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bem patentes na sua caracterização arquitectónica...Sérgio Infante

É muito mais eloquente uma catedral em que se lê a evolução temporal e as alterações estilísticas, que manifestam a sua
evolução ao longo de muitos séculos, do que uma que foi restaurada procurando relacioná-la com uma suposta identidade primitiva, anulando toda a história subsequente...Sérgio Infante
Cada obra desaparecida é uma nova mutilação na memória colectiva. Com
leis que permitem a demolição integral (...) de obras únicas, à excepção das
fachadas, convertidas em simples máscaras da obra nova, fica claro que ainda
há muito por fazer...Javier Domínguez
Para intervir num edifício, num monumento, é fundamental
conhecê-lo e à sua história...Natália Costa

Autenticidade
Podemos viver sem a arquitectura, mas sem
ela não podemos recordar... John Ruskin

(...)se o desenho é um fenómeno de inteligência, tem de perceber o fenómeno em que se vai inserir...Souto de Moura

Aquilo que define o espírito urbano são as colagens, os somatórios dos vários extractos por sobreposição
deixando discernir as várias épocas e culturas...Souto de Moura
Uma civilização de consumo exige a contínua extinção e renovação total. (...) o restauro tenta, muitas vezes,
restituir às coisas um esmalte que nunca possuíram...Alexandre Alves Costa
(...)deixar falar o edifício...
Francisco de Gracia

Fachadismo

A obsessão com a conservação do património quase significa falta de criatividade.O património resulta da criação permanente
e colectiva e o próprio acto de recuperação do património tem de ser um acto de criação e não um acto de rotina burocrática ou
capricho pessoal...Fernando Távora
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Resumo
Passado algum tempo desde o surgimento das primeiras teorias acerca da intervenção no
património arquitectónico, e conhecidas as posições mais ou menos consensuais de diferentes
arquitectos e críticos e outras mais controversas, muitos têm sido os debates e obras feitas
segundo uns ou outros princípios.
Mais do que as bases das referidas teorias, interessa agora destacar as posições dos
arquitectos e críticos portugueses da actualidade; mais do que as intervenções mediáticas, de
grande envergadura e já intensamente debatidas, interessa analisar o que tem sido feito na
edificação corrente, o que pode ser melhorado e o que precisa ser mudado.
Num momento em que os centros históricos perdem sucessivamente habitantes e o seu
património edificado se degrada de dia para dia, não há dúvidas de que é necessário intervir. É,
por isso, importante discutir de que forma se pode transformar aquelas e outras áreas e adequálas à contemporaneidade sem que se perca a sua essência.
Este trabalho surge porque a intervenção no património, como a arquitectura, é uma
área que, antes de ser arte ou técnica, tem de ser consciente e ética. Como tal, é necessário
definir princípios de intervenção. O ponto de partida é composto por três temas fundamentais:
identidade, tempo e memória.
Identidade enquanto característica intrínseca ao objecto de estudo; tempo enquanto
herança que resulta do trabalho de gerações passadas; e memória como simbolismo ou conotação
a que está associado.
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Abstract
After some time since the emergence of the first theories about intervention in the
architectural heritage, and known more or less consensual positions of different architects and
critics and more controversial ones, many have been the discussions and works made according
to one or other principles.
More than the bases of these theories, matters now highlight the positions of Portuguese
Architects and critics of nowadays; more than the large-scale and intensely debated interventions,
it is interesting to analyze what has been done in the current buildings, what can be improved
and what needs to be changed.
At a time when the historical centers lose successively inhabitants and its built heritage
is becoming more degraded day by day, there is no doubt that action is needed. It is therefore
important to discuss how to transform those and other areas and adapt them to contemporary
without losing its essence.
This work arises because the intervention in heritage, such as architecture, is an area
that, before being art or technique, must be conscientious and ethical. As such, it is necessary
to define principles of intervention. The starting point consists of three fundamental themes:
identity, time and memory.
Identity as an intrinsic feature to the object; time as inheritance that results from the
work of past generations, and memory as symbolism or connotation that is associated with it.
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Introdução
A curiosidade pelo tema em torno do qual se desenvolve esta dissertação, a intervenção
no património arquitectónico, surge aquando de um desafio para a reabilitação da habitação de
um familiar, ainda no início do curso. A falta de conhecimento impediu que desenvolvesse o
projecto, mas deu início à procura de bases.
Com o aproximar do final do curso, a sensação de que a lacuna nesta área se mantinha,
levou a que não houvesse dúvida no tema a desenvolver. Os assuntos a trabalhar foram surgindo
com o desenvolvimento do estudo – baseiam-se nas preocupações inscritas nas cartas de
património, nas perdas resultantes de intervenções menos conscientes e nas questões levantadas
por diferentes críticos ou arquitectos.
Os inúmeros trabalhos já existentes acerca de cartas patrimoniais, críticos mais
conhecidos e obras monumentais, levou a que se procurasse acrescentar algo – um estudo que,
embora usando as grandes referências, se centra na intervenção em edificações correntes, nos
críticos e temáticas actuais, sobretudo a nível nacional. As obras a abordar surgem da mesma
forma – autores actuais, de referência, e obras que seguem princípios que se pretende estudar.
O primeiro capítulo desenvolve-se em torno da questão da identidade e a sua importância
na preservação da essência da obra. É levantado também o problema da necessidade de
adaptação das construções históricas a novos estilos de vida que, por vezes, com intervenções
menos conscientes, resulta em perdas para o património. Como resposta são estudadas cartas
do património que, partindo de bases diferentes, têm um ponto em comum – sugerem princípios
para uma correcta intervenção em edifícios históricos. Ainda a propósito da identidade, é
estudada a introdução de edifícios novos em contexto patrimonial, uma tarefa sempre difícil
por se procurar afirmar o novo sem perturbar a identidade do contexto.
O segundo tema abordado é o tempo, em que são comparadas atitudes distintas de
afirmação ou anulação do passado de uma construção, em que se destaca as marcas deixadas
por gerações anteriores ou se procura criar uma nova identidade, com ênfase para os extremos
opostos de John Ruskin e Viollet-le-Duc, respectivamente. São estudadas duas intervenções
em que foi necessário ampliar o existente. A necessidade é comum, as soluções distintas –
uma procura completar o edifício usando os mesmos elementos, embora com uma linguagem
distinta; a outra assume um novo volume com uma nova linguagem.
Por fim, interessa estudar o lado simbólico da intervenção em edifícios de valor
patrimonial – a memória. O valor sentimental e o simbolismo, que são, no fundo, os valores
que marcam o património, são os factores determinantes para procurar preservar construções
históricas.
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1. Identidade
Uma civilização de consumo exige a contínua extinção e renovação total. (...) o restauro tenta,
muitas vezes, restituir às coisas um esmalte que nunca possuíram.1

A necessidade de constante renovação, adaptação e actualização dos nossos edifícios
leva-nos a questionar se não estamos com isso a destruí-los, a descaracterizá-los, a deixar que
se perca a sua identidade. Ou seja, estamos a assegurar a sua preservação ou a demolir para criar
um novo edifício? Preservar um edifício é, acima de tudo, preservar a sua identidade.
Na carta de Cracóvia, escrita em 2000, a identidade é definida como “a referência
colectiva englobando, quer os valores actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores
autênticos do passado.” 2
O termo identidade refere-se à capacidade de distinção. Por identidade entende-se o
conjunto de elementos que permitem a identificação, permitindo portanto o reconhecimento
de algo. É essa qualidade que é necessário procurar, de forma a que, após uma intervenção, a
“alma” do edifício permaneça. Mais do que isso, a identidade do edifício tem de sair valorizada.3
O problema do desenho não existe; existe o problema do redesenho. Desenhar deve ser um
fenómeno de inteligência, e desenhar do zero é um fenómeno de estupidez, porque é perder um legado
de informação disponível. Portanto, se o desenho é um fenómeno de inteligência, tem de perceber o
fenómeno em que se vai inserir. 4

“Perceber o fenómeno em que se vai inserir” será o primeiro passo para uma intervenção
consciente no património, uma tarefa que implica uma atitude responsável para não correr o
risco de destruir ou perturbar o carácter, a identidade da preexistência. Não se desenha do
zero, ignorar um legado seria “um fenómeno de estupidez”, mas cada edifício é diferente, cada
projecto apresenta necessidades novas, cada cliente tem objectivos distintos. É preciso estudar
o objecto, conhecer a sua essência e procurar que ela não se perca apesar de toda a intervenção
necessária. “Para intervir num edifício, num monumento, é fundamental conhecê-lo e à sua
história.” 5
Este estudo da essência do objecto é um ponto-chave no processo de intervenção numa
construção. Conhecer a identidade é saber o que é insubstituível e o que pode ser mudado ou
acrescentado para melhorar o edifício; conhecer a identidade é saber o que distingue aquela
construção ou aquele conjunto de outros, levando a que seja defendida a sua preservação.
A protecção do património e o reconhecimento do seu valor estão, como afirma Célia
Gonsales, associados, além do simbolismo, às suas características formais, destacando-se os
edifícios marcados pela excepcionalidade ou a exemplaridade.6 Se a excepcionalidade é uma
questão já pouco clara, a exemplaridade é ainda mais polémica e subjectiva, remetendo para a
ligação a um estilo ou época, que implica um largo conjunto de princípios interligados:
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Na arquitectura tradicional os diferentes subsistemas que
compõem o edifício (estrutura portante, esquema distributivo,
organização espacial, mecanismos de acesso, relação com o
exterior, etc.) coincidem entre si, sobrepõem-se de modo exacto e
unívoco, estabelecendo nitidamente a sua forma tipológica.7

A exemplaridade de um edifício e respectiva relação
entre partes tornam ainda maior o desafio para a intervenção,
de modo a conseguir recuperá-lo e, eventualmente, alterálo, sem que se percam as características que lhe conferem
identidade, sem que se perca a sua essência.
Não se trata de uma análise linear, daí ser
tão importante quanto difícil e fascinante. Pode ir da
organização interior às características exteriores (seja a
ornamentação, volumetria ou características cromáticas);
das características do edifício às do conjunto.
Reabilitar um edifício é muito mais que reconstruílo, é conhecer o próprio edifício e saber melhorá-lo sem o
descaracterizar.

1.1 – Autenticidade e ‘Fachadismo’
Cada obra desaparecida é uma nova mutilação
na memória colectiva. Com leis que permitem a
demolição integral (...) de obras únicas, à excepção
das fachadas, convertidas em simples máscaras da
obra nova, fica claro que ainda há muito por fazer.8

A intervenção no património implica, além de
conhecimentos técnicos e capacidade de criar espaços
partindo de elementos já construídos, uma extraordinária
capacidade de análise do edificado. Como foi referido a
propósito da identidade, há que perceber quais os elementos
supérfluos e quais os que são indispensáveis para que não
seja posta em causa a essência. Há que definir princípios de
intervenção, há que ser autêntico. A procura da autenticidade

1-Alexandre Alves Costa, citado por Luis Santiago Baptista (2010), p.25
2-Carta de Cracóvia - anexos - definições
3-Dicionário online Porto Editora: conjunto de
características essenciais e distintivas de alguém,
de um grupo social ou de alguma coisa
4-Souto de Moura (2000), p.32
5-Natália Costa (2006), p.54
6-Célia Gonsales (2008), p.2
7-Carlos Martí Aris, Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura (1993);
citado por Célia Gonsales (2008), p.5
8-Javier Domínguez (2007), p.8
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nestes projectos é uma questão praticamente consensual, quase óbvia. A sua definição e a noção
dos limites que ela permite são, no entanto, problemas complexos. Sérgio Infante define-a como
a “procura por uma relação de verdade e sinceridade entre o suporte da mensagem e a mensagem
em si mesma.”9
Trata-se, portanto, de um problema de concordância entre o invólucro e o conteúdo. Qual
é o limite para a intervenção e alteração do interior de um edifício sem que essa relação seja
comprometida? Este é um problema muito comum na adaptação de edifícios a novas realidades.
Actualmente discute-se esta questão devido ao regresso aos centros históricos. A ocupação destes
locais por novas gerações, nomeadamente de classes com maior poder económico que aquelas
que habitualmente ocupavam aquelas zonas da cidade (e consequente valorização), obrigou
a criar condições de que aquelas habitações não dispunham. A introdução de estacionamento
muda desde logo o contacto do edifício com a rua e a instalação de elevadores e ar condicionado,
indispensáveis para boas vendas, exigem alterações profundas dos interiores, das estruturas e
até mesmo da organização dos fogos.
Como tal, “a arqueologia, a história da arte e da arquitectura, o estudo dos materiais
e sistemas construtivos tradicionais, bem como das patologias e degradações, dos meios de
consolidação, e, por fim, a filosofia e a ética da salvaguarda terão de ser sistematicamente
considerados na recuperação do património.”10
Quais os limites que põem em causa a legitimidade de uma intervenção? Será
imprescindível a preservação dos materiais originais ou admite-se, como nos templos asiáticos
em madeira, a renovação cíclica dos mesmos criando réplicas do edifício, ou seja, preservando
a forma e não a matéria? Esta é uma questão cultural e a cultura ocidental, pela tradição de
construção em pedra, valoriza a durabilidade da obra. A réplica de um edifício que ruiu não terá
a mesma legitimidade que uma cobertura de colmo que tem de ser regularmente renovada. No
entanto, em nome da autenticidade e da identidade, são feitas obras absolutamente incríveis –
remoção de todos os elementos acrescentados ao longo de diferentes gerações e usos; demolições
para repor o “original”, etc.
Na adaptação da casa onde viveu Antero de Quental, em Vila do Conde, com vista a
criar um espaço em sua homenagem, o arquitecto Maia Gomes optou por fazer desaparecer tudo
o que lhe foi acrescentado, por forma a “aproximá-lo, o mais possível, ao que era à época de
Antero”.11 Por outro lado, o interior foi totalmente demolido e criado um espaço completamente
diferente. O interior, o local de trabalho do poeta, e espaço em que viveu, foi esquecido. Não foi
mantido o princípio defendido na intervenção da fachada. Perdeu-se a unidade e a coerência.
Embora com métodos questionáveis, houve uma clara preocupação com a identidade
do edifício na recuperação do exterior, já no interior foi ignorada. Perdeu-se a ligação entre
subsistemas referida por Carlos Marti Aris.12 Está, desde logo, posta em causa a autenticidade
da construção. Foi anulada a evolução, a passagem do tempo no exterior e afirmada no interior.
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Retomando a questão dos materiais, será possível
alterá-los sem que se ponha em causa a autenticidade do
edifício? Actualmente é muito comum remover rebocos
das fachadas de edifícios antigos e deixar à vista as
paredes de pedra em nome de uma tradição de construção
‘rústica’. Já a operação oposta (a reposição de reboco num
edifício com pedra à vista, por forma a repor o original) é
muito contestada. Por outro lado, levanta-se a questão da
manutenção das técnicas construtivas como um elemento
indispensável à preservação da identidade e autenticidade
em contraponto com a preservação apenas do aspecto final.
Estas são algumas das preocupações importantes
na preservação do edificado, que começou por estar
associada aos edifícios monumentais como palácios ou
castelos, enquanto as construções correntes eram alteradas
ou demolidas sem se questionar a importância do conjunto
que formavam. Este foi um gesto muito comum com
Haussmann, que no século XIX lançou Paris para o futuro
destruindo parte do passado – a malha da cidade histórica foi
rasgada, evitando-se apenas a demolição de monumentos. A
intervenção em edifícios patrimoniais, embora nem sempre
respeitando o legado de gerações passadas, envolvia o
estudo de arquitectos e exigia maior ponderação que as
edificações correntes. Tanto edifícios religiosos como civis
foram recebendo novos elementos, ampliações, adaptação
a novos estilos. Com a evolução das teorias de protecção
do património, sobretudo ao longo do século XX, estas
intervenções começaram a ser cada vez mais questionadas,
procurando não comprometer a identidade dos edifícios
(embora haja propostas como a do Plan Voisin (1925) de Le
Corbusier, mais arrasador que Haussmann; ou o restauro do
Paço dos Duques de Bragança (1937-59), em Guimarães,
de Rogério de Azevedo (1898-1983), em que do original
pouco restou).
Após a consciencialização das perdas resultantes das
demolições massivas, da livre alteração ou reposição do que
se suponha ser original, três tipos de intervenção invasivos

Fig.1- Casa Antero de Quental - vista do exterior

Fig.2- Casa Antero de Quental - vista do interior

Fig.3- Casa Antero de Quental - vista do interior

9-Sérgio Infante (2001), p.26
10-Sérgio Infante (2001), p.24
11-Maia Gomes, Jornal de Notícias (2009)
12-Como citado na p.13
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e destrutivos, pondo em causa o património, rapidamente se passou para a musealização dos
monumentos. Procurou-se evitar alterações profundas – manter o programa, tal como a forma,
já que habitualmente se procura preservar as marcas do passado – tentando ainda que se
identifique com a época de construção. Assim, o objectivo principal da intervenção passa pela
conservação dos edifícios. Estes, geralmente com dimensões consideráveis, permitem a sua
adaptação e mesmo a introdução de alguns elementos novos sem pôr em causa a sua identidade,
pois prevalece a manutenção dos seus elementos caracterizadores.
Na edificação corrente, sobretudo se destinada à habitação, a situação torna-se mais
complexa – a necessidade de adaptação a novas realidades e a introdução de novas funções,
associada à forte degradação provocada pela falta de manutenção, implicam por vezes a
demolição de grande parte da construção para tornar possível a reutilização do invólucro. Já no
exterior, particularmente em contexto histórico, muito dificilmente se pode fazer alterações – o
que leva a uma desconexão entre aqueles dois elementos. No limite é destruído todo o interior,
preservando apenas a fachada, que pode também não corresponder ao original.
Esta atitude foi apelidada de ‘fachadismo’, termo que remete desde logo para a fachada13,
que pode ser entendida como a frontaria de um edifício, mas também como semblante, ou seja,
aparência, visto tratar-se do elemento mais visível, que se observa à chegada e, portanto, aquele
que dará a primeira impressão. O termo fachada é ainda conotado com a ocultação, no sentido
de mascarar, esconder o interior, levantando curiosidade.14
Na arquitectura urbana (…) as fachadas urbanas são sempre significantes dos espaços internos
do edifício que encerram no seu interior, mas também correspondem, elas próprias, à determinação
de um novo significado. Ou seja, as fachadas urbanas concorrem para a definição de um novo tipo
de espaço, também com características de um “interior”, mas a uma diferente e muito maior escala:
a amplitude do espaço urbano. Nesse sentido, as fachadas são como que as “paredes interiores” do
espaço urbano, pelo que são, no mesmo momento, significantes e significado. 15

As fachadas são elementos centrais na caracterização da cidade, são criadoras de
identidade. Usá-las como elemento cénico para teatralização do espaço urbano procurando
fazer parte de um tempo ao qual não pertencem, tentando associar-se a um interior que já não
possuem, buscando ligações a uma memória que já não é a sua, cria um cenário em vez de
preservar uma cidade.
Vitor Cóias, preocupado com a vulgarização de práticas fachadistas, descaracterizadoras
dos edifícios e lugares, define-as como “demolição sistemática do interior de antigos edifícios
e sua substituição por nova construção, com profundas mudanças tipológicas, volumétricas,
estruturais e construtivas, onde a antiga fachada sobre a rua principal é preservada de forma
acrítica, ou é reconstruída numa imitação forçada da antiga. Uma primeira proposta de definição
teórica do termo foi expressa por J. Richards (1994)”16
Este problema acentuou-se no século XIX, aquando da aceleração da mudança das
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cidades (por força da revolução industrial e consequente
aumento populacional), com a tentativa de evitar alterações
repentinas do carácter local e a implementação da
obrigatoriedade de preservar “determinados sinais urbanos
significativos do imaginário colectivo e, como tal, dotados
de valor patrimonial, seguindo práticas arquitectónicas que
entendiam a separação entre fachada e espaço interior”17
Esta prática, como solução para preservar um
monumento ou edifício de valor patrimonial reconhecido,
começou por ser aceite como uma boa solução para
adaptação a novos programas, mas a crescente adulteração
do edificado e falso respeito pelas construções históricas
obrigou a nova reflexão sobre a preservação do património,
de onde se destaca a preocupação do ICOMOS: “ (…)
as alterações funcionais (a transferência de habitação
para serviços, por exemplo) e de significado (perda da
autenticidade patrimonial) provocadas por um fachadismo
essencialmente especulador e culturalmente acrítico,
parecem constituir hoje uma das mais sérias ameaças, ou
condicionantes, à efectiva conservação do património
urbano Europeu.”18
Para José Aguiar, o fachadismo esconde a
substituição da cidade histórica e do seu património
edificado, impedindo que se afirme a construção
contemporânea, quebrando ainda a ligação entre a fachada
e a organização do interior, “desarticulando as ligações
entre tipologia do edificado e morfologia urbana”.19 Desta
forma, dá-se um corte na transmissão de conhecimentos de
tipologias que foram evoluindo ao longo de várias gerações,
que foram sendo sucessivamente melhoradas e adaptadas
aos materiais, às técnicas e às necessidades, adaptadas
a cada tempo, perdendo-se a identidade do edificado, a
ligação entre a rua, as fachadas e os interiores. O tempo não
pára. Da mesma forma que não pode ser ignorado o carácter
do alvo da intervenção, forçando a introdução de elementos
estranhos, a intervenção no património também não se pode
limitar à imitação da construção de outros tempos.

13-Dicionário online Porto Editora: Do italiano
facciata, de faccia, «face»: alçado ou desenho em
projeção ortogonal do exterior de um edifício;
frontaria; frontispício de um livro; aparência;
aspeto, semblante; de fachada: que se mantém
apenas na aparência, superficial
14-Vasco Santos (2010), p.39
15-José Aguiar (2002), p.137
16-Vitor Cóias, ATIC Magazine, n° 24; citado por
Vasco Santos (2010), p.40
17-M.Tomé (2002) p.226
18-ICOMOS, ATIC Magazine, n° 24; citado por
Vasco Santos (2010), p.42
19-José Aguiar (2002), p.140
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Hoje, intervir no património arquitectónico é também um acto de coragem e de cultura que
deve unir-se numa homenagem àqueles que foram capazes de produzir o património de que hoje nos
orgulhamos; estejamos certos que esses, se hoje continuassem a projectar e a construir não deixariam
de usar, com parcimónia, com sabedoria, mas também com vontade, os materiais e as técnicas de que
hoje disporiam.20

Sem ignorar as necessidades actuais, como refere Appleton, é indispensável pensar as
intervenções no património como continuação do passado. Há que estudar o edifício, perceber
o seu carácter e avançar para uma nova fase onde se resume o passado, o presente e o futuro,
onde se adaptam as novas técnicas e novos materiais a uma realidade diferente, onde se procura
respeitar o alvo da intervenção. Respeitar supõe uma intervenção responsável, não destruir, não
criar uma obra falsa, pois “a alma de uma coisa é a sua essência: não pode ser simulada, tomada
ou roubada de uma fonte estranha.”21
Desligar a fachada do interior é perder esta essência. Tem de haver uma continuidade,
uma lógica que una cada elemento da construção. “Entrar num edifício é mudar de uma fachada
para um ambiente, do público para o privado e, a não ser que o edifício seja ele próprio um
edifício público, não é de estranhar que o interior faça exigências muito especiais – mesmo
quase escultóricas – ao visitante. Uma pessoa que entra numa igreja, numa cripta ou num
monumento, prepara-se para o que aí vai encontrar”22
É função do arquitecto pensar esta preparação da entrada. Ao trespassar a porta de um
edifício histórico, o visitante deve encontrar um ambiente que corresponda ao lado exterior. Se
a construção foi alterada, adaptada a uma nova fase da sua história, deve também assumir-se
essa evolução no exterior.
Esta ocupação e adaptação dos edifícios dos centros históricos, outrora entendida como
uma grande solução para a degradação, é agora vista com preocupação por poder levar à sua
destruição, pois não há ocupação sem adaptação. Este problema tem vindo a tornar-se cada
vez mais relevante, devido à escassez de recursos e à necessidade de gerir as intervenções
em função dos objectivos pretendidos. Para rentabilizar o espaço são frequentemente criadas
novas fracções em edifícios, com áreas menores, reduzidas ao essencial, alterando as tipologias
originais.
Acredito que para se preservar reabilitando é necessário aceitar algum grau de transformação,
neste caso, implicando o aumento do número de habitações através da alteração das tipologias
existentes. Esse é também o grande desafio que se coloca.23

Apesar de o entender como inevitável, João Santa-Rita chama a atenção para o facto
de se tratar de um tipo de intervenção complexo. “ (...) este tipo de transformações implica
uma grande atenção e cuidado, de modo a assegurar a não adulteração de alguns dos seus
valores.” Esta adaptação terá forçosamente de ser feita, até porque os agregados familiares
são compostos por um número de pessoas cada vez mais reduzido. O assunto foi estudado
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por Fábio Milhazes, que destacou três elementos centrais na
transformação de habitações: estacionamento, circulações
verticais e zonas de serviço, intitulando o seu trabalho “O
reflexo da contemporaneidade na reabilitação do edificado
portuense”. A propósito da reabilitação da zona histórica do
Porto, destaca a necessidade de definir “o tipo de habitação
adequado à população que queremos que venha habitar o
centro histórico, bem como reflectir sobre as mudanças
necessárias para manter e melhorar a qualidade de vida da
população que já lá habita.”24
Ao nível do estacionamento refere a perda de
identidade resultante da introdução de garagens em cada
lote ao nível da rua sugerindo, em alternativa, que seja
ocupado o logradouro dos quarteirões. Outra solução,
estudada pela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU)
do Porto, seria a criação de um túnel de estacionamento,
com acessos pedonais localizados estrategicamente, de
modo a servir vários quarteirões, dando resposta a uma
parte considerável da zona histórica onde este problema é
mais notório. Quanto aos acessos verticais, é estudada a sua
evolução, verificando-se que o tipo de escada, a sua posição
e a localização no edifício, marcam diferentes épocas.
Manter essa característica permitirá sempre enquadrar o
edifício no seu tempo. Alterá-la resultará numa perturbação
da identidade do edificado. Já nas zonas de serviço –
sanitários e cozinhas – a conclusão é diferente. Entendese que as necessidades e usos mudaram, tendo estes que
se adaptar aos novos hábitos – a cozinha tem um maior
contacto com a sala, podendo mesmo fazer parte dela; e as
casas de banho são em maior número e já não são espaços
insalubres na fachada do tardoz, ou mesmo no logradouro.
Com uma visão realista, reconhecendo a
inevitabilidade de intervir no edificado para tornar a
zona histórica atractiva, e assumindo o “reflexo da
contemporaneidade” na reabilitação, fica no entanto o
repúdio pela criação de um espaço cénico, pela anulação
da autenticidade, pelo fachadismo, entendido como “uma

20-João Appleton (2007), p.17
21-Roger Scruton (1979), p.256
22-Roger Scruton (1979), p.255
23-João Santa-Rita, Jornal I (2012)
24-Fábio Milhazes (2010), p.67
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imagem falsa de embelezamento e animação das frentes de rua, como resposta ao aumento do
número de visitantes”25
(…) [os conjuntos históricos] deveriam ser protegidos activamente contra quaisquer
deteriorações, particularmente as que resultam de uma utilização imprópria, de acréscimos
supérfluos e de transformações abusivas ou desprovidas de sensibilidade que atentem contra
sua autenticidade. 26

1.2. Cartas – pela preservação de uma identidade
A crescente importância da intervenção em zonas históricas e patrimoniais e a
consciencialização da sua complexidade, levaram ao desenvolvimento de estudos e discussões
que culminaram em cartas, recomendações e convenções internacionais sobre património, que
definem os princípios que devem ser seguidos aquando dos projectos para zonas que, pelo seu
valor histórico, impliquem especial cuidado. Estas assentam essencialmente num objectivo – a
preservação da identidade dos locais e das obras.
A primeira, e possivelmente a mais conhecida, a carta de Atenas, de 1933, foi o resultado
do quarto CIAM (Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna). Destes congressos
fizeram parte alguns nomes de referência da arquitectura moderna, destacando-se Le Corbusier.27
Este documento é particularmente importante por ser uma carta de urbanismo, retratando
um estudo que procura ser pragmático, objectivo, dirigido à racionalidade e funcionalidade da
cidade que não esquece, no entanto, o património histórico. O passado da cidade, a sua história
e a sua identidade, não podem ser ignorados na construção do novo espaço urbano. A presença
neste congresso de arquitectos provindos de Itália, onde este era um assunto intensamente
debatido, pode ter sido a razão da inclusão deste assunto na carta.
A cidade é entendida como resultado da sua história, visível pelas obras e pela malha
urbana construídas ao longo de séculos e que as tornam únicas, que lhe dão unidade e uma
identidade, “das quais emana pouco a pouco a sua alma”.29 Defende por isso a salvaguarda dos
valores arquitectónicos, sejam edifícios isolados ou conjuntos urbanos, pois são testemunhos do
passado. A estas qualidades junta-se o valor plástico, resultado do “mais alto grau de intensidade
do génio humano”, devendo por isso ser protegidos para que cheguem intactos às gerações
seguintes.
A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge também as obras dos homens. É necessário
saber reconhecer e discriminar nos testemunhos do passado aquelas que ainda estão bem vivas.30

No que respeita à intervenção no património, afasta-se da ideia utópica de perenidade das
construções. Destaca por isso a necessidade de seleccionar as obras representativas de épocas
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que importa preservar, sendo essas recuperadas e protegidas,
podendo as restantes ser adaptadas às novas necessidades
ou mesmo demolidas, para que haja o necessário equilíbrio
entre preservação do passado e resposta às necessidades do
presente. No caso de uma construção importante se situar
num local estratégico para o desenvolvimento de uma
cidade, abre a possibilidade de a deslocar.31
Os autores desta carta estabelecem como prioridade
o presente e o futuro, em detrimento da preservação do
passado e da identidade, sendo esta vista como um entrave
à evolução das cidades, nomeadamente na conservação
de bairros típicos, que impede a melhoria das condições
de salubridade para os seus habitantes. Esta preocupação
com as condições de habitabilidade é uma questão
sempre presente no discurso moderno, em particular com
as populações mais desfavorecidas. Também junto aos
monumentos, vulgarmente inseridos na apertada malha
histórica, procuram criar espaços amplos, desimpedidos,
que permitam aos edifícios respirar, mesmo que isso
implique a demolição de conjuntos antigos, que marcam
a história e a identidade do local. A perda das qualidades
do local é, no entanto, vista como um mal menor – “Os
vestígios do passado mergulharão numa ambiência nova,
inesperada talvez, mas certamente tolerável, e da qual, em
todo caso, os bairros vizinhos beneficiarão amplamente.”32
Para estes novos vazios, a proposta é a mesma que para os
espaços entre edifícios novos – zonas verdes.
A protecção do património arquitectónico acaba por
ser vista como obrigação de salvaguardar alguns exemplares
de cada época para as gerações seguintes. A identidade do
local e do conjunto é ignorada, procurando apenas preservar
a construção ou o monumento como elemento isolado.
Uma preocupação constante nesta carta é a
fomentação de uma arquitectura de verdade, procurando,
no caso da intervenção no património, desencorajar a cópia,
a reposição do estado anterior do edifício e a construção
segundo estilos do passado.

25-José Alberto Rio Fernandes (2005), p.213
26-Carta de Nairobi, ponto 4
27-Entre os fundadores encontram-se nomes como
Sigfried Giedion, Ernst May, Hannes Meyer, Gerrit
Rietveld, entre outros
29-Carta de Atenas, ponto 65
30-Carta de Atenas, ponto 86
31-Carta de Atenas, ponto 86
32-Carta de Atenas, ponto 69
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O emprego de estilos do passado, sob pretextos estéticos, nas construções novas erigidas
nas zonas históricas, tem consequências nefastas. A manutenção de tais usos ou a introdução de tais
iniciativas não serão toleradas de forma alguma.33

Em 1964, do 2º congresso de arquitectos e técnicos de monumentos históricos, resultou
um novo documento de referência, a carta de Veneza. Este acontecimento levou ainda à criação,
com apoio da UNESCO, do ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios,
uma organização internacional não-governamental de profissionais dedicada à conservação do
património mundial, organização que está presente em Portugal desde 1980.
Esta carta, exclusivamente dedicada ao património, tem uma visão diferente da
preservação do passado. Enquanto a carta de Atenas, escrita em contexto modernista, época
de mudança, procurava transmitir que a idade de uma construção não lhe confere valor
patrimonial, propondo assim a demolição do que não fosse entendido como fundamental.34 A
Carta de Veneza, resultado das reflexões do período de reconstrução europeia que se seguiu à
devastadora guerra, mostra um lado nostálgico, de necessidade de preservar as marcas de uma
cultura, guardar os testemunhos de uma identidade e transmiti-los para as gerações vindouras.
O conceito de monumento histórico engloba, não só as criações arquitectónicas isoladamente,
mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de uma civilização
particular, de uma fase significativa da evolução ou do progresso, ou algum acontecimento histórico.35

Um dos pontos em que a carta de Veneza se distancia desde logo da de Atenas é no
facto de não considerar as construções históricas e a sua envolvente como elementos distintos,
sendo o estudo da sua preservação entendido como um só. A classificação de ‘monumento’ é
atribuída não só às construções isoladas, mas também aos conjuntos arquitectónicos – os sítios
– promovendo-se a sua preservação.
“Sempre que o espaço envolvente tradicional subsista, deve ser conservado, não devendo
ser permitidas quaisquer novas construções, demolições ou modificações que possam alterar
as relações volumétricas e cromáticas.”36 Da mesma forma, não engloba apenas os edifícios
excepcionais, inclui também as “realizações mais modestas que tenham adquirido significado
cultural com o passar do tempo.”37
Apesar de ter como intenção preservar o maior número de edifícios históricos, há noção
de que não há meios suficientes. Daí, como a utilização dos edifícios pode ser um passo para
a sua conservação, é proposto o seu uso para fins sociais, desde que não seja alterada a sua
disposição ou decoração.
O restauro é um tipo de operação altamente especializado. (...) Qualquer operação desse tipo
deve terminar no ponto em que as conjecturas comecem.38

A procura da autenticidade é um ponto em comum entre estas duas cartas. Qualquer cópia
ou reconstrução é repudiada pelos dois documentos. A intervenção num edifício deve ter como
fim preservá-lo. Qualquer reconstrução ou alteração necessária deve respeitar todas as partes
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do edifício e ser perceptível, destacando-se da construção
original e mostrando o tempo em que foi executada. Para a
preservação da identidade das edificações, é ainda defendido
que, no caso de construções com intervenções de diferentes
épocas, todas sejam respeitadas, procurando preservar a
história e não um estilo. Porém, divergem nas técnicas – a
carta de Veneza sugere o uso de técnicas modernas apenas
quando as tradicionais se revelarem inadequadas. A carta de
Atenas, indicando que “as antigas condições de trabalho não
poderiam ser reconstituídas”, aponta para o uso de técnicas
modernas nas intervenções no património, entendendo que
optar por técnicas tradicionais significaria um contra-senso
pois “nunca foi constatado um retrocesso, nunca o homem
voltou sobre seus passos”. 39
O ICOMOS Portugal destaca, além da carta de
Veneza, documento fundamental, de âmbito geral, outros
textos que a complementam – Carta de Florença, para
os jardins históricos, a Carta de Washington, para as
cidades históricas, a Carta de Lausanne, para o património
arqueológico e a Carta da Villa Vigoni, para o património da
igreja – incluindo-as na 1ª publicação de Cadernos SPPC,
intitulada Textos Fundamentais (Janeiro de 1996).
A carta de Florença, escrita em 1981 pelo comité
dos jardins históricos do ICOMOS, procura conceder a
estes o estatuto de “monumento”, visto que se trata de “uma
composição arquitectónica e vegetal que apresenta interesse
público dos pontos de vista histórico e artístico.”40
Intervêm na composição arquitectónica do jardim
histórico: a sua planta e os diversos perfis do terreno; as massas
vegetais: essência, volume, jogo cromático, espaço e alturas
respectivas; os elementos construídos e decorativos; as águas
móveis ou estagnadas, que reflictam o céu.41

Por se tratar de um monumento, é entendido que
deve ser salvaguardado segundo as regras da carta de

33-Carta de Atenas, ponto 70
34-Note-se que esta carta é de urbanismo e não de
património. Este tema ocupa apenas um capítulo.
35-Carta de Veneza, Art.1
36-Carta de Veneza, Art.6
37-Carta de Veneza, Art.1
38-Carta de Veneza, Art.9
39-Carta de Atenas, ponto 70
40-Carta de Florença, Art.1
41-Carta de Florença, Art.4
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Veneza, com as devidas diferenças, por se tratar de um elemento essencialmente vegetal e,
portanto, “perecível e renovável”. Tal como naquela carta, e por se tratar de um documento
redigido pela mesma entidade, aplica-se não só a jardins monumentais, mas também aos mais
modestos; defende-se a manutenção do contexto (“urbano ou rural, artificial ou natural”); e são
previstas diferentes intervenções tais como manutenção, conservação ou restauro, que devem
sempre ter em conta o jardim enquanto conjunto, procurando sempre manter a autenticidade.
Os elementos de arquitectura, de escultura e de decoração fixos ou móveis que façam parte
integrante de um jardim histórico não devem ser retirados ou deslocados dos seus locais (...)42

Os elementos artificiais dos jardins, parte da sua identidade, serão apenas movidos para
reparação ou restauro, tendo essas intervenções de ser indicadas, tal como sucede nos edifícios.
Qualquer restauro ou reconstituição terá de ser resultado de um estudo, seguido de projecto e
debate com peritos, por forma a não pôr em causa a essência do monumento.
Em resultado de um desenvolvimento mais ou menos espontâneo ou de um projecto deliberado,
todas as cidades do mundo são a expressão material da diversidade das sociedades através da história,
sendo, por esse facto, históricas.43

As cidades históricas, “além da sua qualidade como documento histórico, expressam
os valores próprios das civilizações tradicionais”. Estas qualidades só serão transmitidas às
gerações vindouras mediante a prevenção da degradação que as ameaça.
A carta de Washington, carta internacional para a salvaguarda das cidades históricas,
redigida em 1987, procura evitar esta situação, propondo “os princípios e os objectivos, os
métodos e os instrumentos de acção adequados à salvaguarda da qualidade das cidades históricas”,
de forma a preservar as marcas do passado, que “constituem a memória da humanidade”.44
Como tal, “entende-se por salvaguarda das cidades históricas as medidas necessárias à
sua protecção, conservação e restauro, assim como ao seu desenvolvimento coerente e à sua
adaptação harmoniosa à vida contemporânea”.45
A definição das medidas é importante para evitar a perda de identidade e autenticidade
que pode resultar de uma incorrecta intervenção no património.
Os valores a preservar são o carácter histórico da cidade e o conjunto dos elementos materiais
e espirituais que lhe determinam a imagem, em especial: a forma urbana definida pela malha fundiária
e pela rede viária; as relações entre edifícios, espaços verdes e espaços livres; a forma e o aspecto
dos edifícios (interior e exterior) definidos pela sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor
e decoração; as relações da cidade com o seu ambiente natural ou criado pelo homem; as vocações
diversas da cidade adquiridas ao longo da sua história. Qualquer ataque a estes valores comprometeria
a autenticidade da cidade histórica.46

Critério transversal a todas as cartas analisadas é a necessidade de agir de forma
criteriosa e informada, “com prudência, método e rigor, evitando dogmatismos tendo sempre em
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conta os problemas específicos de cada caso particular.”47
Contrariamente à carta de Atenas, este documento defende,
inequivocamente, que as infra estruturas necessárias à vida
contemporânea se devem adaptar à cidade histórica.
A introdução de elementos de carácter contemporâneo,
desde que não perturbe a harmonia do conjunto, pode contribuir
para o seu enriquecimento.48

A introdução de construções novas em contexto
antigo, que pode ser entendida como intrusão e
perturbação da identidade do local, é aqui vista com
naturalidade, impondo no entanto uma harmonização com
as preexistências, nomeadamente na escala, rede viária e
organização espacial.
O património arqueológico constitui um testemunho
essencial sobre as actividades humanas do passado.49

A carta de Lausanne, de 1990, para a protecção
e gestão do património arqueológico é dedicada ao
conhecimento das origens e evolução das sociedades. Este
documento procura evitar a “destruição, degradação ou
alteração através da modificação de qualquer monumento,
sítio arqueológico ou da sua envolvência”50
Além da protecção dos achados, trata também da sua
abertura às populações, de forma a criar um envolvimento
entre o público e o conhecimento das suas origens, da sua
identidade e, consequentemente, consciencializando para a
necessidade de protecção desse património.
Tal como nas restantes cartas do ICOMOS,
é defendida uma intervenção de verdade, opondose a imitações e obrigando à clara identificação das
reconstituições.
Em 1994 foi escrita a carta da Villa Vigoni, sobre a
conservação dos bens eclesiásticos, em Como, Itália, país
de importância crucial na Igreja. A religião marcou muitas
gerações da humanidade, tal como as sociedades foram
fazendo evoluir a religião. O património religioso é, por

42-Carta de Florença, Art.13
43-Carta de Washington, preâmbulo
44-Carta de Washington, preâmbulo
45-Carta de Washington, preâmbulo
46-Carta de Washington, ponto 2
47-Carta de Washington, ponto 4
48-Carta de Washington, ponto 10
49-Carta de Lausanne, introdução
50-Carta de Lausanne, Art.3
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isso, uma ferramenta importante para o estudo do nosso passado, devendo ser conservado, de
modo a poder ser transmitido às gerações vindouras.
Não sendo documentos vinculativos, as cartas patrimoniais são, ainda assim, documentos
de grande importância, já que resultam do cruzamento de opiniões e são posteriormente usados
como base para os critérios de intervenção a ser usados por diferentes organismos. O facto de
provocarem debates acerca dos princípios a usar é o ponto mais relevante, pois só assim se
consegue evoluir, por um bem que é comum, a identidade do património, parte de cada “sítio”,
de cada cultura.

1.3 – “A obra anónima” – Reabilitar com obra nova em contexto patrimonial
A minha maior ambição é a obra ser anónima, que é contrário de passar despercebida 51

Intervir em edificações históricas, como foi referido, é um trabalho complexo, que
requer especial cuidado para não pôr em causa a sua identidade, a razão de procurar preserválas. Projectar edifícios novos em zonas de valor patrimonial é uma tarefa igualmente exigente
pois implica especial cuidado para não perturbar o contexto. Construir nestes locais exige uma
análise cuidada da envolvente e a selecção do que é essencial para projectar sem perturbar
o conjunto. De modo que, por vezes, é imprescindível a humildade e a habilidade de saber
esconder a nova peça, para que consiga conviver pacificamente com o preexistente.
Foi o que procurou Eduardo Souto de Moura na Casa das Artes, tentando proteger o jardim
em que se insere. Não se trata de uma reabilitação convencional, mas de uma transformação
de um espaço em que o objectivo era o mesmo – proteger o local, procurar introduzir a
nova construção sem descaracterizar o projecto de Marques da Silva. Citando Távora, este
projecto pode também ser visto como uma reabilitação pois “todos os projectos são, de facto,
reabilitações. Se há um vazio reabilitamos um vazio; e se há um edifício reabilitamos o edifício:
trata-se sempre de arquitectura.”52
Qualquer tipo de intervenção naquele lugar, não devia interferir com o jardim existente. Mais
do que propor foi necessário omitir, mais do que desenhar foi necessário raspar, mais do que compor
foi necessário ser simples com rigor de resposta.53

Ser simples. Será este o conceito que por vezes é ignorado? A discussão habitual gira em
torno de duas atitudes – contraste ou mimetização – quer seja uma nova janela, um novo volume
ou um novo edifício. Estas são duas atitudes às quais falta o mais importante – assumir o novo
com o necessário respeito pela essência do preexistente. Acima de tudo, numa reabilitação, mais
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do que destacar o que é novo, importa reforçar a identidade
do edifício ou espaço intervencionado.
Os terraços de Bragança, em Lisboa, de Álvaro Siza,
são o exemplo maior da procura da obra anónima. Tal como
a Casa das Artes, é uma construção nova, mas porventura
um dos melhores exemplos de intervenção no património.
Insere-se em pleno centro de Lisboa, numa rua
consolidada, semelhante a tantas outras. Semelhante pela
unidade que a caracteriza, pela identidade que faz com que
realmente seja parte daquela cidade. Características essas
que foram a condicionante mais importante para o projecto
de Álvaro Siza. Condicionante, mas também referência,
pois a obra daquele arquitecto mostra sempre um estreito
diálogo com o contexto.
Numa passagem pelo local, apesar de se tratar
de uma obra recente, com uma data de construção muito
distante da das edificações vizinhas, não se destaca do
conjunto, faz parte dele. É assumido o tempo da obra, não há
uma mimetização do preexistente, mas os princípios usados
são os mesmos, para que a sua identidade saia reforçada. A
autoria, essa não é nunca revelada pela forma.
O conjunto edificado em causa ocupa um enorme
vazio, um lote com cerca de 5000m2 e uma frente muito
extensa (cerca de 120m), o que poderia originar uma ruptura
na frente da rua do Alecrim. No entanto, o volume é quebrado
por forma a prolongar o ritmo das fachadas dos edifícios
vizinhos, usando essas quebras também para se ajustar à
inclinação da rua, como sucede nas construções do lado
oposto. Igualmente dialogante com a envolvente é o ritmo
e a proporção das aberturas – vãos verticais e agrupados
dois a dois, como nos estreitos lotes característicos dos
centros das cidades, aproveitando a maior quantidade
de luz possível com a largura que os materiais e técnicas
antigos permitiam. Os revestimentos e as suas cores são
também elementos essenciais na caracterização destas ruas.
É usado, por isso, um embasamento em pedra lioz, dando
continuidade àquele material e ao seu tom acastanhado ao

Fig.4- Casa das Artes - acesso

Fig.5- Casa das Artes - ligação com o jardim

Fig.6- Casa das Artes - ligação com o jardim

Fig.7- Terraços de Bragança- vista da rua da
Alecrim

51-Souto de Moura (2000), p.34
52-Fernando Távora, Nulles dies sine linea
53-Souto de Moura (2000), p.52
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longo da rua, distinguindo os pisos de comércio e escritórios dos de habitação, com azulejos,
revestimento típico das ruas mais antigas, em tons de azul, de modo que o limite do edifício e o
céu se confundem. A superfície irregular destes azulejos, como os mais antigos, ajuda também
a integrar o edifício na envolvente, criando um reflexo que sugere a ondulação do rio, que se vê
ao fundo da rua.
Todo este tratamento, em conformidade com a envolvente, permitiu incluir neste projecto
algumas características actuais, que se detectam ao aproximar da obra, sem destruir o conjunto.
É o caso dos caixilhos – dividi-los com pequenos vidros, à semelhança dos antigos, seria uma
aproximação demasiado forçada, foram por isso apenas divididos em dois, na vertical, de
forma assimétrica, reforçando a verticalidade da obra. As varandas são também assumidamente
contemporâneas, afirmando o uso do betão e a sua leveza, tal como as suas guardas, metálicas,
com uma espessura e simplicidade que no tempo dos edifícios mais antigos não era possível.
Esta obra, com toda a sua originalidade, todo o seu detalhe, tem tanto de Álvaro Siza
como da própria cidade de Lisboa e da sua “arquitectura tradicional”. Mais do que criar uma
obra de arte para juntar ao seu currículo, o arquitecto procurou desenhar mais um edifício para
aquele contexto, de modo a colmatar o vazio daquela rua e valorizá-la.
Este respeito em relação à identidade da envolvente não deve ser característico apenas
das intervenções em zonas históricas. Qualquer aglomerado merece uma intervenção consciente,
procurando a integração no contexto. É esta a atitude a tomar para se conseguir a harmonia de
uma rua, é esta a atitude que lhe confere uma identidade forte.
Em Corrubedo, na Galiza, Chipperfield desenhou uma pequena habitação num lote de
muito reduzidas dimensões, em meio consolidado. Ao invés de juntar confusão à confusão, este
arquitecto pretendeu criar ordem; em vez de procurar destacar-se da geometria da envolvente,
incluiu-a na forma da casa; em vez de impor uma nova linguagem, adaptou-a às circunstâncias.
Ligada à malha consolidada por uma rua e uma frente de mar, o arquitecto procura fazer
a ligação entre dois alinhamentos. Do lado da rua, as torções resultantes do prolongamento
das habitações vizinhas desenham uma fachada irregular, onde são criadas apenas a entrada
e uma abertura pontual. Do lado oposto, com a fachada voltada para o mar, e com uma frente
maior que a da rua, a habitação afirma-se. Mantém-se o princípio de servir de elo de ligação,
prolongando as cérceas e alinhamentos das edificações às quais está adossada. Mantém-se
também o embasamento em pedra, que marca o limite da praia e eleva as habitações a um nível
que lhes garante segurança; tal como a cor, o branco, que predomina naquela frente.
Como referido a propósito da obra de Álvaro Siza, garantida a essência do local, o
arquitecto consegue alguma liberdade para fazer do seu projecto uma peça original. Neste caso,
Chipperfield optou por ter aberturas com um ritmo e dimensões diferentes da envolvente, sem
que esta saísse minimamente prejudicada. Nos pisos superiores, pequenas aberturas pontuais
mostram ainda alguma influência da envolvente, mas entre estas, o grande volume, ligeiramente
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saliente, que desenha o terraço, torna-se já independente,
destaca-se claramente do princípio integrador. No piso
inferior, ao nível do embasamento, os rasgos verticais, com
a altura total do piso, entre planos escuros, quase não se
percebem. Entre estes dois níveis, um envidraçado percorre
toda a largura da habitação. Este demarca-se do contexto,
mas os elementos que com ele dialogam tornam-se mais
fortes, permitindo a coesão do projecto.
Os projectos referidos mostram como a preocupação
com a integração de novos edifícios em zonas consolidadas
não é um factor prejudicial à qualidade do projecto.
Demonstra-se, aliás, o contrário, que o contexto pode ser uma
inspiração para o desenho do novo. Esta noção, já seguida
em zonas históricas, torna-se particularmente importante
em zonas de expansão, onde, devido ao rápido crescimento,
falta de planeamento e ainda a falta de densidade que o
tempo lhes poderá dar, se destaca a desordem e falta de
unidade. É aí que se torna essencial procurar respeitar e
reforçar a identidade do local, pois essa será a cidade de
amanhã.
Como foi referido a propósito da carta de
Washington, para a salvaguarda das cidades históricas,
a introdução de elementos contemporâneos em contexto
histórico enriquece-o. Estes resultam da obra de diferentes
gerações, de diferentes tempos. Não podem, por isso, ser
congelados. A sua evolução não deve ser travada.

Fig.8- Terraços de Bragança- fachada

Fig.9- Casa em Corrubedo- vista da entrada

Fiz o maior esforço possível para intervir ao mínimo;
o processo foi omitir para não desequilibrar o que já
estava bem.54

Fig.10- Casa em Corrubedo- vista do mar

54-Souto de Moura (2000), p.32
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II - Tempo

2. Tempo
A obsessão com a conservação do património quase significa falta de criatividade. O património
resulta da criação permanente e colectiva e o próprio acto de recuperação do património tem
de ser um acto de criação e não um acto de rotina burocrática ou capricho pessoal.55

“A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo dos
séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem sua personalidade própria
e dos quais emana pouco a pouco a sua alma.”56 Este acontecimento contínuo é o principal desafio
para um arquitecto na intervenção em edifícios históricos. Se a continuidade é característica do
património, então a recuperação deve ser, como defende Távora57, um acto de criação, pois
limitar-se a manter o existente seria interromper esta evolução. Vendo o problema de outra
forma, o simbolismo de um monumento, a sua imagem consolidada, a sua identidade forte,
abrem dúvidas sobre a legitimidade de alterar parte desse património, pois a criação de uma
nova fase, juntando mais um acontecimento que marcará a sua alma, a sua identidade, poderá
entrar em conflito com o passado.
Portanto, a intervenção no património será sempre um trabalho de risco entre a ambição
de continuar o trabalho de gerações passadas, com o perigo de perturbar o existente e, no lado
oposto, a musealização do edifício, comprometendo o seu melhoramento.
Querer e saber “classificar” monumentos é uma coisa. Saber depois conservá-los fisicamente
e restaurá-los é um outro assunto, que assenta sobre outros conhecimentos. Ele exige uma prática
específica e praticantes especializados, os “arquitectos dos monumentos históricos”, que o séc. XIX
inventou.58

As obras dos nossos antepassados são uma marca da nossa evolução enquanto sociedade,
da nossa história, da nossa identidade, “fazem parte do património humano, e aqueles que os
detêm ou são encarregados de sua protecção, têm a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo
o que é lícito para transmitir intacta para os séculos futuros essa nobre herança.”59
Os edifícios merecedores de especial atenção e protecção são determinados, nas línguas
de origem latina, pelo termo ‘patrimoniu’. Este termo “remete para algo valioso, que vai
transitando de pais para filhos, os bens de família”.60 É ainda associado a herança de gerações
passadas e transmissão às gerações futuras.
As contribuições válidas de todas as épocas para a construção de um monumento devem ser
respeitadas, dado que a unidade de estilo não é o objectivo que se pretende alcançar nos trabalhos de
restauro.61

O património, como elemento associado à memória colectiva, reflecte as intervenções
de que foi alvo ao longo da sua história. Cada operação traduz-se como uma nova criação, uma
marca do seu tempo. Estes actos não podem por isso ser considerados menos relevantes que o
projecto original. Da mesma forma, não se pode permitir que se perca informação. As nossas
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construções são o reflexo da nossa história. Deixar que se
degradem, deixar que se apague o nosso passado, é perder a
nossa identidade.
Mas proteger não significa manter intacto ou repor
o original. A ideia de construções absolutamente puras e
originais não é realista. Desde logo porque são usadas e
habitadas pelo Homem, estando sistematicamente sujeitas
às marcas da sua acção ao longo do tempo. E isso não é um
factor desvalorizador. Pelo contrário, é precisamente aí que
reside a riqueza do património.
E o tempo é implacável. Não o podemos arredar, nem
tão pouco congelar.62

Portanto, não vale a pena procurar restaurar imitando
o que um dia existiu, já que será sempre uma obra falsa,
nunca uma peça original. Temos de respeitar o tempo.
Aquilo que define o espírito urbano são as colagens,
os somatórios dos vários extractos por sobreposição
deixando discernir as várias épocas e culturas.63

2.1 Conservar ou restaurar? Preservar o que é
ou refazer o que foi?
Tenha-se em conta que o tempo é entretanto um aliado
complicado e difícil de gerir, mas que é como outros um
recurso a mobilizar e integrar, devendo entender-se que
nunca é completamente perdido...64

A intervenção no edificado é, antes de mais, uma
necessidade, já que as construções, pensadas a longo prazo,
implicam uma manutenção regular. Com o decorrer do
tempo, e as marcas que este deixa, as intervenções vão-se
tornando sucessivamente mais complexas não só em termos
técnicos, mas sobretudo pela necessidade de preservar
os elementos caracterizadores das construções de valor
patrimonial.
Definir princípios e saber o que deve ou não ser

55-Fernando Távora citado por Sérgio Fernández,
in Javier Gallego Roca (2003), p.103
56-Carta de Atenas, ponto 65
57-Ver citação do início do capítulo
58-Françoise Choay (2000), p.127
59-Carta de Atenas, ponto 65
60-Sérgio Infante (2001), p.25
61-Carta de Veneza, Art.11
62-Victor Neves (2011), p.8
63-Souto de Moura (2000), p.30
64-Alexandra Gesta (2011), p.2
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protegido é o ponto de partida, sempre polémico e difícil de alcançar. Se, por um lado, os
edifícios têm de ser melhorados e adaptados às necessidades do presente, as marcas do passado
não devem ser apagadas.
A renovação do edificado, além de por vezes levar à perda de marcas do tempo (como
a remoção de acrescentos, que são símbolos da necessidade de outras épocas), pode também
desligar o edifício do conjunto em que se insere, já que o seu aspecto será o de uma construção
nova com imagem do passado, inserido em contexto actual.
No extremo oposto, a conservação do edificado, evitando a sua descaracterização, é uma
atitude que permite destacar o efeito do tempo no edifício e as marcas de diferentes gerações,
mas não deixa que se melhore as suas condições.
Este contraste entre aquilo que é, no fundo, o natural envelhecimento dos edifícios e a
recuperação invasiva que pode ser o restauro, se entendido como reposição do original, é uma
questão sempre actual mas que não é nova. Teve como figuras principais Viollet-le-Duc e John
Ruskin, que defendiam, respectivamente, o restauro e a conservação.
Não querendo explorar de forma aprofundada as diferentes correntes da intervenção no
património, importa destacar estas duas por se tratar de extremos opostos e para entender as suas
bases.
Ao longo da história da arquitectura, foram inúmeros os casos em que, perante a
necessidade de recuperar edifícios degradados, se decidiu intervir sem preocupação em preservar
o existente, acrescentando novos elementos ou demolindo partes e construindo segundo os
estilos mais recentes. No séc. XIX 65, com a história da arquitectura a ganhar reconhecimento,
o desenvolvimento de estudos acerca da conservação e restauro de monumentos históricos e
a aquisição de saberes científicos e técnicos acerca da constituição dos materiais, dá-se um
ponto de viragem. O estudo do edifício antes da intervenção e a presença de arquitectos com os
devidos conhecimentos são imprescindíveis às intervenções no património. Mais, em torno desta
questão surgem diferentes correntes, com intensos debates, que são consequência dos estudos
elaborados e da importância agora dada às construções históricas.
A nível europeu, o debate acerca do restauro resumia-se fundamentalmente a duas
doutrinas – intervencionista, que predominava e a anti-intervencionista, que se destacou em
Inglaterra, onde o debate surgira já no final do séc. XVIII, entre antiquários e arquitectos.
O trabalho das gerações passadas confere aos edifícios que elas nos legaram um carácter
sagrado. As marcas que o tempo imprimiu sobre elas fazem parte da sua essência. 66

A concepção de Ruskin para monumento histórico leva-o a defender um antiintervencionismo radical, não permitindo qualquer intervenção nos monumentos além da
consolidação, que teria de ser muito discreta. As marcas do tempo e das gerações passadas são
parte fundamental da identidade. Cada edifício deve assumir o seu tempo, deve assumir o seu
passado. Acerca do restauro de edifícios patrimoniais, afirma que “Nós não temos o mínimo
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direito de o fazer. Eles não nos pertencem. Eles pertencem,
em parte, aos que os edificaram, em parte ao conjunto de
gerações humanas que nos seguirão.” Para Ruskin, restauro
significa “a destruição mais total que uma construção
pode sofrer”, “a coisa é uma mentira absoluta”. Considera
por isso que restaurar é impossível. Tanto como dar vida
a um morto. A reconstrução de um monumento implicaria
“quer reemergir no espírito do tempo em que o edifício foi
construído, quer identificarmo-nos completamente com
o artista.” John Ruskin e William Morris, seu principal
seguidor, defendem assim que o edifício se degrade
progressivamente, entendendo que o seu destino passa
pela ruína. “A missão dos técnicos passa, não pela sua
reconstrução ou restauro, mas pela consolidação, de modo
a permitir uma maior durabilidade da obra tal como foi
deixada pelas gerações anteriores.” 67
Preservar os edifícios antigos significa conservá-los no
próprio estado em que nos foram transmitidos, reconhecíveis,
por um lado, enquanto relíquias históricas, e não como as suas
cópias e, por outro lado, enquanto obras de arte executadas por
artistas que teriam sido livres para trabalhar de outra forma se
assim o tivessem desejado. 68

Para estes britânicos, a atitude dos revivalistas
franceses (o restauro), consiste em “antes de mais,
negligenciar os edifícios, para depois os restaurar”,
acrescentando ainda “Tomai convenientemente conta dos
vossos monumentos e não tereis de os restaurar de seguida.”
A posição de Ruskin resume-se de forma clara no seu artigo
sobre a intervenção no Crystal Palace, em que se opõe que
se toque no monumento, “salvo na medida em que possa ser
necessário consolidá-lo ou protegê-lo (...) Essas operações
necessárias limitam-se a substituir pedras novas às usadas, no
caso em que estas últimas sejam absolutamente necessárias
à estabilidade do edifício; a escorar com madeira ou metal as
partes susceptíveis de darem de si; a fixar ou cimentar no seu
lugar as esculturas prestes a soltarem-se; e, de modo geral,
a arrancar as ervas daninhas que se inserem nos interstícios

65-Françoise Choay associa-o à decada de 20
daquele século; in Françoise Choay (2000), p.129
66-William Morris, citado por Françoise Choay
(2000), p.130
67-John Ruskin, citado por Françoise Choay
(2000), p.130-131
68-William Morris, citado por Françoise Choay
(2000), p.152
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das pedras e a soltar as condutas de escoamento. Mas nenhuma escultura moderna ou nenhuma
cópia deve ser misturada com as obras antigas, nunca, quaisquer que sejam as circunstâncias.” 69
Vitet, que admirava a posição predominante pelos ingleses, afirmou que “deveria enviarse os jovens arquitectos a Inglaterra, tal como se envia a Roma, para aprender a conservar e a
restaurar.”70
Um edifício não se torna “histórico” senão na condição de ser entendido como pertencendo
simultaneamente a dois mundos, um presente e imediatamente dado, o outro passado e inapropriável.71

Com posição oposta encontramos Viollet-le-Duc (1814-1879), contemporâneo de Ruskin
(1819-1900), ainda hoje a principal referência do restauro. Este defendia que a recuperação
de um edifício podia passar pelo restabelecimento do seu original. Esta atitude é tanto mais
polémica quanto menor for a certeza acerca da construção inicial, pois pode ser demolido um
edifício que carrega em si as marcas de séculos de história, intervenções de várias gerações de
uma cultura, para que seja substituído por uma peça falsa. Viollet-le-Duc tem consciência disso
e afirma-o numa das definições mais controversas do seu dicionário –“Restaurar um edifício
é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido num dado momento.”72 Em
França os “monumentos históricos”, comissão que dirigia a recuperação do património público,
seguiram esta atitude, tendo resultado nalgumas obras desfiguradas pela arbitrariedade dos
seus intervenientes: “fachada gótica inventada na catedral de Clermont-Ferrand, coruchéus
acrescentados a Notre Dame de Paris e à Sainte-Chapelle, esculturas destruídas ou mutiladas
substituídas por cópias, reconstituições fantasistas do castelo de Pierrefonds, reconstituições
compósitas das partes superiores da igreja de Saint-Sernin em Toulouse”.73
Esta posição, embora criticável, é justificada em parte pelo estado de degradação de boa
parte dos monumentos franceses, em particular os que foram enunciados como intervenções mais
invasivas. Por outro lado, documentação histórica confirma que os restauros, que supostamente
iriam restabelecer os edifícios originais, não o fizeram. Os edifícios que hoje lá encontramos,
não são edifícios medievais, são projectos do século XIX.
Os monumentos, envelhecidos ou mutilados, receberam do tempo ou dos homens uma certa
beleza, portanto, sob qualquer pretexto, não se deve tocar, porque supressões, de que o tempo e os
homens são os autores, interessam à história e, por vezes, à arte. Consolidá-los, impedi-los de cair, é
tudo o que se deve permitir. 74

Esta frase de Victor Hugo, embora facilmente associável aos críticos ingleses, chama a
atenção para um facto interessante – a importância do tempo. Mais do que a época em que foi
construído, importa toda a história do edifício, as marcas impressas pelas gerações que por ele
passaram; as marcas que os diferentes usos, próprios de necessidades dos tempos, lhe deixaram;
e as marcas de factos históricos que ditaram o seu abandono ou súbita degradação como guerras
ou catástrofes naturais.
Recorrendo ao exemplo de edifícios religiosos de Lisboa, o convento do Carmo
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é impressionante, não só pela qualidade ou estilo
arquitectónicos, mas também, e acima de tudo, pelo estado
em que o terramoto de 1755 o deixou; da mesma forma,
a igreja de São Domingos impressiona tanto pelo enorme
vão, equiparável a um reduzido número de construções
daquela época, como pelas marcas do incêndio que
consumiu o seu interior. Se estes monumentos, em vez de

Fig.11- Igreja de São Domingos - interior

devidamente consolidados e conservados, tivessem sido
alvo de intervenções de restauro, seriam apenas mais duas
construções históricas numa cidade repleta delas.
Ao postular a possibilidade de um restauro fiel e de
uma cópia cuja perfeição o torne indetectável, os Franceses
transformam em verdade a mentira denunciada por Ruskin e
Morris...75

Fig.12- Convento do Carmos - exterior

Ao restaurar um edifício, além de anular o tempo
e todo o valor que esse lhe acrescenta, está a criar-se uma
mentira, uma peça falsamente antiga. Ainda que haja
documentação que permita a rigorosa reconstrução do
original, o factor tempo será sempre mais importante. Raros
são os edifícios de valor patrimonial construídos de uma
só vez. Geralmente cresceram em várias fases e cada uma
conta uma história, cada uma tem uma razão e espelha o

Fig.13- Convento do Carmo - interior

contexto em que se desenvolveu.
No fundo é esta a questão em que se baseia
a dualidade restauro-conservação – na anulação ou
afirmação do tempo. Enquanto para Ruskin o factor tempo
é imprescindível, intocável, Viollet-le-Duc entende como
mais-valia a sua anulação, permitindo entender uma outra
fase da vida do monumento, a época em que foi construído,
que desconhecemos, mas que conseguimos imaginar ao
entrar num edifício restaurado.
O tempo é uma dimensão de marcha constante na vida.
Na vida do Homem, de uma sociedade, na vida de uma
cidade, de um edifício...o tempo não volta...o que foi não
volta a ser. 76

69-John Ruskin, The Lamp of Memory, citado por
Françoise Choay (2000), p.151
70-Vitet, citado por Françoise Choay (2000),
p.134
71-Françoise Choay (2000), p.133
72-Françoise Choay (2000), p.131
73-Françoise Choay (2000), p.131
74-Victor Hugo, citado por Choay (2000), p.134
75-Françoise Choay (2000), p.135
76-Natália Costa (2006), p.17
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2.2 As Marcas de Diferentes Gerações
É muito raro que um edifício se identifique somente com o tempo da sua criação; eloquentemente
evidencia o curso da História, com as alternâncias e decadências, de catástrofes e novos
recomeços, que ficam bem patentes na sua caracterização arquitectónica.77

O tempo e os contratempos a que os edifícios estão expostos são elementos caracterizadores
que se reflectem na sua identidade. Desde as primeiras construções humanas que os espaços
existentes são intervencionados sem que para tal haja uma discussão ou reflexão teórica. “Parecia
não haver razão para questionar o emprego de formas e técnicas contemporâneas, em contexto
antigo, e as alterações de usos ou materiais e técnicas construtivas”.78 Ao longo do tempo,
as ruas e praças daqueles que agora são centros históricos, foram vendo os seus edifícios ser
substituídos por outros novos, mais elaborados, de estilos diferentes. Agora, esses elementos, de
tempos e estilos distintos, formam uma unidade coerente. A baixa do Porto, património cultural
da humanidade desde 1996, está repleta de habitações com pisos acrescentados e encontros de
edifícios de tempos diferentes, que resultam em espaços únicos, como a praça da Ribeira, que
evidencia um conjunto a que o tempo deu unidade.
Esta atitude, de melhorar as construções, por forma a torná-las mais eficazes, fosse a nível
funcional, espacial ou outro, estendeu-se até ao século XIX. A Conservação e o Restauro, entre
outras correntes mais moderadas, são relativamente recentes.
Poderá dizer-se que a história da arquitectura antiga é a história de constantes adulterações e
alterações, de mudanças radicais de projecto durante a construção, ao longo do tempo e pelos vários
intervenientes, da interrupção da construção, dos edifícios construídos sobre os alicerces de muitos
outros muito mais antigos, por razões económicas ou de oportunidade.79

Isso permitiu-nos receber edifícios que são o resultado de sucessivos aumentos, das
marcas de diferentes gerações, testemunhas das necessidades de cada época, peças ricas por nos
mostrarem muito do nosso passado, autênticas cronologias da nossa história. São disso exemplo
“catedrais românicas com acrescentos góticos e altares barrocos ou palácios com alas construídas
com intervalos de séculos”.80
É muito mais eloquente uma catedral em que se lê a evolução temporal e as alterações estilísticas,
que manifestam a sua evolução ao longo de muitos séculos, do que uma que foi restaurada procurando
relacioná-la com uma suposta identidade primitiva, anulando toda a história subsequente.81

Na igreja de Figueiredo, Paulo Providência procurou evidenciar a sua evolução. Permitiu
que esta nos transmitisse essa riqueza, deixando claro a construção que recebeu e aquilo que lhe
acrescentou. O projecto surge devido à necessidade de conservação do edifício, muito degradado,
e de o ampliar (a sua capacidade foi aumentada de 350 para 500 pessoas).82 A igreja, com data
de construção indefinida, tinha duas naves – uma considerada ‘central’, dando para o altar e
uma segunda, à esquerda, que recebe a torre sineira. Foi acrescentada uma terceira, à direita,
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completando a igreja para a qual estaria certamente prevista
esta nave mas que, como muitas outras começou com um
plano demasiado ambicioso que não foi possível concluir.
O mesmo tinha sucedido ali bem perto, na Sé
de Braga, cujo projecto previa uma catedral imponente,
com cinco naves, mas que acabou reduzida a três e com a
construção prolongada no tempo. Iniciou-se no século XII e

Fig.14- Igreja de Figueiredo - relação do adro com
a envolvente

só foi terminada no século XVI, sendo por isso o conjunto
final resultado da influência de vários estilos arquitectónicos.
Retomando o projecto de ampliação da igreja de
Figueiredo, o desenho teve em conta as características da
igreja onde se insere, mas não a reproduz, tem um carácter
próprio. No entanto há sempre o cuidado de não pôr em causa
a identidade do conjunto: procurou-se uma concordância
a nível volumétrico e cromático. O novo volume mantém

Fig.15- Igreja de Figueiredo - vista frontal
(Poente)

a cor do conjunto – o branco – facilitando a integração,
mas a aproximação permite detectar um material diferente,
betão aparente. O remate superior fica ao nível da cornija
que ornamenta a igreja, divergindo no material e desenho: é
escolhido o metal, com uma tonalidade escura (reproduzindo
o contraste entre o preenchimento em argamassa e
contorno de pedra do resto da construção) e um desenho

Fig.16- Igreja de Figueiredo - vista lateral (Norte)

contemporâneo. A entrada segue a mesma lógica, mantém
a altura e proporção do acesso à outra nave lateral com a
moldura, tal como nas restantes portas em pedra, diferindo
a nível de acabamento, mais simples e abstracto. O volume
recua em relação à preexistência, apenas a entrada segue o
alinhamento da construção inicial, com a moldura da porta
exagerando a saliência em relação ao plano branco.

Fig.17- Igreja de Figueiredo - vista lateral (Sul)

No exterior existe a preocupação de integrar a
ampliação no conjunto e preocupação em não perturbar
o contexto da igreja. No interior, destaca-se a vontade de
afirmar o contraste entre o novo e o antigo. Passando a porta é
evidente a assimetria das naves – a nave esquerda é separada
da central por duas colunas que suportam uma arcada; para a
ala direita tinha sido pensada um pilar redondo, presente nos
desenhos do arquitecto, mas acabou por se afirmar o grande

77-Sérgio Infante (2001), p.25
78-Sérgio Infante (2001), p.25
79-Roberto Collovà, in Souto de Moura (2000),
p.62
80-Sérgio Infante (2001), p.26
81-Sérgio Infante (2001), p.27
82-site CNE - Figueiredo
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vão, sem qualquer apoio – uma viga de betão suporta o que restou da primitiva parede exterior,
onde ainda ficou uma janela que se encontrava a um nível superior ao da abertura para a nova ala.
Os tectos das naves central e esquerda são em madeira, abobadadas. O da área
acrescentada é revestido com o mesmo material mas é plano, pousando em cima da cornija que
anteriormente fazia parte do remate exterior da igreja. Este espaço dispõe de um banco que define
uma reentrância na parede lateral, assumindo que não se trata de uma parede de pedra, pesada e
com sérios limites, como a do lado oposto. Permite perceber a sua leveza, as suas propriedades
plásticas e mostra que o facto de não haver aberturas é uma limitação do terreno e não do material
daquele plano.
No lado oposto à entrada da igreja são ainda criados dois volumes novos: a Norte sacristia
e a Sul um absidíolo tronco cónico que recebe a pia baptismal. Este volume é rematado com uma
clarabóia, que dá uma luminosidade especial às paredes curvadas do seu interior que reflectem
essa luz, destacando-se na nave lateral onde se insere. Destaca-se também pelo exterior, devido à
sua grande altura e forma invulgar, não se confundindo, tal como a nova nave, com a preexistência.

A conservação das cidades e dos bairros históricos implica uma manutenção permanente do
parque edificado.83

2.3 Fazer Arquitectura do Passado com marcas do Presente
La memoria justa, feliz y viva, en el presente, no es ni olvidar todo, ni recordar todo, sino un
‘trabajo’, que construye la distancia óptima entre el ‘recuerdo justo’ y ‘la innovación justa’.84
Na Holanda, o Álvaro Siza faz arquitectura holandesa; na Alemanha alemã...mas sempre com
a sua inconfundível marca pessoal.85

Fernando Távora afirmou admirar Álvaro Siza por conseguir fazer projectos que se
inserem perfeitamente no contexto, sem deixar de ter a sua marca pessoal, sem perder identidade.
Seguindo as suas palavras, arriscaria a dizer que Fernando Távora, em intervenções no património,
conseguiu fazer arquitectura do passado com marcas do presente.
(...) a mí me gusta intervenir en edificios existentes; pero no en el sentido de la recuperación
o de la rehabilitación, sino con una visión más amplia: de arquitecto. Lo hermoso de un trabajo es
que puede llegar a ser como una flor. Una flor no se discute; es algo que viene dado con absoluta
determinación, algo cuya solución tiene un cierto grado de fatalidad. Para conseguir esto hay que
trabajar con constancia.86

Tal como é inquestionável a flor, é inegável a qualidade dos projectos de Fernando Távora.
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A simplicidade ou, mais importante ainda, a naturalidade
com que intervém nos edifícios, a sua capacidade para os
alterar como se o original também lhe pertencesse, faz do
mestre da escola do Porto uma referência nesta área. Um
dos projectos de reabilitação mais importantes da sua
obra ou, pelo menos, de maior destaque devido à escala
da intervenção, é a transformação do convento de Santa

Fig.18- Igreja de Figueiredo - relação novo/antigo

Marinha da Costa, em Guimarães. A construção do convento
terá tido início nos séculos IX e X com a edificação de uma
pequena basílica e do mosteiro, respectivamente, evoluindo
até 1834, ano em que, com a Revolução Liberal e a extinção
das ordens religiosas, ali terminou repentinamente a vida
religiosa, dando lugar à degradação. Em 1972 o estado
adquire o edifício, seriamente destruído por um incêndio na
década de cinquenta, com o objectivo de o transformar em

Fig.19- Igreja de Figueiredo - detalhe do novo
volume

pousada. O novo programa exigiu a recuperação e adaptação
do edifício antigo e a construção de um novo volume, dado
o espaço insuficiente do convento.
Ao invés de exacerbar a dicotomia novo/antigo, ao
modo da cultura vigente, Távora quer continuar – inovando, o
que significa definir a essência, ou as essências, do edifício e
projectá-las de novo, acrescentando aquilo que for necessário.87

Fig.20- Pousada de Santa Marinha da Costa relação novo/antigo

No exemplo anterior, a igreja de Figueiredo,
Paulo Providência baseia-se no existente para desenhar
o novo elemento, mas fá-lo com um traço, um carácter
assumidamente actual. Távora, nesta obra, procura um
conceito diferente – cria um desenho que se integra, uma
peça que procura aproximar-se do mosteiro, que tenta
fazer parte do mesmo tempo, mas que tem uma identidade
diferente, que marca uma nova fase. Por outro lado também

Fig.21- Pousada de Santa Marinha da Costa relação do novo volume com a envolvente

não é associável ao nosso tempo, distancia-se da linguagem
actual (mas não da arquitectura actual). Távora procurou
“reabilitar o antigo como obra nova”88: assume a construção
contemporânea, desenha para o seu tempo, mas baseia-se
em construções antigas, dando um carácter ao novo corpo
que lhe permite integrar-se no conjunto em vez de criar um
confronto novo/antigo. Como refere Sérgio Fernandez, a

83-Carta de Washington, ponto 7
84-Josept Muntañola, Forma y Memoria, citado
por Natália Costa (2006), p.18
85-Fernando Távora, citado por José Salgado
(2007), p.12
86-Fernando Távora, Nulles dies sine line,
87-Jorge Figueira, citado por Marta Bordalo
(2004), p.46
88-Natália Costa, (2006)
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sua cultura e a forma como esta lhe permite uma clara assimilação dos valores e espírito dos
ambientes onde vai intervir, ditam a aparente naturalidade com que enfrenta os problemas.89
Fernando Távora defendia que o projecto de um arquitecto deveria resultar de “um equilíbrio
sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecêla intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem.”90 Távora assimilou de tal
forma aquela obra, que preexistente e novo não se confundem, mas fundem-se. Formam uma só
peça, uma identidade.
A paisagem sem ser grandiosa é grande e os edifícios sem serem grandes sentem-se perfeitamente
na paisagem, sem, de qualquer forma, a desvalorizarem.91

A descrição que Távora faz da obra de Frank Lloyd Wright em Taliesin coincide com a
sensação despertada em quem visita a pousada. A nova construção insere-se no conjunto como se
sempre lá tivesse estado, como se fizesse parte do projecto inicial. O conjunto do século XVIII,
orientado segundo as curvas de nível, tem uma implantação natural, harmoniosa. O novo corpo
aproveita essa qualidade sem a prejudicar. A nível de implantação usa os mesmos princípios que
o antigo – orienta-se segundo as curvas de nível do terreno e remata num elemento natural, um
penedo.92 Como se os elementos naturais e os edifícios fossem do mesmo autor: “é um conjunto,
em que é porventura difícil distinguir a obra de Deus da obra do Homem.”93 Consegue até
reforçar essa harmonia com a envolvente – cria um pátio entre as duas alas de quartos, a nova e
a antiga. Um espaço em que o natural e o construído se cruzam, confundindo-se. A naturalidade
da intervenção leva a que neste local não se perceba a existência de um corpo posterior. O facto
de este se encontrar a uma cota inferior (de maneira a não obstruir a vista dos restantes quartos
sobre a cidade), ter a fachada Nascente pintada de branco e ajudar a conformar o pátio juntamente
com a outra ala de quartos, onde inicialmente se encontravam as celas, leva a crer que o edifício
já seria assim no tempo em que era ocupado pelo programa religioso.
Apesar de, com a volumetria e implantação procurar não retirar importância ao
preexistente, o novo volume tem um desenho de fachada que a nível cromático e formal se
destaca. No entanto, é tão marcante esse destaque como a capacidade de se integrar. Os caixilhos,
com a mesma cor que os das antigas celas, desenham toda a fachada. Sem medo de assumir o
tempo a que pertencem, a sua altura corresponde ao pé-direito dos quartos e poderão ter sido
inspirados nos “sequeiros da zona Norte do país, uma referência constante na zona 1 do Inquérito
à Arquitectura Popular em Portugal, uma imagem que revela a memória da região.” Geralmente
os sequeiros, tal como o volume em estudo, tinham dois pisos e encostavam-se a uma fachada da
casa.94
Ao contrário do que sucede no exterior, no interior sente-se que se trata de espaços com
características opostas – no corredor de acesso às antigas celas há um pé direito elevadíssimo que
cria um espaço singular; na nova ala de quartos a altura do corredor é reduzida ao mínimo. Isto
não se deve apenas ao facto de Fernando Távora não querer que este volume obstrua as vistas do
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outro (era possível baixar um pouco mais o nível do terreno
ou enterrar parcialmente), mas sim à vontade de querer
criar espaços que se contrapõem. Por outro lado, procura
semelhanças na elementaridade característica daqueles
espaços religiosos – longos corredores, marcados apenas
pelas portas de acessos às ‘celas’; um longo tapete que
reforça a reduzida largura do espaço; o piso de madeira com

Fig.22- Pousada de Santa Marinha da Costa pátio (visto do interior)

a mesma tonalidade, dimensões e orientação; e candeeiros
que, como as portas, marcam o ritmo do percurso. Também
no interior do quarto se assume o que é novo: os quartos
de banho foram desenhados como móveis que não tocam
no tecto, mostrando assim que são elementos introduzidos
numa fase posterior à da construção original.
Se esta ampliação tivesse sido feita pelos frades do
século XVIII seguramente seria algo parecido.95

Fig.23- Pousada de Santa Marinha da Costa pátio (visto do exterior)

Esta afirmação de Fernando Távora reforça a ideia
de que procurou fazer arquitectura do passado ao desenhar o
edifício que, a partir da interpretação do preexistente e dos
estudos arqueológicos, imagina que os seus antepassados
desenhariam se esta nova ampliação tivesse sido necessária
mais cedo. Mas observando a obra não há dúvida de que
se trata de uma peça actual. Távora consegue dar-lhe esse

Fig.24- Pousada de Santa Marinha da Costa corredor de acesso aos quartos (ala antiga)

duplo sentido – fazer arquitectura do passado com marcas
do presente. Tal como procurou uma terceira via para as suas
obras de raiz, não se querendo limitar ao modernismo ou à
‘arquitectura tradicional portuguesa’ de Raul Lino; também
nas obras de reabilitação procurou uma solução que não
passasse pelo mimetismo nem pela afirmação da arquitectura
contemporânea. Távora usa a sua linguagem conjugada com
a do sítio, conseguindo assim um resultado “com a força de

Fig.25- Pousada de Santa Marinha da Costa corredor de acesso aos quartos (ala nova)

uma rocha, a beleza de uma flor ou a calma de um lago”.96
Temos que ter uma visão histórica de tudo; dos
programas, é preciso saber como é que os programas
evoluem; uma visão histórica das formas, dos materiais.
No fundo do que se trata? Trata-se da introdução do
tempo, da consciência do tempo.97

89-Javier Gallego Roca (2003), p.107
90-Fernando Távora (2006), contracapa
91-Fernando Távora, Abril, 9, Sábado, 1960
92-Natália Costa (2006), p.72
93-Fernando Távora, Abril, 9, Sábado, 1960
94-Miguel Tomé (2002), p.215
95-Fernando Távora, citado por Miguel Tomé
(2002), p.214
96-Fernando Távora, Abril, 9, Sábado, 1960
97-Fernando Távora, Unidade 3, citado por
Natália Costa (2006), p.17-18
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III - Memória

3. Memória
Podemos viver sem a arquitectura, mas sem ela não podemos recordar.98

A reabilitação de edifícios, históricos ou contemporâneos, de elevado valor patrimonial
ou correntes, tem sempre uma causa associada. Pode ser uma razão logística ou comercial, como
a possibilidade de ocupar um espaço num local privilegiado, como um centro histórico ou, por
outro lado, uma razão emotiva ou simbólica – a memória. Memória essa que se apresenta de
diferentes formas – desde a habitação de família, pela qual passaram várias gerações e cujo
passado é importante preservar; até a um elemento importante para a sociedade, um marco na
sua história. Da mesma forma que se preserva um edifício com valor afectivo para um grupo,
um edifício de destaque num ponto-chave de uma cidade dificilmente poderá ser demolido ou
mesmo alterado, por todo o simbolismo que se lhe associa.
São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a princípio por seu valor histórico
ou sentimental...99

A memória na arquitectura é uma questão muito debatida desde meados do século XX.
Isto deve-se essencialmente a dois factores – reacção ao corte com o passado, protagonizado
pelo movimento moderno; e à rápida evolução da nossa paisagem rural e urbana, e medo
da consequente perda do legado histórico. Perante aquele corte radical, torna-se natural a
recuperação da ligação ao passado no período pós moderno. Mas se o modernismo pecou
pelo corte radical com a história, o historicismo comete o erro contrário, como critica Ernesto
Nathan Rogers, o primeiro a pôr em causa as posições dogmáticas destas duas correntes, que
diz assentarem em preconceitos formais, já que se opõem em vez de procurar a necessária
continuidade.100
É preciso, em primeiro lugar, saber o que é a memória, em que é que consiste, de que
forma a encontrar, como nos pode ser útil, qual a sua finalidade.
A memória, numa palavra, é invenção. (...) A memória como acto de vontade deliberado
projecta-nos decididamente na corrente da história, para lá das grilhetas, das certezas presumidas
e das triviais amarras do presente. Através da memória o futuro torna-se possível, um futuro que o
passado não consegue, e o presente não se atreve, a pensar.101

Com a interpretação da memória, que é o resultado da referida invenção, encontra-se a
essência do passado. Mais do que características formais, há uma identidade intrínseca a cada
espaço que interessa trazer para o presente e que permite projectar para o futuro sem ignorar
o legado das gerações passadas. Das diferentes interpretações, conjugadas com princípios
distintos, surgem projectos e obras com características únicas – desde as que conseguem
perfeitas integrações no preexistente às que procuram o confronto entre tempos, passando
pelas que preferem mostrar a essência do passado. Os diversos resultados mostram também
prioridades distintas, das quais se destacam a memória do local e do cliente.
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A memória é um elemento essencial do que se costuma
chamar identidade, individual ou colectiva, cuja busca
é uma das actividades fundamentais dos indivíduos
e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. (...)
A memória, onde cresce a história, que por sua vez
a alimenta, procura salvar o passado para servir o
presente e o futuro. Devemos trabalhar para que a
memória colectiva sirva para a libertação e não para a
servidão dos homens.102

3.1 Entre a Memória e a Amnésia - princípios e
limites para a intervenção no património
Numa Sociedade cada vez mais centrada no presente, na
satisfação imediata das necessidades e na experiência
instantânea do tempo real, como podem as práticas da
memória enfrentar as pressões da amnésia?103

Reabilitar o edificado é hoje uma necessidade urgente.
A contínua degradação está a apagar o nosso passado,
debilitando a memória das nossas cidades. Mas reabilitar
significa também seleccionar os elementos a destacar
ou a ocultar pois a essência é conseguida estabelecendo
prioridades e fazendo escolhas “sempre difíceis, porque
escolher é eliminar.”104 A intervenção no património é, por
isso, um perigoso percurso entre a memória e a amnésia,
que procura a constante evolução e adaptação dos nossos
edifícios como resposta às necessidades, de modo a
preservar e reforçar a sua identidade, mas que pode levar,
com reabilitações mais intrusivas ou menos cautelosas, à
sua perda.
Nem tudo que é passado tem, por definição, direito à
perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser
respeitado.105

A memória, ainda que essencial à preservação da
identidade de um local, não pode ser levada ao extremo.

98-John Ruskin, The Lamp of Memory, citado por
Teresa Ferreira (2011)
99-Carta de Atenas, ponto 65
100-Luís Santiago Baptista (2007), p.8
101-Saford Kwinter, Mourning the Future, citado
por Luís Santiago Baptista (2007), p.11
102-Jacques le Goff, Memória, citado por Vasco
Santos (2010), p.31
103-Luís Santiago Baptista (2010), p.25
104-Luís Santiago Baptista (2010), p.25
105-Carta de Atenas, ponto 86
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Refazer hoje a cidade de ontem, além de difícil, seria incoerente pois a sua construção e
desenvolvimento já não se processam da mesma forma, os limites não são os mesmos, a expansão
é feita de forma diferente. Resumidamente, mudaram as necessidades, mudou a forma, mudou a
cidade. Por isso, a amnésia torna-se também um elemento central nos processos de reabilitação.
O mesmo se aplica às nossas construções. A evolução das técnicas e o surgimento de novos
materiais não podem ser ignorados aquando das intervenções no edificado.
No início do século XX, Alois Riegl (1858-1905), em Der moderne Denkmalkultus - O
Culto Moderno dos Monumentos (1903), “empreende uma reflexão que se funda muito mais no
valor outorgado ao monumento do que no monumento em si, tratando valor não como categoria
eterna, mas como evento histórico. Denkmalkultus, ao indicar múltiplas possibilidades de
valoração, impõe ao sujeito da preservação a necessidade de fazer escolhas.”106 Mais tarde,
Cesare Brandi (1906-1988), influenciado por Riegl, “confirma a necessidade crucial de se
estabelecer um juízo de valor em relação ao tema de restauração de bens culturais.” 107
Se, mais que o edifício, importa o significado que lhe é atribuído, torna-se mais importante
prolongar a sua presença, ainda que com as necessárias intervenções, mesmo que intrusivas, ao
invés de, seguindo as teorias mais conservadoras, defender a sua simples preservação.
Preservar significa, antes de tudo, reapropriar-se, resgatar um sentido, às vezes ininteligível,
que nos amarra ao mundo...108

Brandi define o restauro como “o momento metodológico do reconhecimento da obra
de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas
à sua transmissão para o futuro”109, podendo exigir diferentes soluções, desde conservação até
propostas que a reintegrem, remetendo a opção para o juízo de valor.
A memória humana não armazena simplesmente, mas reconstrói seus conteúdos.110

Huyssen, como Freire, defende que o método a adoptar deverá também ter em conta a
memória colectiva da sociedade, embora esta seja instável. “A definição de um edifício é um
acto voluntário que depende das histórias conhecidas a seu respeito. Um monumento não existe
em si, é preciso que alguém diga: ‘isto é um monumento’ e convença os outros da necessidade
de sua protecção”, acrescenta Tsiomis.111
Um dos instrumentos a ter em conta para o necessário equilíbrio entre novo e antigo,
a história do edifício, a memória colectiva e as necessidades do presente, é a análise histórica.
Alexandre Alves Costa, citando Álvaro Siza, afirmou: “Os instrumentos de reconhecimento
do real chamam-se História, a arte de construir a transformação chama-se Arquitectura.” Ao
que acrescentou “Uma sem a outra chama-se fracasso da arquitectura contemporânea.”112 Nesse
sentido, Carrilho da Graça destaca como momento mais entusiasmante dos seus processos
de intervenção em edificado de valor patrimonial a “compreensão mais avançada e perfeita
possível do que existe, para assim cumprir o indispensável respeito e protecção matérica da préexistência.”113 Este arquitecto refere a existência de dois momentos distintos nos seus projectos
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de reabilitação – um primeiro, mais técnico, de intervenção
no edifício, voltado para a conservação e restauro; e um
segundo, geralmente ligado ao programa, em que procura
recriar as ligações do edifício com a envolvente. Este
liga-se à sua interpretação de património – “é o que nós
somos, aquilo que faz parte de nós, mais do que temos ou
possuímos” – um sentido colectivo de património, em que
se promove o respeito pelo que herdámos e “o equilíbrio
nas intervenções de forma não só a manter o essencial dos
valores que podemos reconhecer, dar-lhes continuidade e,
eventualmente, até intensificá-los”.114
Esta visão colectiva de património é também
defendida por Alexandre Alves Costa, mesmo em
intervenções particulares pois “mesmo que não seja um
edifício público, é visível da rua”.115 Como tal, é necessária
uma reutilização consciente, mas sem medo de intervir,
de deixar a marca do nosso tempo, pois são frequentes
duas atitudes contrastantes, igualmente prejudiciais – a
destruição de edifícios e, no lado oposto, o “endeusamento
romântico de estruturas que tenham mais de 10 anos”116,
estruturas essas que por vezes não têm grande interesse.
Tendemos a “cristalizar o mundo (...) tendo dificuldade
em imaginar o que estava antes e o que pode vir a ser.
Como arquitectos temos a obrigação de ultrapassar esse
romantismo, (...) perceber quais os valores que devem ser
preservados.”117Algumas construções consideradas como
exemplos de arquitectura antiga não têm valor patrimonial,
não são mais que construções sólidas que resistiram ao
tempo. A atribuição de valor patrimonial às construções é
recente e faz parte sobretudo da cultura ocidental, havendo
ainda alguma dificuldade em definir o que deve ou não ser
protegido.
Carrilho da Graça compara, por oposição, a nossa
cultura com a asiática, usando como exemplo o Japão,
onde se assume que uma construção não durará mais de 20
anos, ou seja, não chegará à geração seguinte. “Há muitas
maneiras de ler os registos e as marcas do tempo, através da

106-Célia Gonsales (2008), p.3
107-Célia Gonsales (2008), p.3
108-Cristina Freire, citada por Célia Gonsales
(2008), p.10
109-Cesare Brandi, Teoria do Restauro, citado por
Célia Gonsales (2008), p.10
110-Cristina Freire, citada por Célia Gonsales
(2008), p.11
111-Célia Gonsales (2008), p.11
112-Alexandre Alves Costa, citado por Luís
Santiago Baptista (2010), p.24
113-Carrilho da Graça, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.26
114-Carrilho da Graça, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.26
115-Alexandre Alves Costa, Sic Notícias (2011)
116-Carrilho da Graça, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.27
117-Carrilho da Graça, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.27
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literatura, do cinema, das descrições, etc.”118 Poderá, de facto, não se apagar a consciência de um
passado, mas a memória física, presente no quotidiano de uma cidade reforça inequivocamente
a sua identidade. No Porto, a ponte das barcas e a Pênsil não estão esquecidas. No entanto,
a literatura, os elementos de pedra que resistiram à passagem do tempo ou o memorial de
Eduardo Souto de Moura que lá encontramos, não têm o peso que teriam as pontes. Tal como
uma réplica não consegue substituir o original, a literatura não será nunca capaz de provocar as
sensações conseguidas pela presença de um elemento arquitectónico que marcou a história de
uma cidade. Como refere Campo Baeza, “a desejável permanência no tempo da Arquitectura,
é a capacidade de permanecer na Memória dos homens.”119
A salvaguarda e valorização dos centros históricos é um vector que permite manter ainda vivo
o contacto com a memória e história urbana, aprendizagem e reinterpretação do passado.120

Como resposta ao problema da perda do património colectivo, João Mendes Ribeiro
segue os princípios do “restauro crítico”, corrente iniciada por Cesare Brandi, que defende
a “análise aprofundada do edifício, acompanhada, posteriormente, da sua avaliação crítica”,
pois “intervir em património trata-se antes de mais, de reorganizar criticamente a matéria
preexistente, através de uma arquitectura que se deixa contaminar pelo existente e que, ao
introduzir o novo, afirma a sua consolidação.” 121
Levanta-se aqui um ponto-chave da reabilitação – a consolidação do existente. Por
vezes, ao partir para um projecto deste tipo, o arquitecto depara-se com um edifício que foi
alvo de sucessivas alterações que o tornaram num conjunto de peças desligadas, onde não há
unidade, onde a identidade se perdeu. É aqui que a amnésia se torna um elemento central, na
eliminação de elementos perturbadores, com vista à elucidação da memória, ao respeito pelo
tempo e à recuperação da identidade.
Cabe ao arquitecto ter a sensibilidade para, através do conhecimento da preexistência, fazer
uma síntese entre o passado e o presente, acrescentando novos significados e utilidades ao existente,
sem o destruir ou anular. 122

Depois de estudado e compreendido o existente e garantida a unidade, há que acrescentar
algo à obra, adaptá-la ao presente, deixando-lhe a marca do nosso tempo pois a memória não vive
apenas do passado, a memória alimenta-se do confronto entre passado e presente. Confronto
esse que deve ser equilibrado, criando um diálogo que permita que ambos saiam valorizados.
“ (...) é possível conciliar o passado e o presente sobrepondo ao existente valores actuais de
mutabilidade. O espaço de construção permanente pode e deve abranger o espaço mutável,
retrato da intensidade fugaz das vivências contemporâneas.” 123 É esta oposição de tempos que
gera identidade. “A arquitectura da cidade é uma história viva. Mais, a arquitectura, que é fiel
reflexo do seu tempo, é aquela que constrói verdadeiramente a História da cidade.(...) Lisboa é
tão Pombal como Siza”.124
Manuel Mozos, realizador do documentário “ruínas”, entende o património – que
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define como “a herança de bens culturais e naturais cuja
importância caracterizam e identificam determinado local”
– como elemento central, seja para trabalhos baseados
na memória ou imaginação. “Através do património
conhecemos e aprendemos a História e com isso a nossa
própria identidade”, o que nos permite “lançar em novas
criações e novos desafios para atingirmos um melhor e
mais vasto conhecimento e uma maior e mais abundante
riqueza enquanto seres humanos, vivendo com o passado,
no presente, para o futuro.”

Fig.26- Convento de Santa Clara a Velha

O presente é a fábrica do passado.125

Essa leitura do património sugerida por Manuel
Mozos será sempre “filtrada” pelo presente – o passado é
construído com base na visão fornecida pelo presente, não
pode ser visto de forma isolada. Portanto, não se pode olhar
para um edifício como se não fizesse parte de um contexto.
É preciso estudar e entender o contexto em que foi criado,
mas também todo o seu tempo e o seu momento actual.
Com o objectivo de permitir essa interpretação
da história de um edifício, Alexandre Alves Costa, na
intervenção no mosteiro de Santa Clara a Velha, em
Coimbra, optou por conservar e consolidar a ruína enquanto
tal, de modo que cada visitante possa recriar o espaço
original, sem que a sua imaginação seja condicionada pela
interpretação do arquitecto, permitindo que “o visitante crie
a sua própria leitura.” 126

Fig.27- Convento de Santa Clara a Velha

A ruína permite libertar a nossa imaginação 127
Para andar é preciso ter um pé no ar. E para saltar
os dois. Para fazer a Arquitectura do nosso tempo é
necessário, com os pés no ar, entender este tempo, o
tempo futuro e o tempo passado. (...) Um arquitecto que
queira fazer arquitectura de ponta, mais vanguardista,
mais do seu tempo, deverá trabalhar com a Memória no
sentido mais profundo.128

118-Carrilho da Graça, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.28
119-Campo Baeza, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.31
120-José Manuel Lamas, (2006), p.31
121-João Mendes Ribeiro, citado por Luís Santiago Baptista (2010), p.28
122-João Mendes Ribeiro, citado por Luís Santiago Baptista (2010), p.28
123-João Mendes Ribeiro, citado por Luís Santiago Baptista (2010), p.29
124-Campo Baeza, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.29
125-Manoel de Oliveira, RTP 1 (2011)
126-Alexandre Alves Costa, Sic Notícias (2011)
127-Alexandre Alves Costa, Sic Notícias (2011)
128-Campo Baeza, citado por Luís Santiago
Baptista (2010), p.31
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3.2 Memória do Local
Todos os três prevalecentes ‘ismos’ da arquitectura envolvem a nostalgia, uma doença que
envolve a memória – o modernismo, uma nostalgia pelo futuro; o pós-modernismo, uma
nostalgia pelo passado; e o contextualismo, uma nostalgia pelo presente. (...) Todas as três
memórias – futuro, presente, passado – têm as suas sombras, a perda de memória. Talvez
devamos agora aprender a esquecer. 129

Na transformação do mosteiro de Bouro (1989-97), Eduardo Souto de Moura valoriza a
memória e inclui no seu projecto os três tempos referidos por Eisenman – respeitou as marcas
do presente, que simbolizam a memória deixada pelo passado e desenha nesta base a pensar no
futuro. “A recuperação e adaptação do Mosteiro de Santa Maria do Bouro a pousada levou o
edifício da ruína à reinterpretação.” 130
A memória daquele edifício era uma ruína, pois há décadas que se encontrava devoluto.
Era essa a imagem, a memória colectiva criada em torno do Mosteiro. Imagem que, com grande
engenho, foi mantida (ou recriada) sem que, no entanto, fossem desprezadas as necessidades
do presente. “Apesar de assumir uma atitude de intervenção, é visível na obra, e no discurso do
arquitecto sobre ela, a preocupação de preservar um certo sentido da história e identidade do
edifício e do lugar”.131
O estudo arqueológico permitiu conhecer a história do mosteiro a partir do período
românico – a construção do edifício terá arrancado no final do século XII. Foram encontrados
vestígios de intervenções ainda anteriores a esta data – dentro das paredes há restos de demolições,
embora não haja mais informação acerca da sua origem. O primeiro momento de degradação
e ruína do mosteiro foi no final do século XV, com a recuperação cem anos mais tarde. A
maior alteração deu-se no século XVIII, com a ampliação da igreja, dos corpos e do claustro
e construção de um novo corpo a Poente.132 A existência de várias fases, de momentos áureos
que permitiram ampliações, necessidades que obrigaram a alterações, é visível nas fachadas do
antigo mosteiro pelas mudanças de estereotomia e marcas deixadas ao criar novas aberturas.
No pátio das laranjeiras percebe-se a construção de um novo piso, pois a parede daquele pousa
sobre uma cornija preexistente, além de que as dimensões e o tratamento da pedra são diferentes.
Tal como boa parte dos monumentos, este edifício teve uma longa evolução que certamente não
termina aqui. O projecto de Souto de Moura é apenas uma nova etapa de uma construção “em
processo de metamorfose desde o século XII”.133
Souto de Moura, no Bouro, pretende remeter para uma memória que ainda é a nossa, e que
é a de uma ruína, dado que o período em que o Mosteiro se encontrava em uso e conservado já não
pertence ao nosso imaginário.134

O arquitecto procurou manter essa sensação de edifício devoluto para vários pontos de
chegada: para quem o vê da encosta mostra uma cobertura vegetal, recriando as plantas que
lá foram crescendo ao longo do tempo de ruína; para a aproximação, caixilhos ocultos com

52

Identidade, Tempo e Memória

vidros espelhados que reflectem o céu dando a sensação de
inexistência de janelas e cobertura. Houve ainda o cuidado
de não acrescentar elementos no exterior que pudessem
denunciar uma intervenção e uso actual do edifício.
Souto de Moura descreve estes elementos de outra
forma, descartando a acusação de que pretendia fazer
uma ruína romântica. O mosteiro teve um longo processo
construtivo, portanto não era fácil associá-lo a um período
específico. Para um restauro era necessário determinar um
século, e o arquitecto escolheu o século XX pois queria
construir “um edifício próximo da cultura contemporânea
e não faz sentido construí-lo seiscentos anos mais velho”.
Assim, simplesmente desenhou aqueles elementos com
carácter contemporâneo: tem por hábito fazer terraços e não
telhados, por isso manteve a sua atitude; da mesma forma
habitualmente não usa janelas aos quadrados, portanto ali
também não. “Fiz um edifício moderno, como queria e com
as pedras que estavam disponíveis.”135
No entanto, ultrapassada a pele do edifício, a
atitude já não é a mesma. Todo o interior foi demolido,
construindo-se de seguida novos espaços, embora com
base nas preexistências, procurando texturas e cores que
sugerem a ideia de mosteiro, mas com as novas exigências
de conforto. O desenho das celas foi alterado, a largura dos
corredores mudou, os materiais não são os mesmos.
A conservação do exterior, ao estilo de Ruskin,
ainda que de forma mais moderada, contrasta com a atitude
mais crítica de reinterpretação do interior.

Fig.28- Pousada de Bouro - vista da encosta

Fig.29- Pousada de Bouro - vista da entrada

Fig.30- Pousada de Bouro - pátio

Fig.31- Pousada de Bouro - claustro

A manutenção das fachadas, tal como se encontravam,
sem revestimento, apelou ao valor comunicante e plástico das
qualidades visuais da pele. (…) Acentuou-se o contraste entre
a fachada (da qual foram preservados os sinais de antiguidade
e, logo, de monumentalidade) e o interior, reconstruído
através de processos modernos e altamente transformadores
das qualidades estruturais e figurativas, embora procurando
manter a organização espacial (pontualmente subvertida pelas
necessidades programáticas) e os elementos construtivos ainda

129-Peter Eisenman, citado por Luís Santiago
Baptista (2007), p.11
130-Juri do Pritzker, citado por Helena Silva,
André Santos (2011), p.20
131-Helena Silva, André Santos (2011), p.34
132-Souto de Moura, (2001) p.45
133-Helena Silva, André Santos (2011), p.34
134-Pedro Fonseca Jorge (2007), p.12
135-Souto de Moura (2001), p.46

III - Memória

53

existentes.136

Ainda assim, houve a preocupação de encontrar uma relação entre interior e exterior,
entre o novo e o antigo, procurando que não se perdesse a identidade do mosteiro. O exterior foi
mantido tal como foi encontrado, o interior foi baseado na preexistência. O tecto, anteriormente
em madeira, foi transformado em metal. Uma grelha de ferro oxidado, mantendo a tonalidade
do preexistente, mas num material diferente, com a justificação de estar “a construir um edifício
moderno”.137 No piso térreo as cotas foram alteradas, introduzindo desníveis. Para marcar
essa nova realidade foram criados degraus claramente distintos, em mármore vermelho, pois
o arquitecto “tinha vergonha de não dizer a verdade”.138 Já nos pavimentos, a ideia inicial
era separar novo e velho com uma junta, mas esse destaque acabou por ser anulado, ficaram
iguais. “Criou espaços que são ao mesmo tempo consistentes com a história e modernos na
concepção.”139
A nível de organização interior, a dimensão das antigas celas era insuficiente para as
actuais exigências de conforto. Os quartos têm agora uma métrica mais larga, que permite a
inclusão de casa de banho. Esta foi desenhada como uma peça de mobiliário e não como uma
divisória independente. Isto com o objectivo de permitir a leitura da dimensão total da (nova)
cela e “não destruir a escala do espaço original”.140 O mesmo tinha já sido experimentado por
Fernando Távora na Pousada de Santa Marinha da Costa, obra que Souto de Moura destaca
entre as referências que estudou aquando deste projecto, já que os programas e as preexistências
são semelhantes.
Para Eduardo Souto de Moura uma ruína pode ser funcional e operativa, fornecendo material
para a construção, ou, pelo contrário, contemplativa, fornecendo referências semânticas para o
desenho.141

O próprio arquitecto não considera aquela obra um restauro ou uma conservação, nem
mesmo uma reabilitação. Diz antes que se tratou de “construir uma pousada com as pedras de um
mosteiro”. Se, por um lado, esta atitude de reaproveitar o material encontrado é a continuação de
um processo, visto que foi isso que sucedeu em intervenções anteriores neste edifício, por outro
levanta-se a questão da autenticidade. Se a preservação das fachadas degradadas é legítima,
a criação de uma cobertura ajardinada recriando a vegetação que invadiu a ruína, deixa já
algumas dúvidas. Da mesma forma, no interior, o redesenho dos tectos, num material diferente
mas de tonalidade idêntica é um jogo interessante de contraste de materiais e técnicas. Já a
alteração de arcadas e vãos exteriores, embora necessária, cria uma falsa ruína, uma construção
que pretende parecer antiga, mas que é nova.
O projecto tenta adaptar, ou melhor, servir-se das pedras disponíveis para construir um novo
edifício. Trata-se de uma nova construção, onde intervêm vários depoimentos (uns já registados, outros
a construir) e não da reconstrução do edifício na sua forma original.
Perante duas hipóteses, optamos por recusar a consolidação pura e simples da ruína para
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uso contemplativo, apostando por usar materiais, usos, formas e
funções “entre les choses” como dizia Corbusier. O “pitoresco” é
uma fatalidade que acontece e não a vontade de um programa.142

Os diferentes tratamentos dados por Souto de
Moura às partes do mosteiro, tornam aquela obra mais
rica. No interior tirou partido do lado funcional da ruína;
as fachadas encontram-se num meio-termo, entre a
conservação pelo exterior e recuperação do interior; já
o claustro é, inquestionavelmente, uma ruína para ser
contemplada. Foi mantida a arcada outrora coberta, hoje
sem tecto, enquadrando o céu. Arcada que não segura em
nada. Por cima desta, janelas que já estiveram ligadas a um
interior. Pedras no chão, que terão feito parte das paredes.
Todo aquele espaço pavimentado, as pedras com a ‘patine’
que marca o tempo do edifício. No exterior, apesar da
preservação da memória, o tempo do edifício é congelado, já
que o arquitecto abdicou da possibilidade de lhe acrescentar
a sua marca, a marca da sua geração e do seu tempo. No
interior, mesmo com os paralelismos da pousada com o
mosteiro, assume-se uma nova identidade. Ao claustro é
conferida uma atmosfera diferente. O arquitecto deixa as
pedras falar. É o espaço que melhor transmite a história, o
tempo e a degradação do antigo mosteiro.
A opção para este projecto passou por uma atitude
próxima da conservação (ou contemplação) para o exterior
e reabilitação para o interior. Mas outras hipóteses foram
ponderadas ao longo do processo de projecto. Usando
estuque branco, janelas com quadrados pequenos e telhado
com telhas romanas, o resultado seria reconstruir a imagem
do mosteiro de há mais de um século. 143 No entanto, se o
arquitecto tivesse optado por uma atitude restauradora, mais
próximo de Viollet-le-Duc, e baseando-se nas descobertas
arqueológicas, o resultado teria sido substancialmente
diferente pois “uma restauração também significa dar uma
imagem ao edifício.” 144 O estudo arqueológico permitiu,
além da compreensão da evolução do mosteiro a partir do
românico, a descoberta de alguns elementos surpreendentes

Fig.32- Pousada de Bouro - claustro

Fig.33- Pousada de Bouro - corredor de acesso
aos quartos

Fig.34- Pousada de Bouro - claustro

136-Miguel Tomé (2002), p.230
137-Souto de Moura (2001), p.48
138-Souto de Moura (2001), p.50
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140-Souto de Moura (2001), p.50
141-Helena Silva, André Santos (2011), p.20
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como vestígios de três pavimentos e estuque verde e vermelho. Soube-se ainda que o telhado era
verde-alface. 145 Qual seria a reacção popular a esse projecto? Não faz parte do nosso imaginário
um edifício religioso com paredes vermelhas ou telhas verdes. Como referiu Souto de Moura,
“no nosso século, não posso construir um mosteiro vermelho e verde”. 146
Por isso, e não mudando a sua maneira de projectar, procurou intervir de forma muito
discreta no edifício. Roberto Collovà chama-lhe arquitectura invisível e, de facto, a obra de Souto
de Moura não procura destacar-se. Pelo contrário, traz para primeiro plano a velha construção.
“Os aspectos mais interessantes da Pousada de Santa Maria do Bouro são os que menos se
vêem. O objectivo parece ser dar continuidade, sob outra forma, à vida do mosteiro.”147
Encontramos aqui o conceito de obra anónima que este arquitecto já havia procurado
na Casa das Artes (1981-88), com a preocupação de proteger a preexistência. Ali uma parede
de pedra, nova, sem aberturas, protege o jardim; em Bouro, os muros do antigo mosteiro,
deixados tal como foram encontrados, escondem as alterações que foram feitas ao seu interior,
com o fim de proteger aquela peça, que faz parte do imaginário de uma população. Souto de
Moura transmite, dessa forma, a pureza da obra, em que forma e estrutura coincidem. Não
há intenção de afirmar a autoria, não há necessidade de afirmação formal. A ruína, tal como
ela é, basta para encantar. O mesmo havia já sido procurado numa das suas primeiras obras,
embora com uma escala completamente diferente – a ruína no Gerês (1980-82). Aos muros que
encontrou juntou essencialmente três elementos – a cobertura, um plano envidraçado e um pilar
redondo. Originalmente aquela construção era um celeiro, portanto seria uma obra apenas com
os elementos essenciais à sua função: quatro paredes e uma cobertura. Ir além disso seria perder
a essência.
A ruína ganha, neste contexto, um sentido particular enquanto artefacto desprovido da sua
figuração mais superficial, enquanto redução da obra aos seus princípios formais, como se o tempo e a
acção da natureza a tornassem abstracta e disponível, permitindo que os edifícios arruinados revelem
mais facilmente o seu segredo. Como se as ruínas colocassem a obra fora da diacronia, testemunhando
a unidade da arquitectura ao longo do tempo e dos lugares. 148

Nestas três obras do mesmo arquitecto, encontramos sempre a preocupação com
a memória. Começando pela obra no Gerês, em que acrescentou apenas o indispensável,
preservando “as memórias e a energia de um local, uma ruína”149; passando pela Casa das Artes,
em que procura que a obra não se destaque, seja anónima; e culmina com a transformação do
mosteiro de Bouro, em que leva essa atitude ao extremo, procurando manter o edifício tal como
é e ocultar toda a transformação, procurando “deixar falar o edifício”. 150
(...) a ausência de tudo o que é acessório deve revelar o princípio ordenador que a percorre
por inteiro. 151
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3.3 Memória do Cliente
Uma memória dignifica-se pela sua reutilização 152

		
Souto de Moura, no mosteiro de Bouro, congelou o
tempo, já que o passado daquela obra e as marcas deixadas
pelo estado de ruína que a acompanhou durante anos sugeria
essa solução. Na casa de Alenquer, Francisco e Manuel
Aires Mateus não sentem essa necessidade quer pela
envolvente, quer por limitação da história. Decidem por isso
desenhar para o seu tempo, criam uma nova etapa na vida
da ruína que encontraram. Procuraram ali e conseguiram,
de forma sublime, que prevalecesse a memória do cliente,
sem para tal reduzir o projecto a uma simples conservação
ou restauro. Partem de uma ruína, da qual preservam as
paredes exteriores que consolidam, recuperam e adaptam,
para posteriormente ocupar o seu interior com uma nova
construção.
O projecto começou por ser encarado como uma
recuperação, mas a sua invulgar extensão no tempo (de 1995
a 2001) possibilitou uma maior reflexão que o habitual,
permitindo dúvidas, novas inspirações e até mesmo voltar
ao início. Não houve “medo ao tempo nem receio de
questionar os resultados obtidos; admitindo as mudanças de
direcção que fossem necessárias na incessante busca de uma
lógica clara para o projecto”.153 O tempo decorrido ajudou a
que o conceito encontrado ganhasse força, permitiu que se
encontrasse a essência, a identidade do projecto, que é uma
busca que marca a obra destes arquitectos. Isso fez com
que tudo mudasse devido àquela “casa banal que se tornou
excepcional quando ruiu e ficaram umas paredes com um
metro de espessura e sete de altura. Uma ruína daquelas
pelas quais nos apaixonamos.”154
Saber ver é uma condição indispensável para saber
propor. O projecto constrói-se mediante uma relação umbilical
com o tempo e com a memória. 155

Os arquitectos viram a ruína, interiorizaram-na e
souberam valorizá-la. A ruína continuou a sê-lo, mas foi

Fig.35- Casa de Alenquer

Fig.36- Casa de Alenquer - maqueta

Fig.37- Casa de Alenquer - planta

145-Souto de Moura (2001), p.45
146-Souto de Moura (2001), p.45
147-Roberto Collovà, in Souto de Moura (2001),
p.61
148-Carlos Machado (2011), p.40
149-Souto de Moura (2001), p.58
150-Francisco de Gracia (2001), p.190
151-Carlos Machado (2011), p.40
152-Manuel Aires Mateus, construir.pt (2008)
153-João Belo Rodeia, 2G, Aires Mateus (2003),
p.8
154-Aires Mateus (2007), p.70
155-João Belo Rodeia, 2G, Aires Mateus (2003),
p.5
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transformada – deixou de ter pedra à vista, as paredes foram rebocadas e pintadas de branco.
Não havia necessidade de afirmar a ruína enquanto tal, a sua memória bastava. É uma obra para
o cliente e não um memorial destinado à população, uma peça necessária à memória colectiva.
Manteve-se o limite e foi-se explorando o vazio que este criou, desenhando um novo elemento –
o programa habitacional que levou a esta intervenção – que dialoga com o primeiro, resultando
entre eles um espaço único.
O espaço intersticial é moldado pelo confronto dos dois corpos, das duas geometrias, dos dois
tempos. 156

Entre os dois elementos, a ruína e a habitação, um plano contrastante preenche o espaço
– um piso de madeira, escuro, que se destaca entre o branco das paredes. A escolha deste
material deve-se à conotação com o interior, que é o que aquele espaço pretende ser. É como
se o interior da casa antiga nunca tivesse saído, como se aquele espaço continuasse a ser o
mesmo. Este, porém, não tem cobertura, mantém por isso a “atmosfera” do local enquanto ruína.
Funciona como um percurso sinuoso e descoberto entre paredes que parecem desorganizadas,
um percurso pelo qual os utilizadores certamente passaram, ainda enquanto ruína, saltando por
entre paredes desmoronadas, coberturas caídas e estruturas degradadas para conseguir perceber
todas as aberturas e ligações com o exterior.
Aquele vazio é marcado pela verticalidade conferida pelo estrangulamento entre a ruína
de sete metros e a nova construção (com a mesma altura). É uma intervenção invulgar da qual
resulta essa característica que gera surpresa. As paredes, que anteriormente serviam dois pisos
de habitação, podem agora ser percepcionadas em toda a sua altura e servem de limite ao exterior
da habitação, criando ali um ambiente único, que resulta também de outra particularidade, uma
janela “emoldurando o ar do céu”.157 Habituados a ver as janelas apenas nos planos verticais,
aqueles arquitectos surpreendem-nos com a abertura no plano horizontal superior.
Por um lado tínhamos a ruína, essa permanência, essa dilatação no tempo. Mas por outro
tínhamos aquilo que é o objecto arquitectónico no interior, a pureza do desenho e a precisão do mundo.
Havia, portanto, estas duas coisas: a ruína e o objecto. Se os dois níveis de acabamento fossem díspares,
seriam sempre dois objectos em confronto, que é um tema banal. 158

A nova construção, seguindo a imagem dada na intervenção às degradadas paredes
preexistentes, assume-se como uma casa contemporânea, uma peça do seu tempo. A ruína
pretende também ser uma obra nova. Mas a sua espessura e o desenho dos seus vãos denunciam
o peso do tempo. As aberturas da velha casa foram mantidas, com os novos volumes a serem
orientados para esses pontos, mantendo o enquadramento visual herdado da ruína. Criaram
ali um jogo de vistas, usando dois filtros – o enquadramento da casa nova e os limites da casa
velha, “filtros duplos de janelas e espaços ocos”. 159
Os autores do projecto referem ter usado o mesmo acabamento na ruína e na nova
construção como forma de fugir à banalidade do confronto de materiais. Mas fazem-no sem
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deixar que se perca o contraste entre aquelas duas realidades.
No exterior, a caixa com as paredes de pedra, espessas,
pesadas, com vãos verticais estreitos. No interior o edifício
novo com paredes finas, leves, volumes em consola. Uma
peça que se desprende do chão, com grandes vãos que
dependem da vontade do arquitecto e do cliente e não das
capacidades muito limitadas de um material como a pedra.
Percebe-se ali uma clara aposta num contraste, mas que não
é directo. Há dois elementos, apenas um tipo de acabamento,
uma cor, mas duas identidades. Duas identidades que não se
opõem, complementam-se. Procurou-se um equilíbrio entre
o contraste e o diálogo, entre diferenças e semelhanças.

Fig.38- Casa de Alenquer

Para fazer uma casa, agarra-se num punhado de ar e
segura-se com as paredes. 160

Para descrever a casa de Alenquer, Alberto Campo
Baeza recorre a este provérbio nazarita. Foi de facto isso que
os irmãos Aires Mateus procuraram. Agarrar o ar, agarrar
o ambiente que existia naquele local, no edifício original
e segurá-lo com a nova construção. O mesmo arquitecto
destaca a força das estruturas, referindo a comoção gerada
pelas ruínas romanas em quem as visita. É essa emoção
provocada pelos “muros das caixas vazias desta casa”.161
(...) a ideia dos dois tempos, o perene e o fugaz, a

Fig.39- Casa de Alenquer

permanência e o momento.162

3.4 Memória do Arquitecto
Para ser um verdadeiro arquitecto, é necessária uma
enorme quantidade de conhecimentos, uma grande
sabedoria. Uma sabedoria cujo lugar natural é a
memória de onde ir retirar para, com outros ingredientes
provenientes de outras fontes, destilar os materiais
com os quais se produz essa criação artística que é a
arquitectura. 163

Mais que o sítio ou a preexistência, a obra é

156-Alberto Campo Baeza, 2G, Aires Mateus
(2003), p.48
157-Alberto Campo Baeza, 2G, Aires Mateus
(2003), p.46
158-Aires Mateus (2007), p.70
159-Alberto Campo Baeza, 2G, Aires Mateus
(2003), p.47
160-Alberto Campo Baeza, 2G, Aires Mateus
(2003), p.46
161-Alberto Campo Baeza, 2G, Aires Mateus
(2003), p.46
162-Aires Mateus (2007), p.70
163-Alberto Campo Baeza, Arq|A 82/83 (2010),
p.29
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determinada a partir do arquitecto. A sua formação, as suas referências, o contexto em que vive e
trabalha reflectem-se nas soluções adoptadas e na gestão de prioridades – desde os que valorizam
a preexistência, aos que preferem que se destaque o tempo da obra, até aos que defendem a sua
natural degradação. “A solução está na cabeça das pessoas”, diz Souto de Moura.164 Também
os locais frequentados são influências – Peter Zumthor refere locais marcantes como os da sua
infância, que são referências constantes na sua actividade como arquitecto.
Quando me ponho a pensar em arquitectura, emergem em mim determinadas imagens. Muitas
estão relacionadas com a minha formação e com o meu trabalho como arquitecto; contêm o saber que,
com o passar do tempo, pude adquirir sobre a arquitectura. Outras têm a ver com a minha infância;
vem-me à memória aquela época em que vivia a arquitectura sem reflectir sobre ela.165

Os arquitectos não projectam a partir de uma folha em branco, têm o passado como
suporte para novas criações. Souto de Moura, formado na escola do Porto, valorizadora da
relação do projecto com a envolvente, procura nas suas intervenções respeitar o local e o
objecto de intervenção. Viollet-le-Duc, como Haussmann, numa sociedade marcadamente
intervencionista, interveio no património sem se deixar condicionar pela sua história, sem
sentir necessidade de lhe dar continuidade. Ruskin, desde cedo envolvido na discussão entre
antiquários e arquitectos, num país onde predominava o anti-intervencionismo, defendia que as
construções se deveriam degradar naturalmente, considerando ilegítima qualquer intervenção
que fosse além da conservação.
Também não foram indiferentes algumas obras já construídas. Redesenhamos sempre o nosso
passado para o bem e para o mal.166

Depois de estudados alguns casos de intervenção em edifícios de valor patrimonial com
projecto de arquitectos com influências e princípios distintos, mais do que certezas levantamse algumas dúvidas: como seriam estas obras se tivessem sido intervencionadas por outros
arquitectos?
Que pousada do Bouro teríamos hoje se não tivesse sido Souto de Moura a projectá-la?
Seguindo os princípios defendidos por Ruskin, restaria uma bela ruína não apenas no claustro,
mas em toda a construção. Espaços monumentais, com as marcas de séculos de existência e
de um longo período de degradação, que poderiam ser percorridos e vividos, mas que não
poderiam ser habitados, perdendo-se também a noção da organização espacial e da escala dos
espaços.
Como seria a igreja de Figueiredo se tivesse sido Viollet-le-Duc a completá-la (ou
reinventá-la)? Provavelmente hoje não seria perceptível o facto de a igreja ter sido construída
em duas fases distintas, nem a assimetria e reduzida escala de outrora. Até o estilo com que foi
inicialmente projectada desapareceria.
Fernando Távora, que estudou e desenvolveu os seus primeiros projectos e trabalhos
teóricos no auge do movimento moderno, época em que em Portugal se procurava um estilo
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nacional, optou por traçar o seu caminho, a terceira via,
procurando um equilíbrio entre estas duas atitudes. O novo
volume do convento de Santa Marinha da Costa tem, por
isso, o carácter que só Távora lhe poderia dar. Será que
Daniel Libeskind faria uma intervenção semelhante à do
Museu Judaico ou Rem Koolhaas assumiria uma atitude de
contraste e rotura com a envolvente como fez na Casa da
Música?
Muita gente confunde criação artística, o artístico,
com o gesto audaz, a invenção engenhosa ou a forma
caprichosa. Muito pelo contrário, a criação artística, e
a Arquitectura é-o, requer uma enorme quantidade de
conhecimentos prévios que exigem sabedoria e tempo
por parte do arquitecto. Sabedoria que radica na
Memória. (...) as melhores obras dos arquitectos que
merecem a pena, dos que passam à História, são as suas
obras mais maduras feitas com tempo e com Memória.
(...) perante um arquitecto sem Memória deveríamos
começar a tremer. Tão perigoso que é. Quase todas
as asneiras e caprichos que hoje vemos construídos,
são fruto da falta de Memória de alguns arquitectos,
da sua falta de Cultura, porque a Memória é no fundo
Cultura.167

164-Souto de Moura (2000), p.30
165-Peter Zumthor (2004), p.9
166-Souto de Moura (2000), p.88
167-Alberto Campo Baeza, citado por Luis
Santiago Baptista (2010), p.30
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4. Identidade, Tempo e Memória - Conclusão
em arquitectura não é possível normalizar, tudo são precedentes! 168

Em arquitectura dificilmente se pode alcançar uma conclusão, sobretudo depois de uma
pequena investigação, mas é possível fazer um ponto de situação, sempre provisório, que é
actualizado depois de cada obra observada, de cada texto analisado.
Na intervenção no património há que procurar um diálogo entre o preexistente e o
novo, uma ligação entre duas realidades separadas no tempo que vivem um mesmo contexto. É
preciso que essas duas realidades sejam uma só. Na intervenção no património, a soma de duas
partes terá de resultar numa unidade: 1+1=1. Para atingir esta unidade é necessário conjugar os
três factores fundamentais estudados – identidade, tempo e memória.
Será possível definir a identidade do edifício, essa essência que se procura na intervenção
no património? Pode ser a volumetria da ruína de Alenquer, pode ser o aspecto degradado do
mosteiro de Bouro; ou o assumir do faseamento da obra no caso da igreja de Figueiredo. Por ser
uma questão intrínseca a cada obra não é possível defini-lo a priori, o que leva também a que se
torne difícil apresentar uma conclusão acerca deste tema ou definir princípios de intervenção.
Fica no entanto a certeza que se trata de uma incógnita que, apesar de toda a obra que possa ser
necessária num edifício, nunca pode ser afectada sob pena de o descaracterizar, destruindo-o.
Por isso, o passo mais importante neste tipo de obra é a análise – perceber a peça é determinante
para uma integração harmoniosa de novos elementos.
Peter Zumthor apelidou de qualidade arquitectónica, aquilo que é a capacidade da
identidade de um edifício: “Qualidade arquitectónica só pode significar que sou tocado por
uma obra.” 169
O segundo elemento, o tempo, permite que um edifício revele a sua história – a
importância de dar a conhecer o que é original; o que é o resultado do seu uso, com acrescentos
ou transformações; nos edifícios mais antigos, as marcas dos tempos, afirmando-se intervenções
de diferentes épocas, com diferentes estilos. Mostra-se assim o edifício enquanto resultado de
um longo processo de evolução protagonizado por diferentes gerações.
É importante preservar esta característica do património e, em intervenções profundas
e na construção de novos corpos, reforçar essa imagem, de modo a destacar os elementos de
épocas distintas e assumir o faseamento da obra e a presença do tempo.
Por fim, a memória, que é o que leva a que se proteja o património, que tem a importância
de realçar o simbolismo de uma construção para um local, uma sociedade ou um grupo de
pessoas. Mais do que conservar ou reabilitar, é crucial perceber qual o seu significado quer
perante o cliente, quer para o contexto. A intervenção no património envolve sempre a questão
simbólica ou sentimental.
Tal como para a identidade, este tema, igualmente delicado, permite a definição de
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princípios, mas não a tipificação de uma resposta. Este é
um ponto complexo na análise do património - perceber
a importância do edifício e conseguir preservar o seu
simbolismo apesar da intervenção necessária.
Analisadas várias correntes e diferentes soluções,
o rumo mais fascinante é o da descoberta da essência de
cada edifício, reinterpretação da preexistência encontrada
e possibilidade de a completar. Percorrer um espaço novo
e sentir que faz parte do conjunto em que se insere, sem
o imitar nem perder identidade, é o expoente máximo da
intervenção no património.

168-José Adrião, Ricardo Carvalho (2007), p.3
169-Peter Zumthor (2006), p.11
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