Relatório da actividade desenvolvida 
(1991-1994) à CMP em Dezembro de 1994. Há igualmente o Relatório dos Trabalhos arqueológicos 
apresentado em 96/97.] 

746Este projecto encontra-se atribuído ao Departamento de Museus e de Arquivos sob a direcção da Dr.a 

Maria João de Vasconcelos. A execução está a ser orientada pelo Arquitecto Tasso de Sousa e o Dr. 
Henrique Gouveia na área de museologia. Agradecemos à Dr." Maria João de Vasconcelos a 
possibilidade de fotografar o vídeo expositivo demonstrando a evolução da Casa do Infante, doc53, 
pp-683-686. 

747Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc59.pp700-704. 
748Idem, doc57, p.698. 
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diacrónica do que contemplam. Devemos salientar a acção do Serviço Educativo da 

Casa do Infante que consegue atrair a frequência das gerações mais jovens ao local 

(Torre Norte), proporcionando de uma forma lúdica a descoberta do passado 

reminiscente, desenvolvendo apetências sobre atitudes de preservação onde está 

implícito o conceito de Património 
4. 3- O Projecto e o Arquitecto 

750 
4. 3.1- Curriculum do Arquitecto Nuno Jennings Tasso de Sousa 
Este curriculum foi cedido pelo próprio, com a mesma generosidade que nos cedeu as 

outras documentações 

Nasceu em 28 de Agosto de 1941. 

Terminou o período escolar do Curso de Arquitectura em 1968, na Escola Superior de 

Belas Artes do Porto, tendo este sido realizado segundo a reforma de 1957. Apresentou 

o relatório de estágio em 2/07/73, obtendo a classificação final de 18 valores (muito 

bom). 
Colaborou nos gabinetes dos Arquitectos Luis Botelho Dias e António Meneres, no 

período deformação escolar. 
Estagiou no gabinete do Arquitecto Alfredo Evangelista Viana de Lima, de 1968 a 

1969, tendo aí colaborado na elaboração do projecto de execução da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto. 

A nível de formação, deve-se salientar os vários cursos que frequentou na área em que o 

nosso objecto de estudo incide, preservação e conservação de um monumento: 

1- frequência de um curso de *Preservação e Conservação, de edifícios, ambientes e 

equipamentos de 4 a 25 de Julho de 1966, subordinada à temática dos palácios Ingleses, 

no Shropshire Adult College em Attingharn Park - Inglaterra752; 

2- frequência do curso de "Conservação de Património Arquitectónico" da Universidade 

de York - Inglaterra, em 1986753; 

3- frequência do Curso de "Conservação de Património Arquitectónico do séc. XX" em 

Nosvajeger, na Hungria, em 1987. 

749Idem, doc58, p.699. [Este serviço é orientado pela Dr.a Graça Lacerda e podemos comprovar in loco 
que as crianças da Ribeira frequentam com prazer este espaço, onde lhes possibilitam actividades 
como o desenho, etc. Em termos de estratégias de educação, este campo deveria ser mais apoiado e 
desenvolvido]. 

750Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc45, pp432-436. 
751Idem, doc44, pp427-431; doc46, pp436-462; doc48, pp471-553; doc49, pp555-561; doc50, pp562; 

doc51, pp563-566; doc52 p.567. 
752[Como bolseiro do National Trust Inglês e da Fundação Calouste Gulbenkian, in doc45, pp432-436]. 
753Idem [como bolseiro da S.E.C.,]. 
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Demonstra apetência para área de História da arquitectura quando frequenta o curso 
livre de História da Arquitectura em Portugal, na Faculdade de Arquitectura do Porto, 

em 1989, dirigido pelo Professor Arquitecto Alexandre Alves Costa, tendo dado 

continuidade como docente nesse campo: de 1984 a 1991 fez parte do Corpo Docente 

da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, onde leccionou nas áreas de 

Renovação Urbana e Teoria e História da Arquitectura. 
1987- Torna-se sócio honorário da ARPA (Associação de Recuperação de Património 
Artístico, actividade que mantém até à actualidade. 

Tem publicado artigos em revistas da especialidade e feito comunicações em seminários, 

simpósios e congressos diversos, designadamente sobre a sua obra e sobre Conservação 

da Arquitectura e Renovação Urbana. 
1997-2000 - Membro da Comissão instaladora do Instituto Marques da Silva da 

Universidade do Porto. 
1998 - É Comissário das Exposições realizadas no âmbito da 8a Cimeira Ibero-Americana 

de Chefes do Estado no Porto, onde recebe um louvor do Governo Português 
2000 - É Membro do Conselho Directivo do Instituto J. Marques da Silva da 

Universidade do Porto. 
Como actividades desenvolvidas ainda no mesmo âmbito histórico/arquitectónico 

devemos acentuar: 
1- a sua Participação nos Congressos (10,2° e 3o) dedicados a Museus de Cidade, 
respectivamente em Londres, Barcelona e Luxemburgo; 

2- a Orientação e acompanhamento de visitas guiadas à Cidade do Porto para a 
ARPA., Associação Alberto Pimentel e Clube UNESCO; 
3- em 1980 efectuou estudos de planos de desenvolvimento de Universidades históricas 
(Parma), numa viagem a Itália e Alemanha, no âmbito do contrato do Plano Geral do 
Pólo 3 da Universidade do Porto. 
No seu curriculum devemos distinguir a sua colaboração com o Professor Robert C. 
Smith, da Universidade de Pensylvania, Filadélfia, na elaboração de estudos sobre o 
Barroco em Portugal, em especial na execução de levantamentos, desenhos e 
ilustrações, designadamente sobre Tibães e Nicolau Nazoni. Embora seja noutra área, 
como o barroco, é sempre uma mais valia trabalhar com Robert C. Smith. 

[Idem, Louvor do Governo Português (Louvor n°24/99 - DR. n°19 - n Série) pela "competência, zelo e 
disponibilidade" que dedicou à preparação da Cimeira como Membro da Comissão Organizadora]. 
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Das visitas de estudo que efectuou, podemos constatar que é uma pessoa interessada 
tanto nos exemplos clássicos do funcionalismo755 (que ainda hoje imperam na 
arquitectura; na chamada escola do Porto, temos um exemplo com o Arquitecto Siza 
Vieira), como do pós-modernismo italiano756. Demonstra uma amplitude de visão, dado 

• 757 

o facto destes dois movimentos se confrontarem nos seus objectivos arquitectónicos 
Como Arquitecto, desenvolveu a sua actividade: 
1- na empresa Vértice - Centro de Projectos R.L., de 1969 a 1976, onde investigou 
sobre métodos de preparação de obra em estaleiro (revestimentos, acessos verticais, 
esquadrias, painéis de fachada, etc.), organização de projectos para execução de obras, 
estudos de variantes com aplicação de novas tecnologias (pré fabricação), e projectos 
gerais para concursos Concepção - Construção, etc.; 
2- como sócio gerente da firma Polipro Gabinete de Projectos Lda., onde inicia o 
projecto de intervenção da Casa do Infante, a pedido de Manuel Real. Esta situação, 
com a dissolução da sociedade irá dar origens a uma certa luta em termos burocráticos, 
dado o facto de Manuel Real insistir em que o Arquitecto Tasso de Sousa continue 
como responsável pela intervenção. 
3- Presentemente, dispõe de gabinete individual. 
4.3.2. - O programa na intervenção 
Embora o Arquitecto Tasso de Sousa tenha tido «total liberdade para encontrar as 
soluções que entender mais adequadas», existem «as condicionantes impostas pelas 
estruturas preexistentes»758. Daí a importância de realçar as anteriores funções e obras, 
antes de iniciar a análise à intervenção actual. 
Como critério de intervenção delineado pelo Arquitecto Tasso de Sousa, convém 
mencionar que logo no início do programa 759 afirma-se, «Não pretendendo coarctar a 
liberdade de concepção, para além dos constrangimentos do próprio edifício, (...). O 
755Idem, Efectuou em 1977 urna viagem de estudo à obra de Corbusier, situada na área urbana e 

suburbana da cidade de Paris. 
75sIdem, Efectuou viagem de estudo à obra de Andrea Palladio, durante a comemoração do IV Centenário 

da sua morte, tendo visitado inúmeros edifícios por ele projectados e diversas exposições alusivas ao 
facto. Na mesma altura visitou a 1 Bienal de Arquitectura em Veneza e ainda a exposição sobre Aldo 
Rossi no Teatro dei Mondo. 

757 [Enquanto o funcionalismo se assume como uma das correntes mais redutoras em arquitectura, (Mies e 
a célebre frase «Menos é mais»), subordinando tudo à sua função e despojando-se de elementos 
estéticos que consideram supérfluos, (influências de Loos em «Ornamento e crime»), e embora 
Corbusier se afirme como não funcionalista, toda a sua obra é uma referência a inclusão neste 
movimento. Já o pós-modernismo enfrenta a arquitectura jogando com o lado lúdico, querendo chocar 
o público pelas opções de formas e pelo exagero da cor. Neste movimento entrando em oposição com 
a a frase de Mies, Venturi pronuncia e aclama «Menos é aborrecido»]. Teoria de Design, Io volume, 
Alexandra Lage, Porto Editora. 

75gPrograma(...)p.l. 
759Idem, Ibidem p.4. 
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tratamento de cada espaço e sua adequação aos termos do programa são deixados ao 

livre critério do projectista. Isto não obsta que, uma ou outra vez, se chame a atenção 

para algumas características do edifício que impõem ou aconselham o respeito por 

determinados princípios». 

Um dos aspectos que se impôs respeitar foram as características da Alfandega Velha, 

pelo contexto histórico que esta possui, e do edifício anexo, pelas suas estruturas, assim 

como pelas relações espaciais da análise arqueológica do conjunto 

Na organização espacial761, pretende-se que: 

1- os locais de depósito se situem em zonas com resistência para grandes cargas e 

definidas contra os riscos de incêndio e de infiltração de humidade; 

2- estes depósitos devem ser completamente isolados, sendo o seu acesso apenas 

permitido a um número restrito de pessoas; 

3- os locais abertos ao público devem ter fácil comunicação com a rua, sendo 

indispensável criar circuitos alternativos de segurança, em caso de incêndio; 

4- as áreas de leitura e de extensão cultural deverão funcionar independentemente uma 

da outra, embora a entrada possa ser comum; 

5- a zona de leitura deverá ser sossegada e possuir boa iluminação natural; 

6- as ligações entre os depósitos e a leitura devem ser fáceis; 

7- as salas de recepção e a triagem deverão ter acesso directo para o exterior. 

Estes aspectos foram estudados em termos de proxémica e analisados a partir das quatro 

unidades fundamentais a implantar: Depósito, Leitura, Catalogação e Auditório, 

organizando-se o diagrama de estudo destas interpelações segundo uma graduação de 

níveis considerados como: Essencial = 3, Conveniente = 2, Indiferente = 1 e 

Desaconselháveis = O762. 

Nos acessos, que as ligações sejam fáceis, entre as unidades da cada circuito. Para tal, 

haverá a precaução de isolar determinadas áreas, com o duplo objectivo: defesa dos 

"intrusos" que não pertencem aos serviços, e elementos separadores corta - fogo, para 

prevenção de incêndios, dada a extensão documental do Arquivo e a sua importância. 

O tipo de pavimento deverá, dentro do possível, respeitar os pavimentos originais. No 

edifício da parcela 164, ocupado anteriormente pela CRUARB, na altura em que o 
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760Idem, Ibidem p. 14. 
761 Idem, Ibidem p. 16. 
762Idem, Ibidem p. 10,13 e 16. 
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programa foi formulado, já se considerava «fundamental a criação de um fino 

isolamento anti-fogo e a inifugação das madeiras» 
O factor de iluminação prevê que se deve evitar a utilização da luz solar nos depósitos, 
assim como das lâmpadas fluorescentes para protecção dos documentos, já que no 
primeiro caso há o envelhecimento destes, e no segundo defende-se os mesmos dos 
efeitos provocados pelas radiações ultravioletas. 
A segurança do edifício foi um aspecto a considerar em vários níveis: 1.° segurança no 
manuseio dos documentos por pessoal especializado, e a par da vigilância humana, um 

sistema electrónico que actua permanentemente na defesa dos depósitos; 2° a criação de 
um sistema de controle automático que evite situações de roubo, «contrariamente aos 

museus, os maiores perigos de roubo existem, não nos depósitos, mas na sala de 

leitura»764. Como última situação de segurança, mas não de menor importância, é 
absolutamente necessário que o projecto arquitectónico de intervenção preveja um 

sistema de prevenção contra os incêndios765. É um elemento que já vinha a ser pedido 

há algum tempo, e essencial num Arquivo Histórico. 
Estes elementos que foram focados fazem parte de uma lista da qual que, não entrando 
em detalhes de especificações, apenas referiremos os outros elementos de análise no 
estudo do projecto: pé-direito mínimo, sobrecarga de pavimentos, instalação eléctrica, 
instalação telefónica, temperatura e humidade e ventilação. Foram estudados de forma a 
compatibilizar com o necessário às funções a ocupar e com o projecto criativo de um 

Arquitecto. 
Nesta intervenção, há uma procura da função cultural do edifício, compatibilizando-a o 
mais possível com o desempenho da função de Arquivo Histórico, pois este é uma 
resposta a um problema de armazenagem documental, dada a indefinição da Câmara na 

política de conservação. 
Incluída no programa, foi efectuada uma análise de espaços existentes que demonstram 
o profundo estudo que antecede o acto interventivo. Dada a sua relevância para 
apreender o que antecedeu o projecto de implantação e os factores condicionantes, 

optamos pela sua breve transcrição: 

Idem, Ibidem p.26 [Não esquecer que este edifício contém pavimentos e um forte travejamentos em 
madeira]. 

'idem, Ibidem p.27. 
Catálogo Analítico, Processo Administrativo, Grelha, 1271/86 Excerto, datado de 8 de Outubro de 
1986, p.590 e Informação n.° 335/82 de 26 de Outubro de 1982, p589. 
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«Ao transpormos a actual porta de acesso depara-se com um pequeno páteo que, para 

nós, constitui uma simbólica e bem significativa evocação do grande espaço livre do 

período medieval, centralizando as construções envolventes e desligando-as do exterior, 

com o qual comunicariam através de entrada estreita e porticada. Tal relação espacial, 

própria daquela época, apesar de minimizada no seu impacto, será de recuperar para 

circuitos de utilização habituais. 

Delimitando o páteo, do lado norte e sul, desenvolvem-se dois alpendres de grande 

superfície e altura, destituídos dos seus anteriores pavimentos intermédios. Estes 

espaços ficaram de tal modo incaracterísticos que a sua utilização vem sendo ocasional 

e difícil. 

O lado nascente é fechado por um armazém subdividido por arcadas actualmente 

utilizado para exposições, sendo notória a permanente dificuldade de aí integrar 

expositores, iluminação artificial e climatização compatíveis com as dimensões do 

espaço e textura das superfícies, contribuindo a falta de luz natural para o agravamento 

daquelas circunstâncias. 

A poente temos um edifício de quatro pisos, onde se instalam os serviços do Arquivo, 

destacando-se o segundo piso dos restantes, por aí se encontrar um agradável e cuidado 

espaço nobre, sendo os outros amplos, bem iluminados e indiferenciados na forma, mas 

de boa qualidade de acabamentos, designadamente os pavimentos e os tectos. 

Como características notáveis da construção mais recente, onde se encontra ainda o 

CRUARB, devem sublinhar-se a sua vastidão, a boa iluminação natural, a forma 

simples dos acabamentos e o belo efeito do paramento exterior do cunhal sudoeste da 

primitiva construção do século XTV com alvenarias e vãos de diversas épocas. 

Verificamos ser possível, e desejável, recuperar alguns dos elementos construtivos do 

passado e reintegrar a casa do gaveto no conjunto de que já fez parte. Apresenta-se-nos 

como perfeitamente compatível com os valores arquitectónicos e históricos a adaptação 

do conjunto de edifícios em causa, contribuindo este inclusive para o enriquecimento do 

espaço que o compõe. Teremos assim um depósito de documentos históricos da cidade, 

em vez do armazém de "mercadorias", que o foi desde o século XIV. Ficará também 

assegurada uma maior divulgação deste conjunto monumental, por via das diversas 

actividades que aqui se processarão. 

Apesar da actual área coberta ser de 3660m2, estão bem patentes as largas 

potencialidades para o seu acréscimo, graças ao grande pé direito de alguns espaços, 

sem prejuízo dos aspectos estéticos e formais do edifício presente ou passados». 
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O projecto foi criado para um ciclo de vinte anos de vida, sem necessidade de haver 

alteração de qualquer característica física ou alteração nos dimensionamentos 

projectados. Sabemos no entanto que, por várias razões, este projecto foi reformulado, 

como veremos em detalhe quando se analisar cada espaço especificamente. 

Houve várias hipóteses de resposta ao programa - base, numa aplicação da metodologia 

projectual, propondo-se no final uma solução que preconiza as características estético -

formais, construtivas e históricas de cada espaço, em concordância com os objectivos 

do programa, sem olvidar o cumprimento obrigatório das normas (internacionais), tanto 

técnicas como administrativas, comuns a estes projectos. 

Este projecto torna-se complexo na sua intervenção, não apenas pelas preexistências, 

pelo programa que deve cumprir, mas pela extensão da área ocupada de doze Blocos 

que totalizam o Arquivo Histórico. 
4.4- Intervenção: Remodelação e Restauro 
Bloco A 
Já acompanhámos a história deste edifício no início do século XX, em antecedentes nas 

aquisições. A sua fachada, da entrada principal do edifício, foi alvo de várias 

transformações766. No entanto, podemos afirmar que dado o contexto marcante da 

última intervenção, por opção do Arquitecto, esta foi respeitada na sua íntegra, tendo 

sido apenas efectuados critérios interventivos de conservação, nomeadamente limpeza 

em vários elementos no seu restauro. 

Este Bloco é considerado por Tasso de Sousa como particularmente marcado pela 

intervenção da DGEMN, constituindo um exemplo deste processo. O Arquitecto, na sua 

intervenção, pretendeu a continuidade da imagem deixada pela DGEMN, embora a 

questão metodológica e programática, assim como o factor de segurança o tivessem 

obrigado a eventuais alterações. 

Este Bloco é composto por vários pisos, desde o -1 ao 4o. 

No piso - 1, foram encontrados vestígios do acesso antigo, a calçada medieval, o que 

provocou de imediato alterações no projecto. Assim, este foi reformulado, evidenciando 

esta preexistência através de aberturas de grelhas introduzidas no piso 0, que permitem 

visualizá-las. 

A entrada do edifício (piso 0) faz-se por um alpendre com paredes laterais de pedra, 

donde se avista logo o pátio medieval encimado pelas arcarias da reforma do século 

XVIII e da DGEMN. Nesta entrada, avistamos ainda o nicho onde se encontraria a 

766Catálogo Analítico, separador de Processo de Obras, p.269. 
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imagem da Virgem767. Aliás, o antigo acesso do gabinete de história era efectuado por 

uma porta que após a intervenção actual desaparece. Um dos pontos mais significativos 

na intervenção de Tasso de Sousa é o desvio da entrada para obrigar ao percurso do 

pátio numa reminiscência de como eram os percursos medievais, que se centralizavam 

num elemento uno: o pátio. Desta forma, conserva o pátio como o elemento prístinu 

perceptível no seu todo. 

À esquerda da entrada, temos a sala de vendas e o átrio, onde se assiste a vários 

momentos de intervenção, como é o caso dos vestígios da casa dos Brandões Pereira, 

com a porta a descoberto que agora faz a ligação com outro Bloco (nesta, via-se a 

bordadura do arco da porta entaipada), o escudo da reforma do século XVII, picado na 

intervenção anterior, e a escada, que consiste numa peça de relevo deixada pela 

DGEMN que, enquanto não for concretizado o ascensor previsto no projecto, é o acesso 

aos vários pisos. Neste átrio, o Arquitecto afirmou que teve cuidado que houvesse 

coerência na unidade através da transparência destes vários momentos. 

Os materiais anteriores eram madeira e pedra e assim se mantiveram. A intervenção 

neste Bloco não foi marcada em termos dos materiais. 

A acessibilidade do público fica indiscutivelmente beneficiada, pela aproximação da 

entrada às áreas de maior frequência de uso de horário mais diversificado. Esta 

proximidade será reduzida gradualmente, à medida que estes aspectos vão deixando de 

ser importantes para os visitantes e, inversamente, os espaços se tornem mais ligados ao 

funcionamento técnico administrativo768. 

No piso 1, encontramos a sala memória, dedicada como o nome indicia à memória da 

antiga Alfandega, respeitando elementos da anterior intervenção, como os candeeiros 

introduzidos pela DGEMN769. Esta sala, que se encontra em parte revestida em madeira, 

é dos poucos espaços musealizados que se encontram neste Arquivo, senão o único, 

pois os outros integram-se em circuitos de percurso expositivo das preexistências. 

Esta nota já foi referida anteriormente no século XV, ppl3-14, nota de rodapé 69, 70, 71 e 72. [No 
entanto, o Arquitecto Tasso de Sousa é de opinião que este elemento é o mesmo que se encontrava na 
fachada de 1800, dada a analogia dos dois elementos e que este teriam sido transladado para o interior 
do edifício no espaço anexo à entrada]. 

^Programa (...) p.48. 
'Catálogo Analítico, Processo de Obras, docl8, p.337 e doc20, p.340, referente à aplicação deste 
elemento na Casa do Infante. Vide Capítulo n - Intervenção da DGEMN, Mar60: Na construção e 
colocação de elementos de iluminação, pp70-71. Vide nota 353 sobre o mesmo elemento colocado 
na Casa do Infante e nota 354 quando este é colocado em Guimarães. 
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Neste piso, em espaço anexo ao Bloco B, encontra-se igualmente o gabinete da Chefe 

da Divisão, Maria Helena Braga. É um espaço previsto para trabalho isolado ou 

audiências, mantendo a possibilidade de aí se trabalhar com o Director ou outros 

funcionários. 

No piso 2, há um corredor que divide os espaços de serviço; de um lado e ocupando o 

maior espaço, encontramos a reprografia (trabalhos de fotocópia, offset, heliografia, 

etc.), do outro a sala da responsável pelo Serviço Educativo, Daniela Ferreira, e em 

anexo a sala de reuniões. No fundo do corredor, tem-se as instalações sanitárias de 

serventia a este piso e uma conversadeira semelhante à que iremos encontrar na 

ocupação do antigo Banco Borges & Irmão. Esta proporciona o toque do prístinu na 

actual intervenção. A sala de reuniões destina-se a reuniões de âmbito técnico, por isso 

não é necessário um espaço superior, compreendendo-se que este sirva perfeitamente 

esse propósito. 

No piso 3, existe um espaço amplo que é a sala de arquivística ocupada pelo pessoal 

ligado à biblioteca. 
Bloco B 
Cada edifício foi um caso único a ser considerado nesta intervenção, pois, embora todos 

apresentem um passado comum medieval, com o passar dos séculos foram sofrendo 

profundas alterações que lhes conferiram características muito próprias. 

Este Bloco, a que já nos referimos no século XIV e na intervenção da parcela 164 é um 

exemplo. O edifício construído por iniciativa particular770, à custa da demolição de 

outros e da rectificação do traçado da rua da Alfândega771, é um invulgar armazém de 

desenvolvimento vertical, cuja estrutura mista, de pedra e madeira, impressiona pelo seu 
777 

generoso dimensionamento e pela simplicidade de concepção 

Neste Bloco, a intervenção revela a preocupação de manter as características do antigo 

armazém. 

Os meios de acessibilidade são novos, como é o caso das escadas, que o autor considera 

que eram muito intrusivas no espaço pressuposto pela ocupação do armazém. Tasso de 

'[Nota 104: Livro de Plantas n°19, fl.50/50v/51/52*/53/53v/54*, documentação (...) 6/3/1856; Catálogo 
Analítico, Antecedentes, Documento 7.1, ppl 12-115, edificação de João Marinho Alves]. 
Planta aprovada a 2 de Novembro de 1854, Catálogo Analítico, Antecedentes, doc4, de Fontes 
Cartográficas, pp25-27. 

'Programa (...) p.46. 
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Sousa propôs outro acesso como única forma de libertar a fachada poente da torre sul, 

que é a única capaz de se visualizar na sua totalidade. 
Pretende, através deste Bloco, a recuperação de todas as ligações existentes no edifício 

com o restante complexo edificado. 
Piso - 3, é uma ocupação elementar de instalação da casa das máquinas, optando para 
tal pela cota inferior deste Bloco. 
Piso - 2, tem as preexistências originais do edifício, como um dos três poços romanos 
que se encontraram neste vasto complexo, e o lajeado do século XTV. Como estas só 
foram reveladas durante as obras, foi um dos casos que obrigou a reajustamentos do 
projecto. Estes foram solucionados com o mesmo critério do Bloco anterior, a abertura 
de grelhas que permitem visualizar o lajeado. O poço é visível através de uma placa de 
vidro, circular, que o evidencia. 
Possui igualmente um armazém de apoio, para descarga dos materiais a expor, 
armazenamento de embalagens ou equipamento de reserva. 

Piso - 1, encontramos o auditório de uso múltiplo previsto para cerca de 80 a 100 
pessoas, um palco, assim como um camarim na sua retaguarda. 
A área de segurança e controle da entrada do público, localizando-se à entrada, antes do 
alpendre, pertencem ao piso 0. Neste piso há uma sala de exposições com funções 
polivalentes, tendo a possibilidade de permitir pequenas projecções, encenações teatrais, 
reuniões, embora sejam mais correntes as exposições bidimensionais, ou 
tridimensionais de âmbito cultural. A sala de exposições (com carácter cultural e 
divulgadas pelas fontes camarárias, têm apresentado ritmicamente um leque vasto de 
interesses ao público). 
O piso 1 tem a sala de leitura e a zona de atendimento aos leitores. Esta sala pretende 
ser uma sala destinada ao público que pretenda fazer consulta em livre acesso, embora 
se preveja um controle rigoroso das entradas, com total flexibilidade dos espaços num 
ambiente acolhedor e descontraído773. 
A boa luz, a grande flexibilidade, a adaptabilidade e o conforto são componentes físicas 
importantes para a área de exposições temporárias e salas de leitura, sendo possível 
encontrar estas características nos diversos pisos do antigo edifício do CRUARB774. 
Este edifício dominado por uma espectacular estrutura mista de pedra (vertical) e 
madeira (horizontal) forma um outro contexto. Efectivamente, os diversos pisos, quando 

773 Programa (...)p.20. 
774 Programa (...)p.48. 
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libertos de quase todas as divisórias, irão proporcionar uma fácil apreensão desta bela 
obra, de impacto pouco vulgar. Ao ser efectuada a remodelação proposta, será possível 
expor completamente o cunhal sudoeste da construção do século XTV775. 
No piso 2, temos a sala de leitura de acesso restrito, onde os investigadores podem 
usufruir e desenvolver as pesquisas de forma mais cómoda. A pesquisa a ser efectuada 
permitirá a leitura de documentos como manuscritos, plantas antigas, ou outros que não 
sejam de consulta livre. Devemos salientar que os monta-livros existentes nas duas salas 
de leitura possuem uma infra-estrutura comum que atravessa o pisol. Esta sala é tão 
ampla como a do piso inferior e possui uma pequena rampa, encimada por uma lanterna 
que proporciona uma fonte de luz natural vinda de cima. 

A proposta de expor o cunhal da torre sul foi cumprida e é uma realidade a que se 
assiste neste piso. As janelas que se encontravam entaipadas e outras preexistências 
reveladas pelos levantamentos estratigráficos, assim como as análises e estudos 
realizados posteriormente, permitiram completar este cenário que nos dá a leitura de 
vários momentos, numa parede que fala por si, desde as janelas primitivas, às portas e 
paramentos que demonstram as vivências anteriores que este edifício possui. 
Bloco C 
Este Bloco destina-se ao chamado projecto museológico, ainda em curso. 
A preexistência da torre norte evidencia-se fortemente neste Bloco, e a intenção insere-
se na denúncia da mesma e na leitura que o publico possa fazer dos vários momentos. 
Daí a finalidade do painel expositivo, da maqueta tridimensional da antiga alfândega ou 
ainda da maqueta tridimensional do Porto no século XV. 
O Arquitecto Tasso de Sousa pretendeu, na torre norte, como na torre sul, que a 
modulação dos espaços sugerisse o desenvolvimento vertical que o edifício original 
possuía, assim como a sua ocupação a vários níveis. 
«Bloqueando a visão do arco que estava a sul que delimitava o espaço, procurou-se o 
sentido de interioridade semelhante ao existente nas torres medievais»776. Quando se 
entra para este Bloco, no piso 0, existem vários elementos que conduzem a várias 
leituras: à esquerda, um vídeo que apresenta a evolução temporal em tridimensional dos 
vários momentos da Casa do Infante; em frente, a existência de painéis expositivos que 
assinalam factos relevantes do edifício; à direita, temos elementos visíveis das 

'Programa (...) p.49. 
'Algumas notas das afirmações do Arquitecto Tasso de Sousa, foram possibilitadas mediante várias 
entrevistas, cedidas pelo autor]. 
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fundações romanas que aí se encontraram, patentes em réplica de mosaicos no chão, e 

dos traçados básicos que se integram nesses mosaicos, em demonstração de pequenos 

expositores. 

Este espaço é ocupado também pela sala de serviço educativo cuja finalidade é 

proporcionar apoio às escolas e organismos de assistência a crianças. Tem capacidade 

para 25 a 30 crianças. É importante a existência deste género de espaços, onde as 

crianças possam prolongar a leitura sobre temas citadinos, exprimindo-se com palavras, 

e dando curso à sua imaginação criadora, tendo a orientação das imagens sobre o 

Arquivo e da cidade, num ambiente acolhedor778. Este facto já foi por nós comprovado 

várias vezes, dada a acessibilidade e simpatia demonstrada pela responsável por esta 

área, Graça Lacerda, com pequenos visitantes que aí se refugiam do seu quotidiano da 

zona ribeirinha. 

No piso 1, encontramos a maqueta tridimensional, equipada para interagir com o 

público, explicitando o local e a sua história pretendida, assim como um painel 

expositivo779 que permite a leitura da preexistência desta torre. 

No piso 2, temos várias vitrinas expositoras e painéis expositores que demonstram 

alguns momentos da Casa da Moeda que funcionou neste complexo. 

Neste Bloco as paredes conservam e denunciam a leitura de momentos históricos 

importantes nas alterações sofridas que se tornam perceptíveis com o painel que a expõe 

de forma detalhada. 

«Ao fazer o rasgo na cobertura, introduzi uma clarabóia para revelar a melhor extensão 

possível da fachada norte da torre. Por outro lado o factor da iluminação natural 
7RÍ1 

contribui para enriquecer este elemento» 

O Bloco D é o pátio, que tem as funções de área de descanso, particularmente no verão, f%T®^~ 

quando as visitas de estudo aguardam a sua vez de entrar no Bloco E. Neste pátio, as 

alterações sofridas foram mínimas, mantendo quase as características originariu. 

Tasso de Sousa, sobre este Bloco, afirma que pretendeu não só revelar o tratamento que 

conferiu idêntico à torre sul, como ainda acentuou um maior dramatismo dos diversos 

níveis de ocupação através dos tempos. É por isso que a cota romana aparece já 

7770 critério de conservação do mosaico não permite a sua visualização. Os seus excertos foram 
cuidadosamente limpos e em seguida foi-lhes consolidado um preparado químico que os envolve numa 
superfície branca, com o objectivo de os preservar para as futuras gerações. A geração actual só pode 
visualizar um fac-símile do original. 

™Programa (...)p.20. 
779[Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc49, pp555-561. Já referido anteriormente p.6 nota 31 e 32]. 
780[Arquitecto Tasso de Sousa, (...)]. 
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desfasada da torre norte com 4 metros. Interligou-se este, através desta torre no piso 

mais baixo (-2), quer sob o ponto de vista da galeria técnica (infra-estruturas), quer do 

formal, com os diversos corpos que constituem este elemento. 

Houve sempre a preocupação de permitir ao público o acesso ao Arquivo através do 

pátio da alfândega. 

Um dos elementos mais marcantes no pátio é o envidraçado que existe na entrada dos 

Blocos C e E. Este age como uma superfície espelhada que reflecte o interior do pátio, 

aumentando as suas dimensões significativamente e permitindo vários olhares 

simultâneos através de um único elemento visual. No entanto, segundo o Arquitecto 

Tasso de Sousa, este material foi seleccionado pelas preocupações térmicas, em que foi 

obrigado a pensar dada a função do Arquivo, revelando nesta opção a 

consciencialização do efémero de elementos que normalmente associamos a uma maior 

durabilidade (a pedra). Esta opção seria outra, dada a evolução tecnológica781, se 

estivesse a realizar a intervenção no momento presente. O antelium (vidro antigo e o 

que foi utilizado) foi substituído tecnologicamente por um vidro transparente que tem 

uma durabilidade de pelo menos oito anos. Este material transparente (Califórnia) seria 

o que seleccionaria, para permitir a leitura integral do interior dos Blocos, a visualização 

dos vários pisos, em que se baseia pelas ocupações anteriores (dimensionamento 

vertical das torres). 

O elemento do arco escultórico à entrada do Bloco C é um simultâneo de intervenção 

artística contemporânea, em que se insere a existência de elementos antigos numa 

armação de metal, fora do contexto original primitivo, mas permitindo uma leitura de 

intervenção actual. Podemos considerar este elemento marcante e caracterizador da 
entrada do Bloco C. 
Bloco E 

No Piso - 2, a sua ocupação é composta por áreas básicas ao serviço do Arquivo, como 

é o caso da copa e das instalações sanitárias. 
No piso - 1, iniciam-se as escadas de acesso, que neste Bloco assumem um cuidado 

particular, no qual só um olhar mais atento repara. Quando estamos em áreas onde a 

pedra é uma constante, tanto a lateral como a horizontal, como é o caso de restos de 

pavimento, a escada é em pedra. 

781 [O Arquitecto considera que as reformulações existentes no projecto de intervenção da Casa do Infante 
se deveram essencialmente a três factores: 1- o conhecimento e a investigação progride obrigando a 
uma reformulação pela diferentes funções de ocupação dos espaços; 2- os preexistentes que vão sendo 
revelados pelos paramentos existentes; 3- o avanço tecnológico]. 
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As escadas foram colocadas no mesmo local onde Manuel Real considera que houve a 

anterior escada da torre; pelos vestígios que as paredes denotam, consegue deduzir-se os 

pisos e a largura ocupada pela mesma. 
A junção das antigas pedras existentes da escada é cuidadosamente envolvida por 
elemento separador amoldável e subtil, que une às novas pedras as que existiam neste 
meio de acesso782. No piso 0, pode-se observar estes elementos, e é aqui que as escadas, 
de acordo com a história do edifício, se modificam para outro material, a madeira. 
Contém a recepção, que constitui uma área suficiente para receber numerosos grupos de 
visitantes. Dispõe de um balcão de atendimento para prestação de informações, serve de 
bengaleiro, contendo cacifos para albergar os objectos de uso quotidiano não permitidos 

na sala de leitura. 
O elevador, que existe como alternativa de acesso, tem o cuidado de ser envidraçado, de 
forma a permitir a leitura da fachada da torre nos seus vários momentos de evolução. 
No piso 3, existe um pequeno espaço, com um expositor e um balcão rodeado de 
assentos que tem a função de "coffee-break" aquando do decurso de seminários que por 
vezes se ocorrem neste Bloco. A função mais usual é a serventia da máquina de 
"snacks" e café para o público das salas de leitura, e para o pessoal do Arquivo. 
Este espaço tem uma vista que dá para as traseiras da casa do Infante, para os Blocos em 
frente (C e F), que do lado direito confina com o que era o limite da propriedade régia. 
«Houve a preocupação de visualizar o interior da fachada poente da torre sul e o 
conjunto de edifícios que compõem o Arquivo, que emerge quando rompe através da 

cobertura existente». 
Bloco F 

Este Bloco tem os seus pisos inferiores com nítidas preexistências. No piso - 2, 
encontramos: várias estruturas medievais relacionadas com a Casa da Balança e da Casa 
da Moeda, como é o caso da parede norte da ala sul que era o pátio da moeda, e as 
estruturas romanas. 
No piso - 1, estas mantêm-se da seguinte forma: na Casa da Balança, as preexistências 
demonstram a ocupação em várias fases; há vestígios das estruturas medievais da Casa 
da Moeda, como a antecâmara e a parede sul da ala norte do seu pátio; foram 
encontrados também mosaico romano e uma saibreira da reforma do século XVH. 

[Este elemento é igualmente observável nas pedras que se encontram no pátio, em que sucede a mesma 
ligação, com o mesmo material, da mesma forma]. 
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As escadas mantêm-se como elemento central de acesso no piso 0. Estas escadas, assim 
como os portais, são as construções impostas pelas reformulações do despacho 

aduaneiro do século XVUJ. 
Os pisos 1 e 2 contêm plataformas musealizadas cujo objectivo é a observação das 
preexistências referidas anteriormente em percursos de exposições, a sul, enquanto no 

Bloco mais a norte temos o acesso ao Arquivo. 
Tasso de Sousa, sobre este Bloco, considera que terá sido um espaço nobre, no século 
XVm, e um armazém com as funções profundamente alteradas, no século XIX e XX. 
A monumentalização conferida pela DGEMN foi uma dignificação de espaço de que 

não era possuidor. 
A intervenção recente propõe a leitura das diacronias que compõem este complexo. 
Com o Bloco G, entramos na esfera funcional dos depósitos, embora como é óbvio as 

preexistências se alarguem em toda a extensão do Arquivo. 
No piso - 2, encontramos vestígios da calçada da alta Idade Média e a parede norte da 
ala sul do pátio da moeda. Este piso possui igualmente várias instalações sanitárias para 

serventia do Bloco. 
No piso - 1, a área musealizada existe como no Bloco anterior. É através destas áreas 
que se pode efectuar a observação do que anteriormente existia, e deduzir os antigos 
espaços e respectivas funções. Constituem momentos de paragem a dois níveis: 1-

observação e meditação; 2- no tempo. 
No piso 0, existem os depósitos de fotografia, que ocupam esta ampla área. 
O piso 1 caracteriza-se por ser um depósito dividido em duas áreas: o que serve de wm 

depósito para os projectos e licenças de obras e o que alberga apenas as licenças. 
No piso 2, encontramos a sala de cartografia e o depósito para pinturas, cartas e 

gravuras. 
Este Bloco tem a particularidade de confinar com os limites norte e o sul da propriedade 

régia. 
O Bloco H é um dos elementos igualmente descritos anteriormente, quando nos 
referimos, nos antecedentes, à firma Interposto dos Açúcares do Norte. Está igualmente 
associado ao projecto de musealização. O piso - 1 tem a mera função de armazém. O 
limite norte da propriedade régia associa-se ao limite nascente e ao sul da mesma, 
envolvendo com esta antiga existência as paredes do actual Bloco, no piso 0. Este limite 
(nascente - sul) é estabelecido pela área musealizada. Existe também um sector de 
memória do antigo armazém, com as estruturas de sustentação, (robustos pilares em 
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ferro783) que desempenham a função de lembrar a anterior ocupação. As restantes 

funções das dependências deste piso são a ocupação de um pequeno gabinete (espaço 

multimédia) e de um depósito. 
Este Bloco, na sua área total, tem a função de depósito, prevalecendo esta nos vários 

pisos, 1, 2 e 3. 
«Os depósitos têm uma estrutura autónoma, metálica, distinta do antigo existente que 

garantem as condições ambientais pretendidas pelo Arquivo». 

Bloco I 
Este Bloco tem 8 pisos e é o outro elemento construtivo que se integrava na empresa 

Interposto Açucares do Norte. A escritura deste edifício, realizada em 1992, converte-o 

no penúltimo bloco a ser adquirido, irá consequentemente ampliar a área para 

desempenho de serviços técnicos, de forma significativa. Haverá funções como: sala de 

desinfestação, sala de encadernação, gabinete de restauro seco, gabinete de restauro 

húmido, estúdio fotográfico, câmara escura e sala para microfilmagem. 

Pormenorizando como nos anteriores blocos, o piso 0 conterá percursos de exposições e 

um bar. 
O piso 1 terá a função de arrecadação/expediente e sala para arrumos. Neste, é evidente 

a existência de paredes medievais que se desenvolvem na vertical e lateralmente ao 

bloco. Assistimos à subida destas nos seguintes pisos. 

O piso 2, que neste caso específico está à superfície da rua, tem uma área que serve para 

garagem de um veículo pertencente ao Arquivo. Tem igualmente a casa das máquinas e 

uma sala para recepção e triagem dos serviços técnicos a serem desenvolvidos neste 

bloco. Neste piso, inicia-se o ascensor como outro elemento de transporte dos vários 

pisos, pois temos escadas desde o piso 0. 

No piso 3, há outra sala para recepção e triagem. No piso 4, temos a sala de informática, 

o espaço de GPS/IMP, e um gabinete. No piso 5, a câmara escura, um pequeno espaço 

para arrumo/apoio, e o estúdio fotográfico. No piso 6, uma sala de recepção e limpeza, 

um pequeno espaço (as estruturas nos vários pisos são semelhantes, de forma que este 

assume-se por cima do referido anteriormente) para depósito/apoio e a sala para 

microfilmagem. No piso 6, temos as duas zonas de restauro: restauro seco e restauro 

húmido. No piso 8 e último, dois espaços similares: as salas de encadernação e de 

desinfestação de documentos. Este processo é o último grito tecnológico, apenas 

existindo outro Arquivo equipado com semelhante dispositivo (Arquivo do Tombo). O 

783pescritos e expostos em projecto p.136]. 
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processo pelo qual é efectuada a desinfestação (câmara de espurgo) consiste na 

simples colocação da documentação no tanque que, por meio de vácuo, elimina 

qualquer microorganismo susceptível de a deteriorar. 

Bloco J 
no A 

Este bloco é uma mera ligação que articula uma passagem da rua do Infante com os 

restantes blocos (F, G, H e I). No entanto, por baixo dessa simplicidade, esconde-se um 

manancial de informações sobre esta ligação. No piso 0, na parede de ligação à rua, 

temos penas de água (telhas mouriscas) que nos evocam outros tempos. A entrada da 

passagem, temos a Bica da Fonte785 antiga, e ao fundo, com a ligação entre o Bloco G e 

o H, o limite norte da propriedade régia. Os nichos, que se encontram na parede, 

pensamos ser locais dos fornos da antiga Casa da Moeda. Encontramos igualmente o 

maciço de escada, supomos que datando do século XVTJL, e vestígios de uma fossa do 

século XIX. 

No piso 1, no ponto de ligação com a rua do Infante, vemos diante de nós a porta 

gótica que faz a passagem, terminando no portal assinalado na rua com os números 

n.°31 e 33. Assim era a passagem da moeda no século XVII. 

A cobertura é assaz semelhante à utilizada no Bloco B, uma estrutura de ferro e vidro 

que permite a leitura das traseiras dos prédios fronteiriços e da história consolidada 

pelas paredes. Embora, por opção pessoal, o Arquitecto Tasso de Sousa preferisse 

apenas o vidro como matéria transparente a colocar na cobertura, por razões de higiene 

e imposições técnicas, foi utilizado também o metal. No entanto, conforme nos relembra 

o autor, todos os elementos colocados são reversíveis em alterações futuras. 

Como conclusão, sobre este bloco foi afirmado que «pretendia dar continuidade ao 

espaço que já possuía». 

A outra passagem do J «será uma parte entre G e H que permite circular desde o I até 

ao K». Temos aqui seis pisos, que vão desde o - 2 ao terceiro piso. A salientar neste 

bloco que, à semelhança do H, encontra os limites norte e sul da propriedade régia. No -

2, encontramos os vestígios da parede norte da ala sul da Casa da Moeda. No piso - 1, 

existe a cisterna e um poço romano. No exterior, um auditório: neste espaço está 

prevista a utilização pelos Serviços Educativos. 

[Esta passagem já foi referida, no capítulo I em dois momentos: o primeiro quando abordamos a viela 
que se prolongava desde as Congostas até ao almazem, p.10 nota 46; e o segundo em Porta gótica 
que conduz à rua do Infante D. Henrique, p.17]. 

85[Já referido em século XTV, nota 42 e novamente em nota 43, p.9]. 

172 



casa do Infante/ intervenções 

Os restantes pisos (0, 2 e 3) têm como equipamentos principais as escadas e o ascensor 

que são a garantia de acessos aos depósitos e segurança. 

«É o ponto forte na acessibilidade do complexo edificado que viabiliza em grande parte 

o projecto de instalação e expansão do Arquivo». 

O Bloco K 

Este edifício da antiga Companhia Nacional da Navegação78' desempenha 

essencialmente as funções administrativas do complexo da Casa do Infante. 

No piso - 1, encontramos a caldeira; no piso 0, o Posto de Turismo, que apoia a 

divulgação das exposições e trabalhos realizados pelo Arquivo. No piso 1, encontramos 

um posto de atendimento (posto da telefonista), a secretaria e uma instalação sanitária. 

No piso 2, existe a sala de informática e o gabinete do almoxarife. Este, com mobiliário 

antigo e ornamentos, evoca a antiga função que se presume desempenhada num mesmo 

espaço noutros tempos. 
O 3.° piso tem a sala de reuniões e o Gabinete do Director, Manuel Luís Real. 
Segundo o Arquitecto, «Só foram efectuadas pequenas adaptações em relação aos 
objectivos do programa, pois, dados os achados do piso 0 e do primeiro, pretendi manter 
o mais possível o momento de arquitectura civil comercial caracterizada pela 
Companhia Nacional da Navegação». 
4.5 - Análise e Conclusões 

4.5.1 - Análise e critérios dos trabalhos realizados na última intervenção: 
787 

1- Consolidação das estruturas emergentes 

A intervenção pautou-se de forma a garantir um nível de qualidade dos elementos 

arquitectónicos ou a valorizar o interesse científico e patrimonial dos novos achados. 

Como exemplos do que foi efectuado citamos: 1-nos muros de edifícios anteriores: 

muros romanos sob o pátio, alicerces da Casa da Moeda, alicerces da casa do selo da 

Alfândega, restos do vestíbulo quinhentista de acesso ao terreiro da Moeda, etc, 2- os 

antigos pavimentos: tijoleiras da Casa da Moeda, tijoleiras de uma das dependências 

que, no século XVII, provavelmente serviram de armazém de cereal, etc; 3- e as 

fundações do edifício actual, alicerce das pilastras do pátio, apoio dos arcos do 

armazém do século XVII, sapata das escadas do século XVIII, no mesmo armazém, etc. 

786[0 Dr. João Martins Vieira é o encomendador do projecto da C.N.N. e as referências a este processo 
encontram-se descritas anteriormente]. 

787Esta análise é extraída do documento DMCT - Departamento de Arquivos, «Remodelação e 
Ampliação da Casa do Infante», assunto: Justificação de trabalhos a mais, de 10/1/203. Dado este 
documento ter sido obtido numa fase posterior ao nosso trabalho, para melhor esclarecimento optámos 
por algumas transcrições. 
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2- Correcções de algumas intervenções de 1958 - 60, pela DGEMN 
Foram efectuadas correcções em alguns aspectos da intervenção da DGEMN, com o 
intuito de reconstituição, recuperação ou adaptação a novas necessidades. Assim, 
apontamos quatro situações inseridas neste âmbito: 

1- foi reconstituída a soleira principal da Alfândega do século XIV, que havia sido 

mutilada quando se instalou o saneamento (por ocasião das obras da DGEMN); 

2- foram recuperadas as antigas portas, entre as torres medievais da Alfandega e os 

edifícios contíguos a ocidente; 

3- houve a adaptação dos janelões construídos entre 1958 - 60, com o objectivo de 
estabelecer as passagens entre os blocos de edifício na zona dos antigos armazéns; 
4- a porta no edifício da entrada foi recolocada, do lado do pátio, com eliminação da 
construída entre 1958 - 60 para recuperar a primitiva passagem, desta feita para o 
serviço da loja de vendas 
3- Tratamento de antigas patologias do edifício 

Com o avanço da obra, foram descobertas algumas fragilidades, impossíveis de verificar 
anteriormente. Existiam alguns casos de degradação da pedra, como na placa colocada 
na frontaria durante as comemorações henriquinas de 1894, mas, devido à sua natureza, 
por opção consciente do Arquitecto Tasso de Sousa, estas intervenções foram atribuídas 
a especialistas. Resolveu adjudicar ao empreiteiro apenas tratamentos de menor 
responsabilidade na área de conservação. Como exemplos do que foi efectuado, 
salientamos estes: 1- a coluna de antigos quartos de banho, em zona de grande 
instabilidade, no alinhamento de uma das paredes da casa medieval virada à Rua do 
Infante D. Henrique, com incidência na zona do bar do museu; 2- a situação altamente 
perigosa da chaminé da fornalha da antiga casa do selo da Alfândega, mutilada numa 
das extremidades devido à abertura do janelão adjacente, durante a fase de restauro; 3-
as infiltrações de água a partir de tubagens instaladas há quarenta anos, no interior de 
algumas paredes. 

4- Medidas de conservação preventiva 

Foi necessário devido aos factores que acabámos de mencionar, tomar medidas de 
prevenção na área específica de conservação. Como exemplo, o que consta no 
documento: A execução de cuidadosas drenagens, com vista a retirar humidades da 
área em que assentam os mosaicos romanos, tendo sido efectuada operação idêntica 
em tijoleiras descobertas na ala leste da viela 

788[Este elemento já tinha sido referido anteriormente aquando abordámos o bloco A piso 0, p. 163]. 
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5- Valorizações pontuais nas paredes, para melhor leitura do tecido arquitectónico 

O Arquitecto interveio, à semelhança do que abordámos anteriormente na leitura da sua 
intervenção, no sentido de valorizar as pré-existências que este complexo de edifícios 
possui. Como exemplos mencionamos: 1- o rasgo vertical para reconhecimento de todo 
o cunhal da torre do século XV, onde viveram os contadores da moeda e da fazenda, 2-
A desobstrução de algumas portas, frestas e janelas, de diversas épocas e em vários 
pontos do edifício (este procedimento foi igualmente focado na intervenção da 
DGEMN); 3- A retirada da grade de um janelão (antiga porta) da torre norte da 
Alfândega e substituição por vidro rochedo, na parede comum à delegação do BPI. 
6- Exposição permanente de elementos arquitectónicos 

Dado o carácter historiográfico de alguns elementos arquitectónicos e o facto de uma 
das funções ser a exposição em circuitos integrantes mediante um percurso definido, é 
facilmente compreensível este ponto. Houve portanto o aproveitamento de peças 
avulsas que, valorizando a sua função, têm o seu destino nas áreas de acesso público. 
Como exemplo nada melhor do que o elemento que escolhemos e inserimos em metade 
da capa do nosso estudo, e que consiste na reconstituição de um segmento de arco com 
as antigas aduelas da entrada do alpendre da torre norte, hoje inseridas numa peça 
escultórica erguida no pátio interior. Neste ponto, há ainda a apresentação de antigos 
pilares e das aduelas de um outro arco medieval, que se encontram expostos no pátio 

e na viela interior. 
7- Reconstituição de estruturas antigas 

Como critério interventivo, assistimos à recuperação de elementos anteriores, que 
valorizam a sua presença e reconstituem a sua forma integral, para melhor percepção do 
visitante; nestas intervenções, houve o cuidado de assinalar as diferenças entre as partes 

r 789 " m J 

antiga e moderna, de forma subtil como já mencionamos , pois sao separadas por um 
filete de chumbo e/ou diferenciadas pelo acabamento distinto das peças, seja no pico 
do canteiro, seja na modulação dos seus componentes. A um primeiro olhar passam 
facilmente despercebidas estas junções. Foram aplicadas: 1- nos muros romanos, tanto 
na zona do palácio, como no armazém inferior; 2- no muro ocidental do primitivo pátio 
da Alfândega; 3- nos restos do lajeado da torre sul; 4- na porta medieval, na parede leste 
da torre principal da Alfândega; 5- nas janelas de ambas as torres da Alfândega; 6- no 
poço romano, com a subida de cerca de 1,5 m, incluindo os restos do remate original. 

[Referido em Bloco E piso 0 e piso 1, p. 169 nota 782]. 
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8- Criação de novas estruturas de suporte, assim como placas de betão para cobertura 

dos achados 

Houve necessidade de construir muros e placas de betão, para enquadrar os novos 
achados arqueológicos ou tapá-los sem os destruir, mas deixando-os visíveis ou 
perceptíveis, de modo a refazer as zonas de circulação. A Casa do Infante detém 
múltiplas funções, e é óbvio que, com 12 edifícios ou blocos que a compõem, tem que 
haver prevenções na forma de circular entre estas preexistências. Assim, fez-se: 1-
caixas em betão que enquadram os achados romanos da cave; 2- laje construída 
sobre os restos do palácio romano e do vestíbulo do século XVI, na área central do salão | 
que serviu de armazém principal na Alfandega seiscentista; 3- laje entre a porta da rua e 
o pátio, por baixo da qual se colocaram a salvo os restos da calçada pública, durante a 
Idade Média, e da sapata de uma escada para presumível acesso ao andar superior da 
torre da portaria, construída em 1432; 4- um túnel em betão, construído com aduelas, 
para acesso a esta última zona, a partir do auditório e atravessando o alicerce da referida 
escada; 5- Uma abertura na laje de um dos depósitos do Arquivo, sobre o extenso 
alicerce da Casa da Moeda, de modo a manter a leitura de uma das soleiras, a partir do 
circuito museológico. 
9- Criação de novas estruturas em metal e vidro, para visualização de achados sob os 
pavimentos 
De acordo com os mesmos objectivos de salvaguarda das preexistências, mas 

mediatizando-as, foram criadas grelhas metálicas que são uma constante na forma de 
actuação do Arquitecto Tasso de Sousa. É com este objectivo que as introduz nas suas 
obras e neste parâmetro temos a aplicação de: 1- inúmeras grelhas de metal, algumas 
em locais que inicialmente seria impossível prever; 2- os pavimentos em vidro na zona 
do poço romano e do palácio do século XVI constituem outro material, aplicado com o 
mesmo intuito, encostado à torre sul da Alfandega; 3- Foi efectuado o apontamento da 
linha do telhado de uma casa medieval, que outrora também se encostou à torre sul da 
Alfândega; 4- As frestas envidraçadas que, da portaria, dão visibilidade para o interior 
da loja de vendas, onde existe o portal de uma torre do século XV. 
10- Redimensionamentos significativos ou alterações do projecto 
Este redimensionamento tornou-se necessário devido a achados imprevistos ou à 
reapreciação das possibilidades de valorizar outros já conhecidos. Houve igualmente 
alterações no projecto, devido a novas necessidades e à última aquisição ao conjunto 
formado pela Casa do Infante. Neste aspecto, destacamos os pontos descritos no 
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documento: 1- a reformulação da escada da torre sul, para transformar o canto 

remanescente do lajeado medieval em patamar da mesma, valorizando a sua relação 

com o público, ao restituir a funcionalidade antiga, como área de circulação; 2- a 

transformação em pórtico metálico, de um dos pilares em que assentam os 

depósitos do Arquivo, para salvar a implantação das duas únicas pedras de um 

desaparecido muro romano, que ainda se conservam in situ; 3- a reimplantação do 

pilar de apoio dos dois andares de vitrinas no sector do grande armazém do século 

XVII, para o fazer coincidir com o quadrado interior do mosaico romano, que era a 

única parte em que, neste último, se desconhecia o respectivo desenho; 4- o 

redimensionamento integral das cisternas, de modo a salvar o poço 3, escavado na 

rocha, e também para preservar com total leitura, o cruzamento de muros romanos que 

limitam a oriente os armazéns do século IV, virados ao rio; nesta intervenção, foi 

também necessário abrir e escorar, com viga metálica, o pesado alicerce de um muro do 

século XVHI; 5- a revisão projectual efectuada no auditório, que ficou muito 

beneficiado pela visualização dos restos do poço romano e do lajeado do átrio interior 

de um palácio quinhentista; nesta visualização do poço romano, o Arquitecto optou não 

pelo sistema de protecção de grelha metálica, mas pela utilização de vidro; também se 

conseguiu salvar o acesso aos restos de um muro e lajeado medievais, sob a laje de 

betão; neste espaço, aproveitou-se para instalar infra-estruturas mecânicas; 6- houve 

adaptações em algumas portas ou zonas de circulação. 

11- Reajustamentos nas redes de infra estruturas 

O aprofundamento de todas estas questões, para equacionar a melhor preservação e 

exposição pública dos achados, obrigou a ajustes pontuais em matéria de iluminação, 

condução de águas, climatização, segurança, etc 
12- Transferência do Posto de Transformação 

A fim de não destruir os canos de condução de água à antiga fonte da Casa da Moeda e, 

ao mesmo tempo, para não comprometer a zona de acesso a esta última, pela porta 

virada à Rua Infante D. Henrique, conseguiu-se um acordo com a firma SPEL, para 

transportar o PT para junto do novo parque de estacionamento, à Praça do Infante; ficou 

então adjacente ao posto que aí teria de ser instalado por aquela empresa; foi necessário 

construir o respectivo ramal, mas a Casa do Infante ficou aliviada deste equipamento, o 

que também se traduz nalgum benefício em questões de segurança. 

790Vide nota 787, pl73. 
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13- Alargamento da área de intervenção arqueológica 

Embora não tivesse havido grandes alterações neste domínio, porque houve um bom 
planeamento prévio, nos eventuais reajustamentos já referidos, entendeu-se alargar as 
pesquisas no salão central 791(à procura do possível impluvium do palácio romano), na 
viela (em busca da fonte medieval da Casa da Moeda e dos restos de um pavimento 
presumivelmente ao ar livre), na zona do auditório (por se terem encontrado o poço 
romano e os vestígios de um palácio quinhentista) e sob o posto de turismo (por se ter 
encontrado um belíssimo lajeado, com outro poço e a estrutura intacta da cave do velho 
edifício da contaria; a recuperação deste último espaço exigiu a remoção de grande 
quantidade de sedimentos, mas permitiu programar um gabinete para gestão da área do 
Museu, inicialmente não previsto por falta de local para o instalar. 
14- Alteração do projecto sugerida pelo IAN/TT 

Devemos mencionar, como último ponto, as condicionantes que induziram a alterações 
substanciais no projecto, na sequência de dois pareceres. Os pareceres do Instituto dos 
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, financiador da obra no âmbito do PARAM e que 
teve consequências de alguma dimensão, porque, 1 - a instalação da auto clave no piso 
da rua (Bloco I), traduziu-se na desnecessidade da sua colocação próxima da cobertura, 
dado já não se usarem gases tóxicos, trazendo vantagens adicionais para a estabilidade 
do edifício; 2- a permuta de funções nas salas de leitura do Arquivo (Bloco B), 
colocando-se primeiramente a de acesso livre, no último piso a de acesso restrito, e 
ficando a consulta dos manuscritos mais directamente relacionada com o circuito de 
ligação dos depósitos; esta mudança teve óbvias vantagens funcionais, mas provocou 
alterações mais acentuadas do que se supunha; inclusive, veio a obrigar à 
reconfiguração do elevador do Bloco A - com acesso pela loja de vendas e área comum 
ao museu, com o objectivo de possibilitar o acesso alternativo a deficientes em cadeiras 
de rodas. 

792 
4.5.2 - Conclusão de Manuel Real 

«No seu conjunto, esta intervenção tem tido um impacto muito positivo, visível não 

apenas através do interesse já revelado pelo público em visitas ao edifício, mas também 

pela série de depoimentos favoráveis que nos têm chegado, oriundos dos mais diversos 

quadrantes. 

[Mosaicos romanos que foram encontrados e serão reconstituídos in loco, Bloco F]. 
'Extraída de Remodelação e Ampliação da Casa do Infante, assunto: Justificação de trabalhos a mais, 
DMCT, AHMP, pp8-9. 
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Para além da carga histórica e do simbolismo que a Casa do Infante encerra, é de 

sublinhar que a cidade não tinha revelado, até este momento, uma tão grande extensão 

de vestígios arqueológicos. E, para mais, tão bem articulados com as super estruturas 

edificadas, as sua diacronias e o reconhecimento profundo das antigas funcionalidades. 

Trata-se de uma mais valia considerável, tanto nos planos cultural e educativo, como 

turístico. 

É de salientar que, em Portugal, a reabilitação de edifícios históricos é uma disciplina 

que encerra ainda mais debilidades e se confronta com um frequente desconhecimento 

das novas metodologias de abordagem e sua implicações. 

O desenvolvimento do projecto integrado da Casa do Infante resulta já de uma abertura 

a critérios de modernidade no estudo, reabilitação e animação de edifícios históricos. No 

caso concreto, é importante recordar que se trata de um imóvel classificado como 

Monumento Nacional. 

Não obstante todas estas condicionantes, o atento planeamento dos estudos preliminares 

e o profissionalismo de diversos agentes envolvidos na intervenção levou a que o seu 

preço global não disparasse. Ele situando-se até abaixo de outras obras de igual fôlego 

que, nos últimos anos, apareceram na cidade... e sem os constrangimentos de natureza 

histórica e patrimonial a que esta teve de se submeter. 

A estratégia seguida não teve outro objectivo senão as de simplificar a fase de 

musealização, através de uma série numerosa de obras-a-mais, se bem que, 

individualmente, até podem ser consideradas de pequena monta. 

Deste modo, sem se atingir sequer o limite legal imposto pela lei, à altura da 

adjudicação, para o valor das obras - a - mais, conseguiu-se antecipar trabalhos da fase 

seguinte, fazendo baixar consideravelmente os custos da empreitada durante a 

musealização». 
793 

4.5.3 - Conclusão do autor: Arquitecto N. J. Tasso de Sousa 
«O Arquivo precisa de crescer e de ser ampliado. Entre as ideias claras do Manuel Real 

e as necessidades espaciais do edifício. 

Procurei recuperar ou, como hoje se diz, reabilitar de forma a compatibilizar a função de 

Arquivo com a de monumento que tinha. Quando se verificou a compatibilidade destes 

factos, avançamos. Primeiramente, tentamos conhecer o monumento, a sua história, os 

seus fixndamentos, baseados mais em tradição oral do que em funções documentais, 

'Esta conclusão foi-nos cedida em entrevista com o autor. 
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arqueológicas ou arquitectónicas. Procurou-se então desenvolver um estudo prévio de 

arquitectura. A pesquisa do que era, do que existia, ainda continua. 
O critério de restauro, o meu posicionamento é o da autenticidade e de interpretação. A 
arquitectura no primeiro privilegia essa procura, enquanto existe, e o segundo partilha-o 

com o observador que procura esse acto interpretativo. 
Não se tentou reproduzir o espaço no seu todo como no original, que era impossível, 

dadas as profundas alterações que este foi sofrendo. 

Onde está a forma prístina do construído? 
No que é construído de novo, utilizando as tecnologias actuais, com materiais que 

permitam a reversibilidade das opções efectuadas, no que está aparente. 
Nas super-estruturas cujo estado é razoável ou bom, exerceram-se obras unicamente de 

conservação. 
Quando há estruturas soterradas, actuou-se no sentido de maximizar, possibilitando-as 
de forma a serem apreendidas e em alguns casos consolidadas. 
Nas estruturas emergentes através da pesquisa arqueológica, pode-se revelar imensos 
aspectos arquitectónicos, assim como sistemas construtivos, as suas diacronias e as 

várias funções subjacentes a estas. 
Em vez de se procurar a unidade do conjunto, deve-se procurar o princípio que norteia o 

projecto. 
A reabilitação tem esta preocupação. É mais aberta e participativa. Deve-se interpretar. 
É deste diálogo constante de ampliar o Arquivo com a presença viva e forte, as emoções 
do que existia. No ponto de vista da materialização, pode afirmar-se: 

- a busca constante da materialidade; 
- o diálogo constante da materialidade; 
- a afirmação da materialidade; 
- através «do murmúrio das pedras». 
É este o fulcro da problemática subjacente à Conservação e Renovação do Património 
Arquitectónico. Não é um modo estático mas sim dinâmico, envolvendo uma 
permanente actividade de reflexão e consequente reajustamento de projecto e obra, 
neste caso agravado pela extensão temporal do processo desde o seu início. 
Qualquer outro tipo de abordagem, ou de ilação, nada tem a ver com a metodologia 
própria da área disciplinar em causa». 
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4.5.4 - Conclusão 
A reabilitação pressupõe conceitos diversos de restauro e de conservação, pois, 

enquanto que o primeiro é uma concepção globalizante de um conjunto de operações, 

cujo objectivo intrínseco é a funcionalidade da concepção do objecto de acordo com a 

nova função a atribuir-lhe, o segundo traduz o restabelecimento da unidade original e 

o terceiro pretende o prolongamento temporal do edifício. Como Brandi afirma, o 

conceito de restauro é abrangente, envolvendo qualquer intervenção em que se insere a 

actividade humana795. Brandi, segundo um conceito de restauro preventivo796, procura 

garantir a conservação do seu statu quo através de uma vigilância "conservativa" e 
797 

procedendo às consolidações quando necessárias 

Estes conceitos, questionados desde que Boito os coloca em 1883798, ainda hoje são 

palco de polémica e controvérsia. Dos oito princípios formulados por Boito, Ceschi 

considera-os a analogamente como uma carta de restauro, sendo a célebre diferença 

entre o novo e o velho como primeiro ponto fundamental da mesma Pelo que já 

referimos, sabemos que estas questões foram colocadas anteriormente pelas teorias 

tanto de Viollet-le-Duc como de Ruskin, em pólos opostos800. Enquanto o primeiro 

afirma que «o restauro de um edifício é não somente preservá-lo, há que repará-lo e 

remodelá-lo num estado tão completo como nunca tenha estado em nenhum momento 

da sua história» (restauro estilístico), Ruskin assume uma vertente eminentemente 

conservadora, negando o restauro, «Não temos o direito de tocá-los». Tanto Boito como 

Viollet-le-Duc aceitavam a vertente da reutilização como forma de salvaguarda dos 

monumentos. A conservação como metodologia de preservação patrimonial alternativa 

ao restauro é uma forma preventiva de manutenção do objecto 

794Cfr. LNEC - A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO EDIFICADO (...), conceitos 
analisados, p.4 e com a obra de STEFANO, Roberto di, I recupero de valor: Centri Storici e 
Monumenti Limiti delia Conservazione e dei Restauro, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 1979, 
p.23 795BRANDI, Cesare, Teoria dei restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, 1977, 1." edição 1963, 
«Comummente s 'intende per restauro qualsiasi intervento volto a rimetere in efficienza un prodotto 
deli ' attività umana» p.3. 

796AGUIAR, José, Cor e cidade histórica Estudos cromáticos e conservação do património, FAUP, 2002, 
p.63. 

797Idem,p51. 
798IV Congresso de Engenharia e de Arquitectura Italiana (Roma 1883). 
799CESCffl, Cario, teoria e storia dei restauro, MARIO BULZONI EDITORE, Roma, 1970, pl09. 
800Cfr. com a comparação efectuada AA.W. TEORÍA E HISTORIA DE LA REHAffiLITACION -

TRATADO DE REHABJLrTACIÓN, Director del master CARRIÓ, Juan Monjo - Editorial Munillo-
Lería, Madrid, 1999, p.20. 801 Cfr sobre manutenção LNEC - GUIÃO DE APOIO À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
HABITACIONAIS Laboratório Nacional de Engenharia Civil, AGUIAR, José; CABRITA, A. M. 
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O restauro histórico serve-se do testemunho documental, conforme Beltrami afirma 

definindo como a «Unicidade de cada elemento a intervir o que exige abordagens 

específicas e recusam a reconstituição formal através do recurso à criatividade 

arquitectónica individual»802. Com'era, dov'era. Esta atitude traduzida pela prática dos 

serviços da DGMEN era o assumir que o restauro implicava reintegrações ou 

reconstruções baseadas em provas objectivas, em vestígios físicos ou documentos 

permitindo a leitura na sua essência. Já o restauro filológico se define como um acto de 

defesa de estratégias de conservação integral, opondo-se às teorias reconstrutivas com 

os valores de reutilização803. Giovannoni introduz outro conceito de restauro: científico, 

no qual a intervenção deve ser minimizada, procurando a sobrevivência da autenticidade 

dos monumentos, anunciando a sua existência e lugar contra a concepção do seu 

isolamento. Giulio Cario Argan, Renato Banelli, Roberto Pane e Cesare Brandi são 

considerados autores de conceito de restauro crítico quando criticam a sobrevalorização 

dos aspectos históricos relativamente aos aspectos artísticos. Rossi ° , no entanto, critica 

esta concepção analisando os monumentos como elementos primários de estruturas 

urbanas, ou seja, a acção seria mediante a configuração tipológica no tecido urbano. 

Na multiplicidade de conceitos encontramos, alguns ideais comuns: a autenticidade 

deve ser preservada, embora as estratégias de actuação sejam diversas. Um monumento 

vivo pode manter o uso original ou outro, mediante a sua reutilização. Actualmente, 

procuramos não a musealização do elemento como há umas décadas atrás, mas sim que 

os elementos intervencionados o sejam com um objectivo funcional (reutilização). Na 

especificidade do elemento estudado, na intervenção actual, assistimos a várias formas 

de actuação, vários conceitos a serem aplicados conforme já os descrevemos. Num 

complexo de edifícios, houve o cuidado de a cada caso aplicar uma intervenção 

particular que respeitasse as suas configurações tipológicas, estruturais, espaciais ou as 

suas preexistências805. Não houve um critério único uniformemente aplicado. Como 

exemplo, se em alguns locais a intervenção é subtil e não damos pela diferenciação dos 

materiais, noutros é marcante pela introdução do contraste entre os novos materiais e os 

Reis e APPLETON, João - Volume I, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
Lisboa 1990, p.220. 
AGUIAR, José, Cor e cidade histórica Estudos cromáticos e conservação do património, FAUP, 2002, 
p44. 
'idem, p.46. 
'AA.VY. Reabilitacion y Ciudad Histórica, Director: CASTELLS, Fernando Mendonza -I Curso de 
Rehabilitation del CO. A. AO., 1988, p.20. 

' Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc55, pp689-696. 

182 



casa do Infante / intervenções 

que existiam. Este último aspecto prevalece em algumas situações, como por exemplo: 

podemos sentir esse confronto na sala de leitura com a evidência do telhado preexistente 

do século XV, que é assim denunciado, ou com a introdução espacial na cobertura de 

vidro/metal (poderemos denominar de exoesqueleto*06?), no último piso do bloco 

contíguo. Há um sobredimensionamento na introdução desses materiais (novos), que 

entram em confronto directo e premeditado com os antigos, na leitura arquitectónica. 

Houve sempre o conceito de reversibilidade807 dos materiais, tão actual que foi aplicado 

em todos os momentos interventivos. 

Podemos afirmar que o Arquitecto fez as suas opções consciente e metodologicamente, 

com um percurso conhecedor da cronologia e dos vários momentos históricos que os 

elementos possuíam, que lhe permitiram a concepção espacial com que dotou o 

projecto. 

Planta do quarteirão Esboço-corte. Corte transversal Maquete. 
1 .a interpretação. EFGJH. 8og 

Jenks afirma que os melhores Arquitectos são os mais difíceis de classificar , por 

terem a capacidade de inserção nas seis categorias809, e cujas produções são uma fusão 

de interesses e formas multivalentes. Podemos afirmar que a obra do Arquitecto Tasso 

de Sousa se insere numa posição formalista quando recusa o conformismo, em nome da 

sua pretensão, enquanto perspectiva de formulação do projecto. Em simultâneo, é um 

exemplo de Neo-modernista, quando intenta dotá-lo ou revesti-lo na intervenção com 

materiais e linguagens arquitectónicas actuais e ambivalentes, com uma sobreposição de 

conceitos numa atitude pragmática, a que não é alheia a sua formação académica e o 
cultivo de novas aprendizagens 
A contemporaneidade permite a aplicação rica em situações diversas consoante o autor 

que intervém. O Pós-modernismo trouxe-nos a irreverência e ensinou a aplicar o lúdico 

no que era convencional. O restauro estilístico foi profundamente ultrapassado como 

806JENKS, Charles - Movimentos Modernos em Arquitectura. Edições 70, termo utilizado 
comparativamente à arquitectura de Mies, p.357. 

807Cfi\ LNEC - A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO EDIFICADO (...), p.5. 
808JENKS, Charles -Movimentos (...) p.31 e novamente em conclusão, p.359. 
809Idem, Jenks expõe as seis categorias inseridas na árvore Evolucionista, 1920-70, p.32, e o 

Interrelacionamento dos Arquitectos americanos determinado através do método denominado 
taxonomia numérica em que as seis principais escolas se mantêm presentes, p. 179. 

810 Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc45, pp632-635. Vide Curriculum. 
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abjecto e destruidor, dando lugar à pluralidade das actuações. Se o Modernismo falhou 

em ser aborrecido, e o Pós-Modernismo a isso se opõe, com o Neo-modernismo 
0 1 1 

encontramos a fase mais exagerada e extrema do Moderno . 

Estamos perante os dados lançados pelas cartas internacionais e pelas teorias que ainda 

se discutem. Terá que haver uma consciencialização nos autores, dada por uma 

experiência adquirida destes valores e dos conceitos em torno destas questões, aliada a 

uma sensibilidade inata que o objecto a intervir lhes traduza, para discernir onde começa 

a sua obra e onde deve terminar, devendo evitar-se que o seu cunho pessoal se evidencie 
sobre a mesma. 
A Casa do Infante, após esta intervenção, pode ser inserida nos dois aspectos 

anunciados por Choay812: a encenação e a animação. Apesar da evidência da sua 

incontestável funcionalidade (Arquivo Histórico), é uma verdade que o monumento se 

apresenta na sua versão mais favorecida, semelhante a um espectáculo, quando a 

abordagem que dele se faz é mediatizada pelo culto das suas vivências históricas . E a 

animação é patente no projecto museológico, pelo vídeo expositivo, pelas vitrinas e seus 

objectos ou pela sinalética da própria torre, que assim se dá conhecer. No entanto, 

não concordamos com a proposta radical desta autora no que respeita a existência de 

fac-símiles como possível estratégia de conservação814, não pelas razões apresentadas 

por Choay, que as considera pouco realista do ponto de vista ético e político, sem 

mencionar o financeiro, que provavelmente seria o ponto fulcral para esta não ser 

implementada (o património depende principalmente de quem detém o poder de decidir 

o que dele pretende), mas pela perda da autenticidade e da aura do monumento, que é 

inexistente em situações criadas analogamente. 

A atribuição de uma reutilização é uma operação difícil e complexa que, neste objecto, 

pode ser considerada um êxito, pois, como Arquivo tem sempre uma continuidade 

assegurada na sua fruição, assim como o projecto museológico que perspectiva a 

animação das vivências medievas do edifício no contexto da cidade. Neste caso, só 

temos que nos preocupar se com esta premissa de fruição não o desprovemos da sua 

autenticidade (a que lhe resta das múltiplas intervenções a que foi submetido), e se 

garantimos a sua preservação apesar da afluência. A ambas as questões respondemos, 

1JENKS, Charles -Movimentos (...) p.356. 
2Cfr. Com Choay, A Alegoria (...), pl88-189. 
3Podemos afirmar que, neste aspecto, igualmente a intervenção anterior se insere na mesma categoria de 
encenação. 

"Idem, pp.202-205. 
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finalizando o nosso estudo: 1- a autenticidade deste reside na estratificação da leitura 
arquitectónica do que subsistiu, pois, como é comummente admitido, Os séculos são o 
melhor filtro para deixar ficar o que tem valor e eliminar o que não tem força para 
resistir às mudanças, e a sua força ainda é o sentimento, o apego às suas vivências, das 
quais restam elementos de várias épocas. A autenticidade do tecido urbano do Porto é 
total, testemunhando mais de mil anos de ocupação, com intervenções sucessivas que 
foram deixando a sua marca, assim o afirma Loza815. Este Arquitecto tece igualmente 
considerações sobre a actuação no domínio de arquitectura, em intervenções no Centro 
Histórico, no que demonstra experiência no campo e sensibilidade Citamos apenas 
duas frases em concordância com as nossas opiniões e que o demonstram: Quando a 
intervenção se faz com naturalidade, sem preconceitos, com respeito pela pré -

RI T 

existência que vale, mas sem subserviência em relação a tudo o que é velho, (...) 
Estes Arquitectos que pretendem deixar a sua marca distinta no Centro Histórico, 
podem e devem fazê-lo em sítios muito especiais onde a obra nova é possível, onde a 

0 1 0 

ruína deixa espaço para a reconstrução, onde a envolvente não está consolidada 
Nesta última afirmação, encontramos a dialéctica da coexistência do novo com o antigo, 
e acrescentamos que a nossa opinião não é totalmente Ruskiniana, aceitamos que sejam 
tocados os monumentos e intervencionados, como forma não só de os restaurar, mas de 
lhes assegurar a sua funcionalidade, numa vida activa com um outro programa distinto 
do original, numa situação idêntica à do nosso objecto de estudo. O novo pode ser 
introduzido nesta perspectiva e, embora haja quem encare essa intrusão como uma 
desvalorização da sua autenticidade e uma descaracterização do monumento, é 
igualmente passível de outra perspectiva oposta: com essa intervenção, valorizar-se o 
que dele permaneceu, a sua aura, o seu puctum mediatizado, numa linguagem 
arquitectónica que lhe seja inerente, sem confronto, mas em harmonia; 2- quanto à 
afluência poder acarretar o risco de constantes manutenções, pensamos que os mentores 
da intervenção terão tido em conta esse aspecto, cuidado a que não serão alheios 
também a sua devoção e carinho. A afluência ao Arquivo é diminuta a razoável e as 
visitas ao circuito museológico fazem-se mediante marcações autorizadas. Nesta 
intervenção, devemos ainda acrescentar que, e citando Manuel Real, é evidente a 
"sensibilidade do Arquitecto Tasso de Sousa", mas torna-se cedo evidente, para quem 
815Porto Património Mundial. CRUARB 25 anos de Reabilitação Uibana (...), p 179. 
816Idem,pl72. 
817Idem. 
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acompanhou o processo, que este é fruto de uma combinação única de dois saberes que 
se complementam: de um Arquitecto que respeita o passado histórico do elemento, 
sabendo intervir com elementos contemporâneos, dotando-o de outras funções e 
contudo respeitando os seus anteriores percursos e organizações espaciais, e de um 
historiador bem documentado, na figura de Manuel Luís Real (Director do 
Departamentos de Arquivos da Câmara Municipal do Porto, respectivamente do 
Arquivo Histórico - Casa do Infante, e autor de inúmeras publicações sobre o elemento). 
Este monumento existe por vontade do povo portuense, que por ele lutou 
afincadamente. Fruto de tradição oral, foi o transmissor do sentimento bairrista que 
caracteriza a cidade do Porto; aliado dos festejos da figura do ínclito Infante nas 
comemorações henriquinas, foi nestes monumentalizado e adquirido. A sua força 
patrimonial reside na convicção de que o que é apenas o deve a si mesmo e ao seu povo, 
enquanto pertença e memória. 
«O Porto é zeloso de seu patrimônio histórico e a qualificação de seu passado permite-

819 

lhe a coesão e o desejo de construir um destino comum» 

819 Alexandre Alves Costa na Faculdade de Arquitectura de Universidade do Porto. 
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Cronologia 

Esta cronologia tem como base os trabalhos teóricos publicados de Lúcia Rosas e de Maria João 
Neto. 
Foram no entanto acrescentados elementos como as publicações de documentação, que abordam 
a salvaguarda do património, bem como outros elementos cronológicos relevantes na análise do 
nosso estudo. Estes serão assinalados graficamente a bold, itálico, com outra fonte de letra 
(Areal) ou cor, como forma de distinção. 
Os documentos que reportam ao Catálogo Analítico, por vezes têm a designação abreviada, 
Processo Administrativo (PA), Processo de Obras (PO) e Processo de Zona de Protecção (PZP). 

Casa do Infante /monumento/ intervenções 

1325- Inscrição do autor da alfândega. 
1394- Nascimento do Infante D. Henrique. 
XV- Abertura da rua Nova. 
- Aumento de um corpo em frente à porta. 
1432- Inscrição do pórtico da Alfândega. 
1656- O Conde de Cantanhede ordena obras no edifício da Alfândega. 
1670- Reforma do edifício no reinado de D. Pedro II. 
1688- Regimento das Alfândegas dos portos secos, molhado e vedado. 
1721- 20 de Agosto -na conservação dos mesmos e prevendo penalizações para quem destruir, 
deteriorar ou ocultar alvará de D. João V que confere à Academia Real de História o zelo dos 
Monumentos da antiguidade, atribuindo às Câmaras responsabilidades a sua existência. 
1802- 4 de Fevereiro - alvará do então príncipe - regente, depois rei D. João VI, que confere ao 
Bibliotecário - mor da Real Biblioteca Pública de Lisboa - à data António Ribeiro dos Santos -
o encargo de zelar os monumentos da antiguidade. 
1816- Alexandre de Laborde publica em Paris Les monuments de la France classé 
chronologiquement. 
1827- Publicação pela Academia da Ciências de Lisboa da "Memória Histórica sobre as Obras 
do Real Mosteiro de Santa Maria da Victoria, chamado vulgarmente da Batalha* da autoria de 
Frei Francisco de S.Luis. 
1833- 1 de Março - Publicação de Du Vandalisme en France. Lettre a M. Victor Hugo da 
autoria de Montalembert na "Revue des Deux Mondes". 
- 11 de Abril - portaria do Ministério do Reino, que incumbe João Baptista Ribeiro de organizar 
uma colecção de arte, com vista à creação do Museu Portuense. 
1834- 30 de Maio - Decreto de Extinção das Ordens Religiosas masculinas e nacionalização 
dos seus bens. 
- Ofício do Juiz de Direito de Santa Catarina com a louvação e mais documentos 
relativos à demolição que a Câmara pretendia da Casa junto à Porta da Alfândega, para o 
alinhamento da rua. 
1835- 15 de Abril - Carta de Lei que determina o modo de venda dos Bens Nacionais. São 
exceptuados da venda, entre outros: "3o as Obras e Edifícios de notável antiguidade que 
mereçam ser conservados como primores da arte, ou como monumentos históricos de 
grandes feitos, ou de Épocas Nacionaes". 
- Publicação de: Contas Correntes dos Objectos de Ouro, Prata e Jóias que pertenceram aos 
Convento a Supprimidos do Continente do Reino, Lisboa, Imprensa Nacional. 
1836- 19 de Fevereiro —o Governo incumbe Academia de Ciências de Lisboa de inventariar 
todos os edifícios pertencentes às ordens religiosas e incorporados nos bens da nação, que sejam 
notáveis "pela época da sua fundação factos históricos com que tem intima relação, 
monumentos fúnebres ou relíquias d'homens celebres que encerrão, ou finalmente pela sua 
architectura, e por qualquer destes motivos se tornão dignos de serem conservados pela 
Governo como monumentos públicos, afim de se poder sobrestar a tempo na venda, alienação, 
ou desorganização destes objectos de interesse nacionaF. 
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- 18 de Junho - Decreto que regulamenta o serviço de obras públicas criando três divisões -
Norte, Centro e Sul - subordinadas ao Ministério do Reino. Em 22 de Junho é atribuída ao 
tenente-coronel Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque a Inspecção da Divisão do Centro. 
- 25 de Outubro - decreto de Passos Manuel fundando a Academia de Belas-Artes de Lisboa. 
- 22 de Novembro - decreto de Passos Manuel criando a Academia Portuense de Belas Artes. 
- Tentativa de venda da Igreja da Conceição Velha (Lisboa), para a construção de habitações. A 
venda não se efectuou porque um requerimento foi enviado ao governo, pedindo a conservação 
do edifício. 
1837- 6 de Maio -edição do primeiro número de " O Panorama" patrocinado pela Sociedade 
Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Alexandre Herculano foi, inicialmente, o redactor 
principal. 
- Maio. O mosteiro da Batalha é designado monumento nacional no periódico "O Archivo 
Popular". 
1838- 25 de Agosto - publicação de Os Monumentos, da autoria de Alexandre Herculano em 
"O Panorama", a que se seguiram Monumentos II, 1 de Setembro de 1838, Mais um brado a 
favor dos Monumentos I, 9 de Fevereiro de 1839, Mais um brado a favor dos Monumentos II, 
16 de Fevereiro de 1839. 
1839- 26 de Junho - Portaria do Ministério do Reino que ordena ao Coronel Inspector das Obras 
Públicas do Centro a colaborar com o Administrador Geral do Distrito de Leiria, "habilitado 
para mandar proceder aos reparos indispensáveis do convento da Batalha". 
1840- 29 de Janeiro - Portaria do Ministério do Reino que adverte a Administração da Casa Pia 
(instalada no Mosteiro do Jerónimos) a não prosseguir com obras que estejam em desacordo 
com a construção primitiva, para que não continuem a aparecer a par do belo antigo, 
"ignóbeis remendos modernos". 
- 7 de Março - Criação do cargo do Inspector geral das Obras Públicas, atribuído a Luis da 
Silva Mouzinho de Albuquerque. 
- O mosteiro da Batalha é declarado, nas Cortes, monumento nacional, consignando-se a 
verba anual de 2:000$000 réis para a sua reparação e restauro. As obras começam no mesmo 
ano dirigidas pelo general de engenharia, Luis da Silva Mouzinho de Albuquerque. 
- Preparam-se os estatutos da Associação Conservadora dos Monumentos Nacionais. O 
convento do Carmo era destinado a museu, conforme desejo da sociedade e autorização do 
governo, (o projecto não foi realizado). 
- 8 de Julho -Luis Mouzinho de Albuquerque apresenta o Relatório Geral sobre as Obras 
Públicas do Reino, onde inclui no artigo 7o a conservação dos monumentos. 
1841- J.M. da Silva Leal publica Mais um brado contra os destruidores dos monumentos in 
"O Mosaico", Lisboa, n° 95, p.70-71. 
1852- 30 de Agosto - Decreto que cria o Ministério das Obras Publicas Comercio e 
Indústria. À 3a secção da 2a repartição pertenciam os "monumentos históricos, edifícios 
públicos, obras der aformoseamento e recreio público ". 
1854- 1868 - E. Viollet-le-Duc publica o Dictionnaire raisonné de l'architecture française du 
Xie au XVIe siècle, de Paris, Morel et Co. 
1856- Licença que pede João Marinho Alves para construir uma casa no ângulo da Rua 
da Alfândega com a Rua Fonte Taurina. 
1858- 27 de Outubro - Joaquim Possidónio Narciso da Silva é incumbido, por portaria, de 
desenhar, medir e inventariar os edifícios que deveriam ser classificados de monumentos 
nacionais. 
1863- 1872 - E. Viollet-le-Duc publica Entretien sur l'architecture, Paris 2 v. 
- 22 de Novembro - fundação da Associação dos Architectos Civis Portugueses. 
1864- 30 de Janeiro - decreto que aprova o Estatutos da Associação dos Architectos Civis 
Portugueses. 
- 25 de Junho - Carta de Lei que autoriza o governo a proceder à reorganização dos serviços 
dependentes do Ministério das Obras Pública Comercio e Industria. 
- 30 de Setembro - O Inspector de Obras Públicas do distrito do Porto dirige uma circular aos 
párocos das freguesias do mesmo distrito, para que estes informem sobre o estado de 
conservação das igrejas e capelas das respectivas freguesias. 
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- 3 de Outubro - Decreto que estabelece o Plano de organização do corpo de engenharia civil e 
dos seus auxiliares. Arr° 31° - Os archictetos serão empregados especialmente nos trabalhos de 
estudo, construção e conservação dos edifícios públicos, monumentos nacionais e mais obras 
artísticas e de aformoseamento". 
- 22 de Setembro - o rei D. Fernando declara-se protector da Associação dos Architectes Civis 
Portugueses. 
1866- Instalação da mesma Associação nas ruínas do Carmo. 
1867- Io Congresso internacional de arquitectos, realizado em Paris, sob a designação de 
"Conferência Internacional''. Foi representante de Portugal Joaquim Possidónio Narciso da 
Silva. 
1868- Publicação de Monumentos Nacionais da autoria de J. da Silva Mendes Leal. 
- 31 de Dezembro - Decreto que reorganiza o Ministério das Obras Públicas. 
As funções atribuídas à 4* secção da Direcção Geral de Obras Públicas e Minas são: a 
"Construção, reparação e conservação de monumentos históricos, edifícios públicos, obras de 
aformoseamento, Cartas, plantas, memórias, modelos e instrumentos". 
1870- 22 de Março - portaria criando uma Comissão para salvaguardar os monumentos 
nacionais. 
1872- 1873 - Alexandre Herculano, integra na sua edição dos Opúsculos (V.JJ) os 4 artigos 
sobre Monumentos publicados em "O Panorama" entre 1838 w 1839. Revistos e alterados, os 
textos são intitulados de Monumentos Pátrios. 1872 - 14 de Novembro - alvará régio 
concedendo à Associação dos Architectes Civis Portugueses, a faculdade de usar o título de 
Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses. 
1873- 5 de Março - O Instituto de Coimbra delibera a criação de uma secção de Arqueologia, 
proposta por Augusto Filipe Simões. 
1874- 4 de Junho - aprovação do Regulamento da Secção de Arqueologia do Instituto de 
Coimbra da autoria de Augusto Mendes Simões de Castro, João José de Mendonça Cortez e 
Miguel Osório Cabral de Castro. Do regulamento faz parte o dever de lembrar aos poderes 
públicos a necessidade de restaurar Monumentos. 
1875- 10 de Novembro - decreto que nomeia a comissão encarregue de propor ao governo uma 
reforma das academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, um plano de organização de um 
museu e as medidas mais adequadas à conservação, guarda e reparação dos monumentos 
históricos e dos objectos arqueológicos. 
- Publicação de "Observações sobre o actual estado do ensino das Artes em Portugal, a 
organização dos Museus serviço dos Monumentos Históricos e da Archeologia oferecidas à 
Comissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875, da autoria do Marquês de Sousa 
Holstein. 
1876- Publicação do Relatório dirigido ao iIlustríssimo e Excellentissimo Senhor Ministro 
Secretário d'Estado dos Negócios do Reino pela Comissão nomeada por Decreto de 10 de 
Novembro de 1875 para propor a reforma do ensino artístico e a organização do serviço dos 
Museus, Monumentos Históricos e Archeologia. Primeira parte, Relatório e Projectos, Lisboa, 
Imprensa Nacional. 
1878- 29 de Julho a 3 de Agosto - II Congresso Internacional dos Arquitectos em Paris, Tema 
3: Conservação dos monumentos históricos. 
- Fundação da Escola Livre das Artes do Desenho de Coimbra. 
1880- 22 de Janeiro - fundação do Centro Artístico Portuense que perduraria até 1893. 
- 24 de Outubro - portaria do Ministério das Obras Publicas que solicita à Real Associação dos 
Arquitectos Civil e Arqueólogos Portugueses, uma relação dos edifícios que deverão ser 
considerados monumentos nacionais. Foi nomeada uma comissão para o efeito. 
- 10 de Dezembro - portaria ordenando aos governadores civis de todos os distritos que 
forneçam as instruções necessárias às respectivas câmaras municipais com o objectivo de estas 
responderem aos questionário que lhes for feito pela Real Associação dos Arquitectos Civil e 
Arqueólogos Portugueses, sobre os monumento nacionais. 
1881- Edição do Relatório e mappa acerca dos edifícios que devem ser classificados 
monumentos nacionais; apresentados ao governo pela Real Associação dos Architectos Civil e 
Archeologos portuguezes em conformidade da portaria do ministério das obras publicas de 24 
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de Outubro de 1880, Lisboa, Lallemente frères, 1881. Os monumentos são ordenados em 6 
classes. 
- 22 de Março - decreto da Reforma da Academia Real de Bellas Artes de Lisboa, que 
determina ser um dos objectivos da mesma instituição: "2o occupar-se da conservação e 
restauração dos monumentos nacionaes". 
- 29 de Dezembro - portaria do Ministério das Obras Publicas que incumbe o arquitecto 
Joaquim Possidónio Narciso da Silva, de levantar as plantas e alçados dos edifícios públicos e 
dos monumentos nacionais para que o Governo fique habilitado a restaurar e conservar os 
mesmos. Ao mesmo arquitecto cumpre elaborar as correspondentes memórias descritivas. 
- 27 de Março a 1 de Maio - Exposição do Centro Artístico Portuense, no Palácio de Cristal. 
Na secção de Arquitectura figuraram cópias das portas principal e lateral da igreja de Cedofeita 
e da porta principal da igreja do mosteiro de Leça do Babo. Colaboraram nesses desenhos 
Soares dos Reis, Torquato Pinheiro, J.AS. Marques Guimarães e Francisco Aguiar dos Santos. 
1882- 21 de Janeiro - portaria que estabelece o serviço oficial dos Monumentos Nacionais e a 
respectiva classificação, tendo como presidente, Joaquim Possidónio Narciso da Silva e como 
secretário, Júlio Mardel. 
- 29 de Janeiro - a Comissão dos Monumentos Nacionais, presidida por Joaquim Possidónio 
Narciso da Silva envia, às Câmaras Municipais do reino, um inquérito com 12 requisitos 
destinado à inventariação de monumentos. Foram expedidos 138 questionários. Responderam 
33 municípios. 
- (Janeiro ou Fevereiro) - A Câmara Municipal de Braga nomeia uma comissão para estuar os 
monumentos históricos do Concelho. 
- (Janeiro ou Fevereiro) - É nomeada em Viana do Castelo uma comissão para designar os 
monumentos daquela cidade. 
- 10 de Maio - Resposta ao Questionário da Comissão dos Monumentos Nacionaes elaborada 
pela secção de Archeologia do Instituto de Coimbra a pedido da Câmara Municipal da mesma 
cidade em officio de 11 de Fevereiro de 1882. 
1882/1883 Joaquim Possidónio Narciso da Silva viaja pelo país com o objectivo de verificar a 
classificação atribuída aos monumentos e de confirmar a idoneidade das informações fornecidas 
pelas Câmaras Municipais. 
- Publicação do Relatório da Comissão dos Monumentos Nacionaes, apresentado ao 
Illustrissimo e Excelentíssimo Senho Ministro das Obras Públicas, Comércio e Industria, pelo 
presidente da referida Comissão (Ia edição). 
1887- Pedido de Sandeman para a reedificação de edifício na Rua do Infante D. Henrique 
e Rua da Alfândega Velha. 
1889- 17 a 22 de Junho - O EQ Congresso Internacional dos Arquitectos realizado em Paris. 
O seu programa inclui a " restauração dos monumentos históricos" 
1893- Acta da reunião da Comissão Henriquina, em que foi lido um ofício da Direcção do 
Círculo Aduaneiro do Norte, onde era participado que, depois de ouvido o Governo, fora 
permitida a colocação de uma lápide «no edifício que está construído no terreno da casa 
onde nasceu o Infante D. Henrique». 
-16 de Janeiro - autorização do rei, através do Ministério das Obras Públicas para se dar inicio à 
conservação e restauro da Sé Velha de Coimbra. 
1894- Comemorações Henriquinas. 

Cortejo Cívico. Cortejo Fluvial 
Desembarque da primeira pedra 
para o monumento ao Infante D. 

Henrique. 

Cortejo Fluvial 
Corveta Sagres frente a Massarelos. 

190 



Hino de Alfredo Keil. Lançamento da primeira pedra ao monumento do Infante D. Henrique. 

Monumento ao infante de Monumento ao Monumento ao Monumento ao Monumento ao 
Ventura Terra. Projecto Infante de Teixeira Infante de Adães Infante de Teixeira Infante de Teixeira 

classificado em 2." lugar. Lopes Bermudes, «Ad Lopes filho e Lopes, 
«Sagres». Gloriam]». Ventura Terra. tPor mares nunca 

dantes 
navegados*. 

- Reedição do Relatório da Comissão dos Monumentos Nacionais, apresentado ao Ilustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Ministro das Obras Publicas, Comercio e Industria, pelo Presidente 
da referida Comissão. 
- 27 de Fevereiro - portaria que aprova o Regulamento da Comissão dos Monumentos 
Nacionais. 
- Julho - A Comissão dos Monumentos Nacionaes formula três questionários destinados a 
serem enviados para todo o país com o objectivo de inventariar o património arquitectónico, 
artístico e arqueológico. Questionário Geral. Questionário Militar e Questionário Paroquial. 
1896- 21 de Dezembro - Circular do Arcebispo de Évora recomendando aos párocos que, 
quando os edifícios de caracter religioso precisarem de obras, se empenham em conservar o 
"estilo e a feição primitiva''. 
- 26 de Abril - inauguração do Museu de Antiguidades confiado à guarda da secção de 
Arqueologia do Instituto de Coimbra - O Instituto ARQUIVO AZUL. 
1897- 28 de Agosto a 7 de Setembro - IV Congresso Internacional dos Arquitectos realizados 
em Bruxelas. O restauro e os seus critérios foram um dos temas mais debatidos neste 
Congresso. 
- 15 de Outubro - Circular do Bispo de Bragança aos párocos da sua Diocese sobre a 
preservação dos monumentos, as alfaias liturgias e outros objectos de valor artístico, 
arqueológico e histórico. No artigo Io recomenda-se que nos restauros de igrejas e capelas se 
conserve a primitiva traça e feitio". 
- 28 de Novembro - A Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses envia a 
todos os jornais do pais 2 circulares sobre monumentos nacionais numa tentativa de os 
inventariar, conservar e restaurar. 
1898- A Câmara do Porto nomeia uma comissão "a fim de fazer o arrolamento dos 
monumentos antigos e históricos do Porto, para que a mesma Câmara ficasse habilitada a 
velar pela sua conservação integridade". 
1898- 9 de Dezembro - decreto que estabelece o Plano Orgânico do Conselho Superior dos 
Monumentos Nacionais, na dependência do Ministério das Obras Publicas. 
1899- 27 de Setembro - decreto que nomeia os vogais do Conselho Superior dos 
Monumentos Nacionais. 
1900- 30 de Julho a 4 de Agosto - V Congresso Internacional dos Arquitectos realizado em 
Paris. Um dos temas debatidos foi a "conservação dos monumentos''. 
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1901- 24 de Outubro - decreto que aprova a organização do Conselho dos Monumentos 
Nacionais. 
1901- 30 de Dezembro - decreto que estabelece as bases para a classificação de monumentos 
nacionais e de objectos móveis, pertencentes ao estado. 
1902/1901- 18 de Dezembro - Decreto que aprova o Regulamento da Academia Real de Belas 
Artes de Lisboa. Nas suas funções estão incluídas a promoção de conferencia sobre estética, 
historia de arte, monumentos nacionais e arqueologia, e a colaboração com o Conselho dos 
Monumentos Nacionais e a Academia Portuense de Belas Artes, no arrolamento de objectos 
artísticos, obstando a que os mesmos saiam do país. 
1902- O Conselho dos Monumentos Nacionais publica o decreto acima referido (30 de 
Dezembro) sob o título Decreto orgânico e mais legislação correlativa, Lisboa, Imprensa 
Nacional. 
1904- O Conselho dos Monumentos Nacionais publica Subsídios para a classificação dos 
Monumentos Nacionais, Lisboa, Imprensa Nacional 1904. Os monumentos são ordenados em 6 
classes. 
1904- Maio - VI Congresso Internacional dos Arquitectos realizado em Madrid. Tema 2 - "A 
conservação e a restauração dos monumentos de arquitectura". Adães Bermudes foi o 
representante da Sociedade dos Arquitectos Portugueses. 
1904- 19 de Julho - Primeira excursão artística aos monumentos nacionais promovida pela 
Sociedade dos Arquitectos Portugueses. O itinerário incluiu as ruínas do castelo de Leiria, a 
Sé da mesma cidade e o mosteiro da Batalha. 
1905- 30 de Dezembro - A Real Associação do Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses 
envia uma Circular ás Câmaras Municipais solicitando a indicação de "pelourinhos, cruzeiros e 
outros quaisquer monumentos históricos e archeologicos". 
1906-16 a 21 de Julho - VU Congresso Internacional dos Arquitectos realizado em Londres. 
Tema 9 - Da responsabilidade dos governos na conservação dos monumentos nacionais. 
Foram vários os delegados de instituições portuguesas de arquitectura e Belas-Artes, enviados a 
este congresso. 
1907- Fevereiro - A Real Associação dos Arquitectos e Arqueólogos Portugueses propõe ao 
Conselho dos Monumentos Nacionais, que sejam incluídas na classificação dos monumentos, as 
Casas onde residiram pessoas ilustres. 
1908- 18 a 21 de Maio - VBJ congresso Internacional dos Arquitectos em Viena. Tema 5 -
conservação dos monumentos artísticos. 
1909- Publicação da responsabilidade do Conselho dos Monumentos Nacionais: Classificação 
dos Monumentos Nacionais, Lisboa, Imprensa Nacional, 1909. Os monumentos são ordenados 
por distritos. 
1910- 16 de Julho - decreto que oficializa a lista dos monumentos nacionais. 
- 19 de Novembro - Lei sobre alienação e degradação de obras de arte. Determina que os 
objectos artísticos e arqueológicos móveis não possam ser restaurados sem a aprovação da 
Academia de Belas Artes de Lisboa ou do Porto. 
1911- 26 de Maio - decreto de Reorganização dos Serviços Artísticos e archeologicos, que 
divide o país em 3 circunscrições - com sedes em Lisboa, Coimbra e Porto - e estabelece a 
criação dos Conselhos de Arte e Arqueologia correspondente às referidas circunscrições. 
Estes organismos são dependentes do Ministério da Instrução, onde é criado o Conselho de 
Arte Nacional com o objectivo de conferir unidade aos esforços dos conselhos regionais. Cabe 
aos Conselhos, entre outras atribuições como a realização de conferências sobre estética, 
História de arte e monumentos, classificar os monumentos, velar pela sua conservação e propor 
ou emitir pareceres sobre os projectos de reparação e restauro. 
1912- Circular endereçada pelo procurador de Thomas Glass Sandeman, encarregado de 
vender a casa da Rua do Infante D. Henrique n.° 63 e a casa em ruínas da rua da Velha 
Alfândega. 
- Autorização para demolir a casa onde nasceu o Infante... [Catálogo Analítico, Processo 
Administrativo, doc2, p.597]. 
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Alfândega Velha com a parte pertencente ao Estado. 
1914- O Conselho de Arte nacional propõe à Câmara do Porto a aquisição da casa do Infante. 
1919- O Conselho de Arte e Arqueologia (Ia circunscrição) publica: Monumentos Nacionais 
classificados até Setembro de 1928, Lisboa 1929. A classificação é ordenada por distritos. 
1920- Decreto n.° 7038 de 17 de Outubro - Criação de um organismo no Ministério do 
Comércio e Comunicação vocacionado para proceder a estudos e obras em edifícios e 
monumentos nacionais. 
1924- Classificação Monumento Nacional [Catálogo Analítico, PZP, doc2 p.218]. 
-Reorganização dos serviços artísticos e arqueólogos (lei n.° 700 de 18 de Dezembro). 
1928- Concedida licença N.°135 a Lind & Couto para obras, [Catálogo Analítico, PA, 
p.570]. 
Reorganização dos serviços artísticos e arqueólogos (Decreto n.° 15 216 de 14 de Março). 
1929- 25 de Maio - decreto que cria a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. 
1930- Constituição dos Monumentos Nacionais do Norte e Monumentos Nacionais do Sul 
(Decreto-lei n.° 18070 de Io de Março). 
1931- Conferência Internacional de Atenas Sobre a Restauração dos Monumentos (Carta de 
Atenas). 
1938- «A quem será vendida a casa onde nasceu o Infante D. Henrique» - Jornal de 
Notícias 9 de Maio de 1938. Legenda na porta: «Vende-se este prédio - Falar - Barton Mathew 
& C.° - Avenida dos Aliados, 20, 4.°-Porto». 
1942- « (...) que este prédio seja considerado de interesse histórico e incorporado no 
património da Nação" [Catálogo Analítico, Processo Administrativo, doc3, p.598]. 
- « (...) valor artístico e arqueológico não possui (...).[Catálogo Analítico, Processo 
Administrativo (PA), doc4, p.599]. 
1947- Criação de uma Direcção de Serviços de Monumentos que compreende uma Repartição 
Técnica e uma Secção de Expediente Técnica (decreto-lei n.° 36314 de 31 de Maio). 
1949- Lei n.° 2032 de 11 de Julho de 1949- classificações são segundo as categorias de Interesse 
Público e Valor Concelhio. 
1953- Companhia Nacional de Navegação: Licença N.° 91/55. [Catálogo Analítico. doc5. 
PZPip.228]. 
1954- Convenção de Haia, UNESCO (A protecção dos Bens Culturais em caso de Conflito 
Armado). 
1955- «(...) as referidas obras que compreendem o levantamento de um andar não 
poderão ser autorizadas». 
1957- «(...) a fachada principal (...)foi totalmente reconstruída» [Catálogo Analítico, PA, 
doc8, p.602]. 
- Levantamento das plantas e corte por António M. L. S. Costa. 
1958- «(...) foram assentes com o Arq.° Rogério de Azevedo... as bases do início dos 
trabalhos de sondagens» - início das obras de restauro na Casa do Infante, [Catálogo 
Analítico, PA, docl2, p.605]. 
- Desenhos de Francisco Braz, [Catálogo Analítico, PO, doei, p.279]. 
- Parecer diplomático que o estudo da reconstituição efectuado pelo Rogério de Azevedo 
não deve ser concretizado, [Catálogo Analítico, PA, doe 16, p 608]. 
- A firma Centro Agrícola e Industrial desocupou os armazéns do Estado nas ruas da 
Alfândega velha e do Infante D. Henrique. 
- Convenção de Paris, Conselho da Europa (Convenção Cultural Europeia). 
1959- Pedido para elaborar um estudo esquemático com urgência da aplicação a dar à 
casa do Infante, [Catálogo Analítico, PA, doc!8, p.609]. 
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- Envio do estudo esquemático, [Catálogo Analítico, PA, docl9, p.610]. 
- Cedência à Câmara dos armazéns do Estado sitos na Rua da Alfândega Velha e anexos 
à Casa do Infante [Catálogo Analítico, PA, Relação em Grelha, Ordem de Serviço n.°7888 
DGMEN, p.576). 
1960- Comemorações Centenárias da morte do Infante D. Henrique. 
- Cessão de um grupo de armazéns e pátios, doados pelo Banco Nacional Ultramarino, 
[Catálogo Analítico, PA, Relação em Grelha, a 18/7/60, p.582]. 
- "Por isso, toma-se urgente a criação duma área vedada à construção e duma zona de 
protecção que evite modificações descabidas nos prédios antigos ali existentes, que, 
embora não sendo coevos do Infante D. Henrique tem pelo menos sabor antigo que 
convém manter. A planta que se submete à apreciação Superior, indica o perímetro que 
mais convirá defender, para que não haja alterações descabidas nos prédios actuais ou 
construções que colidam com o Monumento". [Catálogo Analítico, PZP, dod6, p.249}. 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto -Planta topográfica com indicação da zona de 
protecção e da área vedada à construção, publicada no Diário do Governo, II Série -n.°27 
de 2-2-1960; Figura 1 do Boletim N.°103 D.G.E.M.N. 
- AZEVEDO, Rogério - A Casa do Infante: Elementos para o estudo da sua 
reconstituição, " Boletim Cultural", 22 (1-2), Porto, Março/ Junho 1960, p.264-290. Câmara 
Municipal do Porto. 
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1961- Boletim da DGEMN n.° 103. «Casa da rua da Alfândega Velha» a 9 de Marco 
autorizada a instalação do Gabinete de História do Porto em parte da Casa do Infante, 
por Despacho Ministerial (Ministério da Educação - Direcção-Geral do Ensino Superior e 
das belas Artes, of.° n.° 6K/269 de 27 de Maio de 1961. 
1964- Parecer referente à instalação do Gabinete de História na Casa do Infante, 
[Catálogo Analítico, PA, doc35, p.640]. 
- Carta Internacional Sobre a Conservação e Restauro dos Monumentos e dos Sítios, (Carta de 
Veneza). 
1969- Convenção de Londres, Conselho da Europa (Protection of the Archaelogical Heritage). 
1970- "(...) afim de ampliar as instalações da Casa do Infante. [Catálogo Analítico, PA, 
doc38, p.649]. 
2." Escritura 5/12 /70. Proprietários: Licínio Osório Marinho Alves: Fernando O. Marinho 
Alves. Localização: Norte com a Casa do Infante. Sul com a Rua da Fonte Taurina. 
Nascente com o prédio n.°88 da Rua da Fonte Taurina e outro. Poente com a Rua da 
Alfândega. 
1972- Projecto da DSUO - Obras de adaptação do edifício contíguo à Casa do Infante, 
[Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc42, pp.417-423]. Este projecto optava por uma total 
estrutura de betão-armado. 
- Convenção para a Protecção do património Mundial, Cultural e Natural, Paris. 
- Resolutions of the Symposium on the Introduction of Contemporary Architecture into Ancient 
Groups ofBuildings, at the 3rd ICOMOS General Assembly, Budapeste. 
Carta del Restauro. 
1974- Criação de um Serviço de Património Nacional (SPN), posição que ganha alguma 
iniciativa depois da revolução. 
Criação do Comissariado para a Renovação da área Ribeira-Barredo (CRUARB), Porto. 
1975- Proposta de uma nova orgânica para a Protecção do nosso Património Histórico -
Cultural (19 de Fevereiro). 
- Carta Europeia do Património Arquitectónico (Strasbourg). 
- Declaração de Amsterdão (Congresso sobre o Património Arquitectónico Europeu). 
1976- Obras na parcela 164[Catálogo Analítico, Processo de Obras, doc43, pp.424-426]. 
- Declaração de Strasbourg (2.a Conferência Europeia das Cidades Históricas. 
- Carta de Manila, adoptada pela ICOMOS em Novembro. 
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- Recomendação de Nairobi (Recommenation Concerning the Safeguarding and Contemporary.-^S^'-^^M 
Role of Historic Areas). \\LJ 
1977- Revitalização do quarteirão entre a Rua do Infante e a Rua da Fonte Taurina. -
[Catálogo Analítico, PZP, doc31, p.265]. 
- Extinção da Junta Nacional de Educação. 
- Criação da Comissão Organizadora do Instituto de Salvaguarda do Património Cultural 
(ISPCN). 
1978- 3." Confrontação Europeia das Cidades Históricas, Declaração Final, Munique. 
- Resolução sobre o papel do poder local, adoptada na 13. ° Sessão da Conferência do Poder 
Local e Regional, Conselho da Europa. 
1980- Surge o Instituto Português do Património Cultural (Decreto-lei n.° 59/80 de 3 de Abril), 
em substituição do ISPCN. 
1981- 4.a Confrontação Europeia das Cidades Históricas, Declaração Final, Fribourg. 
1982- Campanha Europeia para o renascimento da Cidade, Conclusões, Conferência Geral, 
Berlim. 
- Carta de Florença (Carta de Preservação de Jardins Históricos). 
1983- Proposta de reestruturação dos Espaços na 7.a Divisão [Catálogo Analítico, PA 
doc40,pp.651-655]. 
- Mudança dos Serviços do CRUARB 
- Carta Europeia do Ordenamento do Território (Carta de Torremolinos), Espanha. 
- Resolução 813, Conselho da Europa (A Salvaguarda do Património Arquitectónico da 
Europa). 
- Convento de Cristo ou o Convento dos cavaleiros Templários, em Tomar é classificado 
de Património Mundial. 
- Centro Histórico de Angra do Heroísmo é classificado de Património Mundial. 
- Mosteiro da Batalha é classificado de Património Mundial. 
- Jerónimos e Torre de Belém são classificados de Património Mundial. 
1984- Programa-Base e Estudo Prévio. 
- Parecer do IPPC, [Catálogo Analítico, PA, doc41, p.656]. 
1985- 5." Confrontação Europeia das Cidades Históricas, Declaração Final, Sevilha, Espanha. 
- Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa, Granada. 
- É criado um programa de Reabilitação Urbana para apoio técnico e financeiro aos municípios, 
Porto. 
- Projecto Municipal para a Renovação Urbana do Centro Histórico do Porto (CRUARB/CH). 
1986- Obras de Ampliação do Arquivo Histórico. 
- Centro Histórico de Évora é classificado de Património Mundial. 
1987- Carta de Toledo (Carta para a Conservação de Cidades Históricas e Areas Urbanas). 
- Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas (Washington). 
- A Carta da Conservação e de Restauro de Objectos de Arte e de Cultura. 
1989- Estudos e maqueta: Tasso de Sousa, [Catálogo Analítico, PO, doc44, p.427-431]. 
- Mosteiro de Alcobaça é classificado de Património Mundial. 
1990- Escavações arqueológicas. 
- Ampliação e adaptação das instalações da Casa do Infante [Catálogo Analítico, PA, 
doc50, p.674-678]. 
- Projecto de Remodelação e Restauro: Tasso de Sousa, [Catálogo Analítico, PO, doc46, 
p.436-462 e doc47 pp463-470]. 
- Empreitada de Remodelação e Restauro do AHMP, [Catálogo Analítico, PO, doc48, 
pp.471-553]. 
Carta de Lausana (International Charter for Archaeological Heritage Manegement). 
1991- Simpósio de Cracóvia, CSCE (The Cultural Heritage of the Conference on Security and -
- Co-operation in Europa Participating States). 
3.aEscritura 6 /6 /92. Proprietários: Interposto dos Açucares Coloniais do Norte. Limitada 
Localização: frente para a Rua do Infante. n.°31 - 33a. 
1992- Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico (La Vallete, Malta). 
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4.aEscritura 31/12/93. Proprietários: Lusitânia Companhia de Seguros. Localização: Rua 
do Infante n.° 63. fazendo frente com a Rua da Alfândega. 
1994- Comemorações Henriquinas (o 6o Centenário do Nascimento do Infante)  
- Documento de Nara, Nara Document on Authenticity, (Japão). 
- O Centro Histórico é declarado Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística. 
1995- Sintra, a primeira paisagem portuguesa é classificada de Património Mundial. 
1996- Centro Histórico do Porto é classificado de Património Mundial. 
- Carta de Sófia, The Icomos Charter on the Protection and Management of Underwater 
Cultural Heritage. 
1998- Vale do Côa é classificado de Património Mundial. 
1999- Publicação da Maquete e Planta «olhares sobre o Porto medieval». 
- Bosque Laurissilva (Madeira) é classificado de Património Mundial. 
2000- Carta de Cracóvia, Princípios para a Conservação e Restauro do Património 
Construído. 
2001- Relatório de Remodelação e Restauro do arquivo Histórico, [Catálogo Analítico, PA, 
doc51,pp.679-678]. 
- Estudos de Projecto de Musealização 1.a fase-2.afase, [Catálogo Analítico, PO, doc49, 
pp.555-562 e doc50 pp-563-567]. 
- Centro Histórico de Guimarães é classificado de Património Mundial. 
- Douro (Paisagem vinhateira) é classificado de Património Mundial. 
2002- Projecto de Musealização (2.a fase), [Catálogo Analítico, PA, doc57, p.698; doc58 
p.699; doc59 pp700-704 e doc60 pp705-706]. 
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Arquivos 

C.M.P.-AG: Câmara Municipal do Porto - Arquivo Geral 
C.M.P.-AH.M.P: Câmara Municipal do Porto - Arquivo Histórico Municipal do Porto 
C.M.P.-CRUARB: Câmara Municipal do Porto - Comissariado de Renovação Urbana 

da Área da Ribeira Barredo 

A.D.P. - Arquivo Distrital do Porto 

C.M.P.-DMESG: Câmara Municipal do Porto - Direcção Municipal de Equipamento e 

Serviços Gerais 

C.M.P.-DSUO: Câmara Municipal do Porto - Direcção de Serviços de Urbanização de 

Obras 
D.G.E.M.N. - Arquivo de Sacavém: Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais 
D.R.E.M.N. - Arquivo de Porto: Direcção Regional de Edifícios e Monumentos 

Nacionais 
FBAUP: Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
BPMP: Biblioteca Pública Municipal do Porto 
Arquivo da Conservatória Civil. 1." Repartição Vila Nova de Gaia 
Museu Soares dos Reis, Porto. 
Departamento de Museu; IPPAR, Porto. 
Departamento Museus Património Cultural: Casa Tait, Porto. 
Museu do Chiado, Lisboa. 
Museu da Cidade, Lisboa. 
Câmara Municipal de Lagos. 
Segunda Conservatória do Registo Predial do Porto, Terceira Secção. 
GATS; GTS; Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa. 
Gabinete do Arquitecto Alcino Soutinho. 
Arquivo de Colecção particular do Arquitecto Mário Emílio Azevedo. 
Arquivo de Colecção particular do Escultor Rogério de Azevedo. 
Arquivo de Colecção particular de Manuel Real. 
Depósito Municipal Carlos Alberto. 
Depósito Municipal do Carvalhido. 
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Próprias, L.° 4, fl. 202 ANTOLOGIA DOCUMENTAL, AHMP. 
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Libelo da contenda das cozas, chamadas da Moeda. 
Arquivo Brandão Pereira A.H.M.P. 1577,1614, (...) Documentação inédita. 

Relação de Livro de Plantas 
Rua Nova dos Ingleses/ Rua do Infante D. Henrique 

Livro Folhas Ano Motivo Requerente 
2 96/96v/ 

97* 
1836 Documentação referente a uma casa a reformar na 

Roa Nova dos Ingleses n° 33-34 
Aprovada em 28/5/1836 

António Francisco Dias 

3 90/90v 1838 Documentação referente à construção de um muro 
de vedação no quintal de uma propriedade: rua Nova 
dos Ingleses, 6 
Aprovada pela Câmara em 27/3/1838 

D. Manuel da Noronha Menezes 

3 393/393v 1839 Documentação referente ao concerto de uma bica de 
água para uma casa 
Aprovada pela Câmara em 14/8/1839 

Manuel José Pereira Lima 

6 76 1842 Documentação referente à construção de um passeio 
em frente de uma casa 
Aprovada pela Câmara em 13/4/1842 

José Roiz Braga 

8 117/117V 1844 Documentação referente à limpeza de um cano de 
água: Rua nova dos Ingleses, 5 
Aprovada pela Câmara em 4/9/1844 

Ignacio de Castro 

21 127/127v 1857 Documentação referente à limpeza de canos de 
saneamento: Rua Nova dos Ingleses, 6-7 
Aprovada pela Câmara em 28/10/1857 

Joaquim Francisco Ramalho 

24 205 1859 Documentação referente ao concerto de lajeado de 
um portal e à colocação de materiais na rua para a 
obra Aprovada pela Câmara em 16/6/1859 

Pedro Van Zeller 

28 28/28v 
/29 

1863 Documentação referente a uma casa a acrescentar: 
Rua Nova dos Ingleses e Viela do Pasteleiro 
Aprovada pela Câmara em 29/1/1863 

Francisco José da Silva Torres 

28 96/96v/ 
97/98 

1863 Documentação referente a uma casa a acrescentar: 
Rua Nova dos Ingleses, n°81-S5 
Aprovada pela Câmara em 1/4/1863 

Francisco José da Silva Torres 

32 l/lv/2 1864 Documentação referente à colocação de materiais na 
via pública 
Aprovada pela Câmara em 29/12/1864 

Francisco Geraldo Silva 
Sardinha 

60 98 1877 Documentação referente à construção de um 
aqueduto, Rua Nova dos Ingleses, 86 
Aprovada pela Câmara em 28/6/1877 

Companhia Portuense de 
numinação a Gaz 

60 38 1877 Documentação referente a obras no prédio e à 
colocação de cal na via pública: Rua Nova dos 
Ingleses, 63 
Aprovada pela Câmara em 28/6/1877 

Thomas Glass Sandeman 

61 219/ 
219V/ 
220 

1877 Documentação referente a: alargamento de porta 
Rua Nova dos Ingleses, 64 
Aprovada pela Câmara em 27/9/1877 

William R. Teage 

64 179/179v 
180*/181 

1878 Documentação referente a uma casa a reformar no 
ângulo formado pelo lado sul da rua dos ingleses 
pelo lado poente com a Rua de S. João 
Planta aprovada em 4/4/1878 

Francisco José de Araújo 

68 369/369v 
370/371* 

1879 Documentação referente a uma casa a reedificar na 
Rua Nova dos Ingleses, n°44-46 
Planta aprovada em 15/5/1879 

Joaquim Pinto de Castro 
Guimarães 

69 128/128v 
129*/130 

1879 Documentação referente a uma casa a modificar na 
rua Nova dos Ingleses e Rua das Congostas 
Planta aprovada em 3/7/1879 

Joaquim Pinto de Castro 
Guimarães 

74 245/245v 
246/247 

1880 Documentação referente a umas casas a reedificar na 
Rua Nova dos Ingleses 
Planta aprovada em 22/7/1880 

Francisco José de Araújo 

78 227/227v/ 
228 

1881 Documentação referente ao alteamento de 
pavimento: Rua Nova dos Ingleses, 109-111 
Aprovada pela Câmara em 7/4/1881 

José Teixeira da Costa 
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78 269/269v 
270 

1881 Documentação referente à construção de um cano de 
esgoto 
Aprovada pela Câmara em 21/5/1881 

António Manuel de Faria Couto 

79 443/443V 
444 

1881 Documentação referente ao rebaixamento de duas 
soleiras: Rua Nova dos Ingleses, 34-36 
Aprovada pela Câmara em 25/8/1881 

Francisco da Costa Moreira 

83 146/146v 
147/148 

1882 Documentação referente à cobertura e 
envidraçamento de um terraço de uma casa 
Planta aprovada em 22/7/1882 

José da Costa Basto 

89 198/198v 
199/200 

1884 Documentação referente a uma casa a modificar na 
Rua do Infante D. Henrique 
Planta aprovada em 3/1/1884 

Julianna Van Zeller 

94 463/463v 
464 

1885 Documentação referente à desobstrução de um cano 
de esgoto 
Aprovada pela Câmara em 3/7/1884 

Antónia Adelaide Ferreira 

101 13/13v/ 
14*/15 

1886 Documentação referente à construção de uma casa 
Aprovada pela Câmara em 31/12/1885 

José Teixeira da Costa Basto 

107 269/269v 
270 

1888 Documentação referente à construção de cano de 
esgoto 
Aprovada pela Câmara em /88 

Thomas Glass Sandeman 

114 226/226V 
227 

1890 Documentação referente a rebaixamento de portal 
Aprovada pela Câmara em 27/5/1890 

Domingos Pereira Caroço 

138 104/105/ 
106/107* 

1896 Documentação referente à construção dos portais do 
pavimento térreo 
Aprovada pela Câmara em 22/5/ 1896 

João Maria de Gouveia Pereira 

141 338/339/ 
340/341/ 
342*/343 

1896 Documentação referente a uma casa a ampliar Rua 
do Infante D. Henrique, 23-25 
Aprovada pela Câmara em 23/10/ 1896 

João Maria de Gouveia Pereira 

144 95/96/97 
98*/99 

1897 Documentação referente à reconstrução da fachada 
de uns andares 
Aprovada pela Câmara em 6/3/ 1897 

João Maria de Gouveia Pereira 

149 134/135/ 
135v/136 
136v 
/137*/ 
138*/ 
139*/ 
140*/141 
142 

1897 Documentação referente à reconstrução de uns 
armazéns 
Aprovada pela Câmara em 23/11/1897 

João Maria de Gouveia Pereira 

150 43/44/ 
44v/45*/ 
46/46v/ 
47 

1897 Documentação referente à construção de uma fossa 
fixa 
Aprovada pela Câmara em 23/12/1897 

Carmo Fonseca & Companhia 

160 58/59/60* 
/61 

1900 Documentação referente à substituição da frente da 
fachada de um prédio Rua do Infante D. Henrique, 
47 a 53 
Aprovada pela Câmara em 9/1/1900 

Manuel Domingos dos Santos 

163 247/247v/ 
248 

1900 Documentação referente a algumas reparações em 
encanamento: Rua do Infante D. Henrique, 73 
Aprovada pela Câmara em 13/10/1900 

J. H. Andressen Sucsrs. 

Rua da Fonte Taurina 

Liv. Folha Ano Motivo Requerente 
1 66* 1823 Documentação referente a uma casa a edificar -

Projectada por: J. da Costa Lima Sampaio 
Aprovada em 10/1/1823 

João Luís da Silva Souto 

3 421/ 
42 Iv 

1839 Documentação referente à abertura de uma porta e 
uma janela no arco que comprou a Câmara 
Aprov. pela Câmara em 18/ 9/1839 

Manuel José de Sousa Araújo 

3 434/ 
434v 

1839 Documentação referente ao rebaixamento de 
soleiras e ombreiras 
Aprovado pela Câmara em 9/ 10 /1839 

Maria Victoria de Meneses 
Vasconcelos 
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4 216/ 
216v 

1840 Documentação referente à transformação de umas 
águas furtadas em 3o andar Rua Fonte de Taurina 
n° 31-33 
Aprovado pela Câmara em 26/ 8 /1840 

Manuel José de Sousa Araújo 

5 84/84V 1841 Documentação referente a uma casa a acrescentar: 
Rua Fonte de Taurina n°43-44 
Aprovado pela Câmara em 26/ 8 /1840 

Coíumbano Pinto Ribeiro de 
Castro 

5 168/ 
168v 

1841 Documentação referente ao acrescentamento de um 
5o andar Rua Fonte de Taurina n°37-38 
Aprovado pela Câmara em 7/ 8 /1841 

Manuel Vicente Araújo Lima 

13 138/ 
138v/ 
139/140/ 
141* 

1851 Documentação referente a uma casa a edificar na 
Rua da Fonte Taurina, lado norte 
Planta aprovada em 27/3/1851 

João Leite de Faria 

13 164/ 
164v/ 
165/166/ 
167* 

1851 Documentação referente a uma casa a reedificar na 
Rua da Fonte Taurina n°23-26 
Planta aprovada em 8/5/1851 

D. Joaquina Roza da Silva 
Alves 

19* 50/54 1856 Documentação referente a uma casa a edificar no 
ângulo da Calçada da Alfândega e Rua da fonte 
Taurina 
Planta aprovada em 6/3/1856 

João Marinho Alves 

24 194/ 
194v/ 
195/ 
196* 

1859 Documentação referente a uma casa a acrescentar 
na rua de Cima do Muro, também com frente para a 
Rua da FonteTaurina 
Planta aprovada em 1/6/1859 

José Cardoso de Freitas 
Guimarães 

27 79/79v/ 
80/81* 

1862 Documentação referente a uma casa a reedificar na 
Rua de Fonte Taurina e rua Cima do Muro 
Planta aprovada em 6/2/1862 

José Simões Gomes 

35 150/ 
150v/ 
151 

1869 Documentação referente a obras de saneamento: 
Rua Fonte Taurina 
Aprovada pela Câmara em 23/8/1866 

Manoel Corrêa Machado de 
Lima 

39 22/22v/ 
23/24* 

1868 Documentação referente a uma casa a acrescentar 
na rua de Fonte Taurina 
Planta aprovada em 2/7/1868 

Doutor José Simões Gomes 

39 160/ 
160v/ 
161/ 
162* 

1868 Documentação referente a uma casa a reformar na 
rua de Fonte Taurina 
Planta aprovada em 3/9/1868 

Manoel Corrêa Machado de 
Lima 

41 72/72V/ 
74 

1869 Documentação referente à reforma de uns portais 
na rua de Fonte taurina, n°27e 29 
Aprovada pela Câmara em 15/10/1869 

António Gomes dos Santos 

42 232/232v 
233/ 
234* 

1870 Documentação referente a uma casa a reedificar na 
rua de Fonte Taurina 
Planta aprovada em 2/6/1870 

Joaquim Soares 

46 95/95v/ 
96/96v/ 
97/98* 

1871 Documentação referente a uma casa a reedificar na 
Rua de Fonte Taurina, lado Norte, n°4-10 
Planta aprovada em 23/2/1871 

Custódio José de Souza 

46 95/95v/ 
96/96v/ 
97/98* 

1872 Documentação referente à reconstrução de uma 
casa 
Aprovada pela Câmara em 23/2/1871 

D. Rosina Aguiar Martins de 
Souza 

47 146/ 
146v/ 
147 

1872 Documentação referente à demolição e 
reconstrução da varanda, rua Fonte Taurina, n°86-
88 
Aprovada pela Câmara em 10/10/1872 

Bernardino Joaquim Antunes 

72 295 1880 Documentação referente ao conserto de um cano de 
esgoto 
Aprovado pela Câmara em 5/2/1880 

Joaquim Soares Marmelada 

86 350/ 
350v/ 
351 

1883 Documentação referente à desobstrução de um 
cano de esgoto, rua Fonte Taurina, n°86-88 
Aprovado pela Câmara em 7/6/1883 

Maria Joaquina Alves Antunes 

86 473/ 
473v/ 
474 

1883 Documentação referente à limpeza de um cano de 
esgoto, rua Fonte Taurina n°23-25 Aprovado pela 
Câmara em 28/6/1883 

Manoel de Pinho Teixeira 
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103 483/ 
483v/ 
484*/ 
485/486 

1887 Documentação referente à construção de uma água-
furtada na casa n°74-76 
Planta aprovada em 21/9/1887 

André Novelle Crespo 

115 53/53v/ 
54*/55 

1890 Documentação referente à construção de uma casa 
Aprovada pela Câmara em 11/7/1890 

Monsenhor António José 
Rodrigues Pereira 

145 128/129/ 
130/ 
131*/ 
132 

1897 Documentação referente à canalização de águas 
Aprovada pela Câmara em 4/5/1897 

António Abreu da Cunha 
Soares 

154 128/129/ 
130/ 
131*/ 
132 

1898 Documentação referente à reconstrução dumas 
casas 
Aprovada pela Câmara em 11/10/1898 

Manuel Domingos dos Santos 

169 220/ 
221*/ 
222/223/ 
224/ 
225 

1902 Documentação referente a obras na fachada do 3o 

andar 
Aprovada pela Câmara em 4/6/1902 

João Celestino da Silva 

Rua da Alfândega 

Livro Folha Ano Motivo Requerente 
1 57 1830 Sójjrojecto 
10 62-63 1848 Documentação referente à colocação de padieiras e 

soleiras de portas e janelas: Rua da Alfândega 1-3 e 
Viela de Vai de Pegas, 18-19 
Aprovado em 24/5/1848 

Domingos Augusto da Silva 
Freitas Menezes e Vasconcelos 

12 169-170 1850 Documentação referente à construção de um 
aqueduto parcial para a condução de águas: Rua da 
Alfândega e de Vai de Pegas 
Aprovado em 11/7/1850 

António da Fonseca Gomes 

19 50-54 1856 Documentação referente a uma casa a edificar no 
ângulo da Calçada da Alfândega e Rua da fonte 
taurina 
Aprovado em 6/3/1856 

João Marinho Alves 

40 298 

299/299v 
300 

1869 Documentação referente à ocupação de um terreno 
público com pedras para embarque: Rua da 
Alfândega (junto aos taipais que vedam as obras da 
Alfandega) 
Aprovado em 8/ 6/1869 

Documentação referente a obras: 
("mandar rasgar duas janelas com varanda") 

Francisco Geraldo e Silva 
Sardinha 

José Novna H í spanliol 
Pelo requerente: Manuel Gomes 
dos Santos 

42 307/308/ 
308v/309 
309v/ 
310* 

1873 Documentação referente a umas casas a reedificar na 
Rua da Alfândega 
Planta aprovada em 15/5/1873 

Gerturdes Magna da Purificação 
Monteiro 

73 389-390 1880 Documentação referente a obras numa padieíra e 
num cano de esgoto: Rua da Alfandega 12 
Aprovada em 29/5/1880 

Rafael Pereira 

82 276-277 1882 Documentação requerente à construção de um cano 
de esgoto: Rua da Alfândega 19 e 24 
Aprovada em 25/5/1882 

Rafael Rodrigues dos Santos 

101 81/81v 
82*/83 

1886 Documentação referente à construção de uma casa 
na rua da Alfandega Velha 
Aprovada em 19/1/1886 

Tomás Glass Sandeman 

102 383/383v 
384*/385 

1887 Documentação referente a uma casa a alterar na Rua 
da Alfândega Velha 
Aprovada em 30/6/1887 

Tomás Glass Sandeman 

144 285/286 
287/288* 
289 

1897 Documentação referente à abertura de três janelas na 
Rua da Alfândega 19 
Aprovado em 1897 

João Henrique Andressen 
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Fontes Manuscritas/ iconográficas 

Casa do Infante "Contexto Urbano" Dossier do Arquivo Histórico - AHMP. 
Licença 91/55 Processo N°. 18668 82/8 - D.S.C.C. Arquivo Geral CMP. 
Actas do Conselho de Estética Urbana da Cidade do Porto, - 1957 Cota BG/7, BG/8 Arquivo Geral 
CMP. 
Actas do Conselho de Estética Urbana da Cidade do Porto, - 1957 e 1961; Cota BG/9 Arquivo Geral 
CMP. 
Actas da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, - 194171950, Cota BI/2 Arquivo Geral CMP. 
Actas da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, - 1960/1968, Cota BI/3 Arquivo Geral CMP. 
Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, Ofícios: Expedidos e recebidos - 1951/1975, Cota BI/15 
Arquivo Geral CMP. 
Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, Pareceres 1951-1967 B/19. 
Dossier «Recepções ou Festas Promovidas pela Câmara Municipal do Porto», Cota BDC/7 a 30 Arquivo 
Geral CMP. 
Actas da Comissão do 5."centenário do nascimento do Infante D. Henrique, fl.7v-8. AHMP. 
Actas de solenidades, fl.l, AHMP. 
Processo Casa do Infante com cota provisória de R/267, AGCMP. 
Dossier de «Casa do Infante»- Projecto de adaptação para o Gabinete de História da Cidade, DSUO, 
Arquivo Geral CMP. 
Dossier de "Revitalização do Quarteirão entre a Rua do Infante e a Rua da Fonte Taurina", Ministérios da 
A(hninistração Interna e da Habitação, Urbanismo e Construção - CRUARB (Comissariado para a 
Renovação Urbana da Área Ribeira - Barredo), AHMP. 

Fontes iconográficas 

Planta: Número de registo 484, 2/A'-25, AHMP. 
Projecto: Processo de Obras, Alçados e Corte longitudinal. Escala: 0,01PM. Levantamento e Desenho de 
Francisco Braz. 1958] Fotografias do Arquivo do CRUARB, doei, p.279. 
Fotografias: CRUARB - Parcela 164, Arquivo particular do Arquitecto João Carlos Campos. 
Projecto: de Remodelação da Parcela 164 - Ministério da Administração Interna e do Equipamento 
Social e do Ambiente. Comissariado para Renovação Urbana da Área Ribeira - Barredo, Agosto 1976. 
Projecto: Remodelação e Restauro, Câmara Municipal do Porto, 1990. Direcção Municipal Equipamento 
Serviços Gerais. Remodelação e Restauro. Projecto Geral - Arquitectura - Demolições e Edificação. 
Novembro, 1995. Gabinete Tasso de Sousa. 

Fontes dactilografadas 

No Inventário da DGEMN/DREMN foram consultados os seguintes processos: 

Porto: DREMN 

Processo n.° 1312080086 
Zona Histórica do porto 
Localização: Porto, Porto, Miragaia, São Nicolau, Sé e Vitória 
IIP, Desp. Novembro 1979, Dec. n. 67/97, DR 301m de Dezembro 1997 

Processo n.° 1312130034 
Conjunto urbano da Praça da ribeira e suas naturais extensões: Rua de São João, sua transversal e Rua do 
infante D. Henrique 
Localização: Porto, Porto, São Nicolau 
HP, Dec. N.° 516/71 DG 274 de 22 Novembro 1971 

Processo n.° 1312130012 
Casa da Rua da Alfândega Velha/ Casa do Infante e fragmentos artísticos e arqueológicos 
Localização: Porto, Porto, São Nicolau 
R da Alfândega, R do Infante D. Henrique n°. 47 a 53 
MN, Dec. N° 9 888,DG 146 de 02 Julho 1924, ZEP, DG 27 de 02 Fevereiro 1960 
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Lisboa - DGEMN: Forte de Sacavém 

A Casa da Rua da Alfândega Velha/ Casa do Infante/ fragmentos artísticos e arqueológicos 
Direcção de Serviços, Inventário e divulgação - Cota 278 - Processo de Obras (1957-1960) 
DSfD - cota 1879 - Processo de Obras (1957-1960) 
DSID - cota 1880 - Processo Administrativo (1938-1991) 
DSfD - cota 1881 - Processo de Zona de Protecção (1938-1982) 
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