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Por opção da autora, manteve-se nesta Dissertação de Mestrado o antigo Acordo Ortográfico. 

As citações mencionadas encontram-se no seu idioma original para que sejam mantidos o rigor 
e o sentido de cada expressão. 

Na presente dissertação, a presença da imagem, seja ela fotografia, desenho, pintura ou elementos 
desenhados, constituem uma narrativa paralela à narrativa textual, autónoma e complementar, 
sem ter a pretensão de a ilustrar directamente. As imagens apresentadas foram sujeitas a edição, 
com o objectivo de manter uma imagem cuidada e contínua. 



RESUMO 

A prova de dissertação que aqui se apresenta, integrada no curso de Mestrado Integrado em 
Arquitectura, consiste na realização de um projecto de reconversão e adaptação de uma antiga 
fábrica em ruína, inserida em contexto histórico e frente de rio, na freguesia de Santa Marinha, 
em Vila Nova de Gaia. 

A partir do levantamento, análise e interpretação da pré-existência, procuramos encontrar 
uma resposta sob a forma de projecto, capaz de a transportar para um novo tempo e lugar. A 
preservação e reconversão da ruína e a sua adaptação a um novo programa e exigências actuais 
integra uma das preocupações do exercício de projecto que se aprofunda e consolida através do 
estudo da sua materialização, tendo-se procurado tipificar as diferentes soluções construtivas.

O projecto proposto, uma Unidade de Alojamento Local, apresenta-se então como objecto de es-
tudo desta dissertação, a partir do qual se abre a discussão a temas relacionados com a própria 
concepção formal do projecto e o seu reflexo na paisagem construída. 

O corpo do trabalho encontra-se, assim, organizado em duas partes. A primeira parte questiona 
a pertinência da reconversão de estruturas industriais quando adaptadas a um novo programa, 
através da construção de uma narrativa histórica que proporciona uma visão factual fundamenta-
da sobre os temas e desafios que se colocam à cidade contemporânea em geral e em contextos 
de intervenção em edifícios pré-existentes em particular. A outra parte é dedicada aos temas do 
projecto que se considerou pertinente convocar tendo em conta as questões e particularidades 
do lugar, a intervenção em edificado pré-existente, em contexto histórico e frente de rio, o méto-
do de projecto e a importância do desenho enquanto instrumento de análise e pensamento.

Palavras-Chave: Ruína, Memória, Identidade, Património, Oportunidade, Vila Nova de Gaia. 

ABSTRACT

The dissertation proof presented here, part of the Architecture Master’s Degree program, consists 
in creating a conversion and adaptation project of an old factory ruin, set in a historical context 
and river front, in Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.

From the survey, analysis and interpretation of the pre-existence, we try to find an answer in the 
form of project, capable of bringing it into a new time and place. The preservation and recon-
version of the ruin and its adaptation to a new program and today requirements is one of the 
concerns of the project exercise. 

The proposed project, a Local Accommodation Unit, presents itself then as an object of study of 
this thesis, from which it opens the discussion on issues related to the very concept of the project 
and its reflection on the built environment.

The work is then organized in two parts. The first part questions the pertinence of the reconversion 
and rehabilitation of industrial structures when adapted to a new program, through the construc-
tion of a historical narrative that provides a factual overview based on the issues and challenges 
facing the contemporary city in general and in contexts of intervention in pre-existing buildings 
in particular. The other part is dedicated to the themes of the project, which was considered rele-
vant taking in account the issues and characteristics of the place, the intervention in pre-existing 
building and river front, the proposed method, and the importance of design as an instrument of 
analysis and thinking.

Keywords: Ruin, Memory, Identity, Patrimony, Opportunity, Vila Nova de Gaia. 
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INTRODUÇÃO

Muitos dos espaços que tão recentemente protagonizaram um papel fulcral na construção 
da imagem da cidade, encontram-se hoje vazios da sua condição inicial, mantendo contudo, 
características de centralidade urbana e qualidade arquitectónica. A falta de reconhecimento do 
seu valor e a inexistência em muitos casos de uma estratégia de protecção, resulta em situações 
de demolição para dar lugar à construção de novos conjuntos edificados que respondem aos 
interesses dos investidores, perdendo-se em muitos casos um património edificado de particular 
valor, em particular para a preservação do carácter e identidade de um determinado lugar. 

Através do estudo de um caso específico, inserido no centro histórico, pretende-se despertar 
as atenções sobre o potencial que os espaços industriais podem oferecer quando reconvertidos 
para um novo programa e uso. O interesse em desenvolver um projecto prático prende-se com a 
oportunidade de aproximação a uma intervenção em contexto real e no seu confronto com teorias 
contemporâneas. O tema da presente dissertação centra-se na concepção de uma estratégia e 
projecto de reconversão e reabilitação de um conjunto urbano em ruína, em contexto de frente de 
água, na freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. 

Num contexto de confronto cultural, a problemática sobre o abandono da frente ribeirinha 
de Vila Nova de Gaia e a consequente degradação do seu património industrial edificado 
têm gerado um debate em torno da sua recuperação fazendo emergir, no contexto actual das 
dinâmicas observadas na cidade do Porto, o turismo como uma alternativa emergente à sua 
salvaguarda. Com o declínio da indústria e da produção industrial, a paisagem da cidade alterou-
se profundamente, descaracterizando-se, estando actualmente pontuada por um conjunto de 
ruínas e vazios urbanos que dialogam com intervenções recentes motivadas por novos interesses 
locais e económicos. Alterações de ordem económica, política, demográfica e sociocultural, às 
quais estão associados novos interesses e espectativas têm estimulado o aparecimento de novos 
conceitos e modelos de intervenção. A leitura da evolução da forma e imagem da cidade impõe, 
naturalmente, uma reflexão em torno do entendimento sobre o património, o centro histórico, a 
intervenção na cidade existente passando pela reabilitação, conservação e reconversão.
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A intervenção sobre a pré-existência em ruína levanta várias opções face ao construir no 
construído, e é neste sentido que se pretende lançar hipóteses de resposta sob a forma de 
projecto segundo uma análise que envolva de forma abrangente os valores do lugar. 

O objecto de estudo é um conjunto urbano constituído pela Fábrica de Cerâmica e Capela do 
Senhor de Além e cinco casas de operários, na freguesia de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.  
Localizada na margem sul do Rio Douro, na base da escarpa da Serra do Pilar, a Fábrica do 
Senhor do Além possuiu uma longa história de ocupação, primeiro como Hospício (Século XVIII) 
e já no Século XIX até meados do Século XX como Fábrica de louça do Senhor do Além. Com 
limites precisos, a área em estudo é rica do ponto de vista patrimonial e histórico, mascarada por 
um cenário despido onde o abandono e ruína desenham o limite do edificado. 

A possibilidade de adaptação programática do edifício a um novo uso e a sua reconversão 
representa uma oportunidade de progresso assim como um motor de transformação local, que 
é motivado pela proximidade com o centro histórico, respeitando e enquadrando, o contexto 
social, económico e histórico do lugar. Este conjunto encontra-se integrado no conjunto 
urbano, constituindo por isso, elementos de significado valor na imagem da cidade. O tema 
abordado surge da problemática de requalificação de uma área urbana num contexto de frente 
de água. Trata-se de um local sem acessibilidade rodoviária, e talvez por isso mantém as suas 
características iniciais. O acesso à Fábrica é comprometido pela escassez de meios, e apesar do 
percurso pedonal e cicloviário que passa por entre a escarpa e a Fábrica, a sua proximidade com 
o rio, distancia-a da cota do percurso. O acesso até ela é feito através de uma escada ingreme 
que pela sua debilidade e circunstância afasta os mais curiosos. A proximidade com o Rio e 
com o centro histórico incentiva o ajuste e a recuperação de uma área que revela princípios 
de uma intervenção incompleta, construída num tempo longo, através de um processo de 
sucessivas ampliações e adições, e que se encontra pela ausência de uso e pelo estado de ruína, 
desajustada do contexto onde se insere. Deste modo, procura-se entender a cidade enquanto um 
organismo vivo, adaptado às novas necessidades e públicos, criando novas condições e focos 
de atractividade. Importa ressaltar os valores e a identidade do lugar em particular e, da cidade 
em geral, para nela perceber quais as hipóteses de intervenção que se colocam. 

Num lugar que consideramos de referência e ícone da cidade, a proposta para as ruínas das 
Carmelitas do Senhor do Além, visa potenciar uma nova dinâmica e vitalidade da malha urbana 
através do desenho de uma unidade de alojamento local de três estrelas. O processo de trabalho 
é aqui exposto, retractando as várias fases de desenvolvimento do processo de concepção.

A dissertação que aqui se apresenta divide-se em dois volumes, estruturando uma base teórica 
e uma base prática, para dar resposta ao problema da investigação. O primeiro volume aborda as 
bases teóricas que serviram de suporte à investigação, estruturando-se em três capítulos. 

Numa primeira fase através de uma extensa revisão bibliográfica centramo-nos na análise da 
cidade e frentes de água, a evolução do que se entende por tempo da cidade, a ruína como 
resultado natural de um processo de esvaziamento e abandono, e por fim fixamo-nos no 
património, incidindo a investigação nas teorias de restauro e reconversão, passando pela 
reabilitação e requalificação do centro histórico. 

Na segunda parte do trabalho pretende-se uma explanação de carácter multidireccional dos 
processos de reabilitação em contexto de intervenção em edifícios industriais, evidenciando 
vários pontos de vista a partir de diferentes casos de estudo. A importância de reflectir sobre o 
método e as opções de projecto leva-nos, mais tarde a investigar sobre vários projectos tendo 
como ponto de partida a ruína. Em todos os casos, a adaptação do programa, a capacidade 
do edifício ser reconvertido e ganhar um novo uso e sentido leva-nos a incidir sobre o tema – 
alojamento local, enquanto oportunidade de projecto. Por fim, é feita uma abordagem de carácter 
histórico sobre o processo de construção do conjunto edificado, objecto de estudo e projecto 
desta dissertação, as Ruínas dos Carmelitas do Senhor do Além.

Na terceira parte do trabalho, apresenta-se o processo de projecto, desde a definição do 
programa, princípios de intervenção e memória descritiva da proposta. Toda a reflexão teórica 
é suportada por referências que evidenciam diferentes olhares, sobre diferentes métodos de 
pensar e projectar, numa perspectiva ampla de aquisição de conhecimento, reconhecendo a 
especificidade de cada solução.

O segundo volume concentra o método de trabalho, recolhendo e organizando os elementos 
que fizeram parte do processo, desde o levantamento até à solução final. Pretende-se assim, 
dar consistência a um modo de pensar a arquitectura, desde a escala da cidade até ao objecto 
arquitectónico. Partindo da apresentação de um levantamento rigoroso do núcleo urbano 
em estudo, segue-se a comunicação do projecto recorrendo a diferentes escalas nas quais 
se apresentam plantas, cortes e alçados, assim como maquetas que permitem esclarecer o 
essencial do projecto desenvolvido, que se optou por complementar e enriquecer a partir da 
construção e apresentação de uma narrativa sobre os diferentes momentos que marcaram o 
processo conceptual. 
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I PAISAGEM, MEMÓRIA E CIDADE

«A paisagem [...] não é um todo sobre o qual quem quer que seja possa lançar o olhar, ela é, 
sobretudo, o mundo no interior do qual nos situamos ao assumirmos um ponto de vista sobre 
o que nos rodeia. E é no contexto deste compromisso atento na paisagem que a imaginação 
humana trabalha, elaborando ideias a seu respeito.»1 “(...) a paisagem é a forma espácio-
temporal segundo o qual o habitar humano se desenvolve no mundo (...).”2  

A invenção da paisagem, é, sobretudo, a invenção de uma cultura, onde o legado das imagens 
pertencentes ao nó do espaço e do tempo, os tornou inseparáveis. De facto, a paisagem é a 
construção do “eu” no mundo, o fundador das nossas identidades pessoais e colectivas. Trata-
se, antes de mais, de uma representação activa da participação e co-pertença  do homem e do 
mundo, resultando desta simbiose: a paisagem. “O homem está no mundo e o mundo está no 
homem: a paisagem é o nome e o local dessa circulação entre homem e mundo, dessa mistura.”3  

Da reflexão de paisagem, surge a necessidade de entender a palavra “habitar”, portadora de 
variados significados e interrogações. Associada, de modo muito clássico, do exemplo da casa, 
habitar “(...) se estende, também, às relações que o ser humano mantém com o mundo: o 
espaço da actividade é o espaço das relações e o espaço dos significados (...).”4 “O espaço 
habitado tem uma qualidade emocional, uma substancialidade afectiva.”5 
“A casa é o abrigo. (...) A casa é o eu de cada um. (...) A casa é eu e nós (...).”6  
«A casa vivida não é uma caixa inerte.»7  

1 INGOLD, Tim – The perception of environment. Essays in livelihood, dwelling and skill, London, Routledge, 2000, p. 
207, citado BESSE, Jean-Marc – “Estar na paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - “Paisagem e 
Património: aproximações pluridisciplinares”, Porto, Dafne (Equações de arquitectura; 65), 2013, p. 35
2 CARDOSO, Isabel Lopes – “Paisagem e património: aproximações pluridisciplinares”, Porto, Dafne (Equações de 
arquitectura; 65), 2013, p. 10
3 BESSE, Jean-Marc – “Estar na paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - idem, p. 34
4 CARDOSO, Isabel Lopes – “Paisagem e património: aproximações pluridisciplinares”, Porto, Dafne (Equações de 
arquitectura; 65), 2013, p. 10
5 BESSE, Jean-Marc – “Estar na paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - “Paisagem e Património: 
aproximações pluridisciplinares”, Porto, Dafne (Equações de arquitectura; 65), 2013, p. 36
6 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, pp. 349, 350
7 BACHELARD, Gaston – La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1978, p. 58, citado em BESSE, Jean-Marc – “Estar na 
paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - “Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares”, 
Porto, Dafne (Equações de arquitectura; 65), 2013, p. 36

# 001 O Rio Douro, limites e contrastes. 
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Habitar implica a coexistência de intimidade e liberdade, de espaço interior, onde acontecem 
coisas: há vida e testemunhos da história. “[O interior é, ao mesmo tempo, eu e as coisas. 
Aí envolvemos dimensões e identidades, de estilo (de vida), de gostos e de valores. Há uma 
densidade quase imaterial do espaço habitado (...). O lugar habitado é uma realidade nem 
objectiva, nem substantiva, mas sim: a expressão de uma vida que, ao mesmo tempo, impregna 
o espaço e é impregnado pela matéria. (...) habitamos no e com o espaço e a matéria.]”8 Um 
local habitado é também, um espaço de significados, ritmos e intenções. Habitar é uma maneira 
de estar no mundo, na vida, é estruturar o tempo e o espaço, imprimindo-lhes direcções, ritmos 
e escalas, a transferência do legado das memórias em história e a construção de um futuro. 

A experiência da paisagem exprime uma dimensão da relação humana com o mundo e a natureza, 
essa condição de possibilidade é o centro dos afectos, o centro do receptáculo das espacialidades 
afectivas: o corpo.  Neste sentido, caminhar é analisado enquanto maneira de habitar o mundo, 
um modo de estar no espaço e fazer paisagem. “Caminhar é, de algum modo, uma dança com 
calma (...),”9 nesta perspectiva, «O viajante transportado torna-se um passageiro: ele próprio não 
se desloca, mas é deslocado dum lugar para outro.»10 

“Uma paisagem devia estabelecer ligações entre as pessoas, a ligação criada pela língua, os 
usos, a prática do mesmo género de trabalho ou de lazer, mas, sobretudo, uma paisagem devia 
conter o género de organização espacial que favoreça essas experiências e essas relações: 
espaço para juntar, para celebrar e espaços para a solidão. Espaços que não mudam jamais e 
permanecem sempre, tal como a memória no-los pinta.”11 É sobre o ponto de vista humanizado 
que a noção de património se torna relevante para o tema de estudo nesta dissertação: a relação 
do corpo físico com o meio, a forma como o homem o habita e o organiza.

8 BESSE, Jean-Marc – “Estar na paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - “Paisagem e Património: 
aproximações pluridisciplinares”, Porto, Dafne (Equações de arquitectura; 65), 2013, p. 38
9 BESSE, Jean-Marc – idem, p. 53
10 INGOLD, Tim – Une brève histoire des lignes, Paris, Zones sensibles, 2011, p. 105, citado Jean-Marc – “Estar na 
paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - “Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares”, 
Porto, Dafne (Equações de arquitectura; 65), 2013, p. 51
11 JACKSON, John Brinckerhoff – De la nécessité des ruines, Paris, Le Linteau, 2005, p. 42, citado Jean-Marc 
– “Estar na paisagem, habitar, caminhar” em CARDOSO, Isabel Lopes - “Paisagem e Património: aproximações 
pluridisciplinares”, Porto, Dafne (Equações de arquitectura; 65), 2013, p. 37

# 002 Reflexos, a Cidade construída.
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1. CIDADE E ÁGUA

“(...) a água foi limite e abertura, foi porta mais do que janela. Nos limites desenharam-se as 
portas, assinalou-se e defendeu-se o dentro: fortalezas, grandes igrejas ou pequenas capelas, 
torres da marca, faróis. As cidades buscaram o interior por medo e implantaram-se junto dos 
rios para facilmente atingirem a foz, o fora. A costa teve a ambivalência de Janus, encerrou um 
mundo dentro do mundo e abriu a saída para o mundo.”12 

A relação das cidades com a água tornou-se num tema recorrente na história da construção 
das cidades e da arquitectura. Concebidas como estruturas urbanas públicas da cidade e como 
espaço simbólico de identidade urbana colectiva, as frentes de água são um palimpsesto das 
transformações das próprias cidades e da teia de relações que lhes davam ou dão sentido. As 
frentes de água, como tema arquitectónico e urbano, prevê a diversidade de transformações e de 
projectos que enunciam uma nova circunstância urbana e um desejo de renovação. 

 “Os mares que num tempo foram o elo de ligação, foram, noutros, a ameaça onde vinham as 
investidas de corsários e povos invasores. As mesmas margens, às vezes praias, enseadas, 
espaços abertos, já tiveram também muralhas, fortes, atalaias, já foram barreiras defensivas da 
cidade-fortaleza. Os mesmos rios ou lagos que uma vez separam, defenderam, marcaram os 
limites da expansão dos assentamentos urbanos, foram, antes e depois, o elemento de ligação 
entre as duas margens ou a origem e o destino de relações longínquas.”13 

Do longo tempo da evolução das cidades, subsistem marcas, enquanto de umas restam apenas 
memórias, noutras, estas marcas permanecem fisicamente na sua forma e função e na legibilidade 
física e simbólica dos aglomerados urbanos ribeirinhos, criando-se tensões entre a mudança e 
o que delas permanece apesar das transformações marítimas ou fluviais ocorridas nas cidades. 

12 COSTA, Alexandre Alves - “Habilidade própria e Mistérios de Arquitectura : junto da água, com as pedras e no 
labirinto das cidades”, Portugal do mar, das pedras, da cidade = of sea, stones and cities, Lisboa : M.C., 1996, p. 20
13 APL, Administração do Porto de Lisboa – Água, cidades e frentes de água cities & waterfronts. Parque Expo ’98, 
SA, Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1998, p. 6

# 003 Frente de Água, Vila Nova de Gaia. 
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Ao longo da história, estas frentes de água, ocupadas pelos muros de defesa, pela logística 
portuária ou ferroviária, pelo sistema rodoviário e por industrias e entrepostos, funcionaram 
como barreiras limitadoras nuns casos e interfaces noutros. As dinâmicas das aglomerações 
face ao crescimento populacional e a procura dos lugares balneares na viragem do séc. XIX 
para o séc. XX, provocaram intervenções nas frentes de água que decorreram de alterações de 
base económica tradicional ou de novas tecnologias. No entanto, o desenvolvimento urbano 
das cidades em geral e das frentes de água em particular tem sido determinado por vários 
factores, nem sempre complanares, o que torna cada intervenção dependente de diferenças que 
se devem a heranças culturais, aos estádios de desenvolvimento, aos sistemas ambientais, às 
oportunidades tecnológicas e financeiras, ou até mesmo, ao autor da intervenção. 

No período longo da história moderna, as cidades foram substituindo parte das suas estruturas, 
fortificações, alfândegas ou estaleiros pelos novos sistemas de comunicação, desde ferrovias a 
vias rápidas, cais e entrepostos. “As frentes de água sobre as quais se debruçavam as cidades 
constituíam cada vez mais uma fronteira logística tão vital para as funções económicas quanto 
reservadas ao comum dos cidadãos.”14 Enquanto se sentia a degradação nos bairros ribeirinhos 
devido ao ambiente industrial- portuário, as cidades não paravam de crescer, aspirando novas 
oportunidades de relação das actividades com as frentes de água. Foram criadas as condições 
para a promoção e revalorização destes espaços através da deslocação das faixas portuárias e 
redes de transporte, transformando a velha indústria em novos serviços, relacionando-a com 
a mudança no quotidiano social, permitindo assim, a integração destes espaços urbanos na 
dinâmica estratégica da cidade.  

A variedade de planos propostos para a requalificação e reocupação das frentes de água são 
também distintos pela singularidade de cada lugar, porém, identificam-se tendências dominantes 
no tratamento destes espaços, tais como: a consideração deste tema como espaço público e 
colectivo da cidade respondendo como um interface; a saturação de áreas urbanas centrais, ou, 
noutros casos, a valorização das periferias litorais; a resolução das acessibilidades das margens 
ribeirinhas; a apostar numa diversidade programática aproveitando estruturas pré-existentes para 
albergar novas funções e serviços. 

14 PORTAS, Nuno em APL, Administração do Porto de Lisboa - idem, p. 4

# 004 A Cidade construída, Marginal do Porto. 



21

Para além das estratégias quem têm vindo a ser gozadas, o que tem definido o actual sucesso/
insucesso de determinada cidade ou áreas é o bom ou mau papel desempenhado pelo sector 
público. De um modo geral o sector privado actua de forma isolada em função de interesses 
próprios e do lucro fácil e imediato. Compete ao Estado o papel de definir uma estratégia de 
desenvolvimento e actuação global e concentrada, encontrando meios e mobilizando os recursos 
e actores necessários para introduzir a dinâmica de transformação e a qualidade urbana desejada. 

A transformação e recuperação das áreas degradas tem levado ao excesso de edificabilidade, ou 
por vezes, à criação de novas ocupações monofuncionais, motivados pelo investimento rentável 
de recuperar os custos públicos. No entanto, cada vez mais encontram-se exemplos positivos 
de transformações e recuperações emergentes, com repercussões nos centros e periferias 
adjacentes, permitindo expandir e diversificar a superfície de intervenção, resultado de uma 
atitude estratégica que encontrou uma nova dinâmica para a imagem da cidade ou da região 
urbanizada. 

A integração das frentes de água nas cidades está longe de ser um problema simples, uma 
vez que interfere com exigências díspares e por vezes contrárias, daí ser necessário, nestas 
intervenções, associar de diferentes modos, entidades promotoras que continuamente se opõem 
ou neutralizam, desde as “(...) autoridades locais e centrais portuárias ou de transporte, operadores 
privados ou institucionais, e ainda os poderes tutelares do património ou do ambiente.”15 

Numa época intensa de projectos urbanísticos de renovação das frentes de água em cidades 
por todo o mundo, de uma história marcada pelo progresso nos transportes, pela globalização 
da economia e posterior processo de desindustrialização, as waterfronts resultam de uma 
sequência de transformações que se desenvolveram nas cidades, junto de mares, rios ou lagos, 
circunstâncias que lhes permitem conceber projectos de recuperação, renovação e ampliação 
das suas frentes de água.

15 PORTAS, Nuno em APL, Administração do Porto de Lisboa – idem, p. 5
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O advento da Revolução Industrial e o progresso nos transportes, aliado à redução das barreiras 
comerciais e à expansão das redes de relacionamento internacional geraram novas dinâmicas 
urbanas propiciadoras de alterações na configuração territorial das cidades, tendo-se assistido 
em diversas cidades à relocalização de algumas das suas principais estruturas, nomeadamente 
das instalações portuárias, ficando as estruturas iniciais abandonadas. 

No final do séc. XX, o fenómeno da globalização abre espaço para uma nova relação da cidade 
com as frentes de água no sentido de criar uma imagem de modernidade universal sustentada 
nos renovados conceitos e modelos para o espaço público e, simultaneamente, na procura de 
novas oportunidades de relação das actividades da população e da cidade com estas frentes. 
A criação de “cenários atractivos” resultam de uma atitude estratégica encontrada na nova 
dinâmica para a imagem da cidade ou da região urbanizada, “(...) tomando finalmente a Água 
num elemento indissociável do novo imaginário da cidade alargada.”16  

Esta tendência da cultura urbanística foi adoptada nalgumas cidades dos Estados Unidos e, 
posteriormente na Europa, marcando um conjunto de operações realizadas num período de 
forte desregulação económica e urbanística que caracterizou o apogeu e a crise das políticas 
neoliberais no século passado. A realização de várias operações urbanísticas levou à possibilidade 
de, a partir de um plano de escala intermédia, ser possível definir estratégias para a cidade, 
concretizando operações com uma escala mais abrangente do que seria inicialmente o objecto 
de trabalho. “O mito da regeneração que impregna todo o simbolismo aquático, corresponde, de 
facto, a uma vontade de re-fundação e de afirmação da nova condição urbana.”17 

“Vivemos tempos de “aceleração da história”, de modificações bruscas e paradoxais e, contudo, 
persistem permanências que só passam despercebidas por amnésia histórica ou porque as 
dinâmicas relacionais mudaram de intensidade, de conteúdo, ou de suporte tecnológico.”18  

16 PORTAS, Nuno em APL, Administração do Porto de Lisboa – idem, p. 5
17 APL, Administração do Porto de Lisboa – Água, cidades e frentes de água cities & waterfronts. Parque Expo ’98, 
SA, Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1998, p. 10
18 APL, Administração do Porto de Lisboa – idem, p. 8

# 006 Vila Nova de Gaia, limites e contrastes. 
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1.1 JUNTO AO RIO 

“O gosto de “construir com a água”, em linhas costeiras, na proximidade dos estuários e/ou do 
mar identifica desde há muito o “construtor português” – ele sabe alimentar-se dessa paisagem, 
edificando-a num diálogo permanente entre natureza, programa e artifício.”19  

Por necessidade de afirmação, de domínio ou marca territorial, as intervenções junto à costa 
trabalham a escala e é sobretudo na dimensão e na implantação, que assumem, integrando 
a paisagem construída ou natural, os seus expressivos valores formais. Transportados pelo 
gosto de edificar, a nova linguagem, sobrecarregada de significados encontra na reinvenção da 
tradição ou na interpretação da actualidade um porto seguro.  A paisagem e a topografia que 
se percebem e entendem inalteráveis, dão lugar a arquitecturas de generosa identificação e 
activa interpretação. Numa arquitectura costeira, fortemente objectual, subsequente de razões de 
funcionalidade construtiva, o exercício de controlo de escala e a economia de meios, marcam 
uma tradição construtiva longínqua. 

Portugal patenteia uma expressão edificada muito própria e singular. O território inscreve marcas 
profundas de uma história euro-secular. Porém, o olhar activo dos autores sobre a chamada 
“arquitectura da pedra” tem incidido na transformação dos seus conteúdos.“As novas necessidades 
da modernidade, foram tão radicalmente interpretadas como sendo diferentes que nos sentimos 
obrigados a construir o novo e a abandonar ou a destruir o velho. (...) desvalorizamos a História 
e, (...) quando a revalorizamos , escolhemos e mitificamos os momentos que pareceram mais 
significativos para a reinvenção que se processava.”20 

Os finais dos anos 70 até aos dias de hoje parecem criar um novo período na história e 
vivências do património. As sucessivas sedimentações e transformações nos edifícios e nas 
cidades constituíram estranheza e diferença. Fortemente descaracterizada por reconstruções 
estereotipadas, a cidade vê vários projectos de reutilização de edifícios que neutralizando a pré-
existência, tomada como pano de fundo da paisagem, se separam dela. 

19 FERNANDES, José Manuel – “Junto ao Mar”,  Portugal do mar, das pedras, da cidade = of sea, stones and cities, 
Lisboa : M.C., 1996, p. 29
20 COSTA, Alexandre Alves - “Com as Pedras”, Portugal do mar, das pedras, da cidade = of sea, stones and cities, 
Lisboa : M.C., 1996, p. 22

# 007 Cidade e Água, Porto, 2015. 
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A coerência do desenho é suportada pela época do edifício e o projecto de reabilitação deve 
“(...) reler nele o fluir da história e, aceitando sobreposições ou oposições estilísticas ou de 
linguagem, usar de todos os melos para o explicar.”21 Esta postura requer uma necessária 
procura de validade e dignidade no domínio de regras claras que resultam da interpretação da 
história, incluindo a contemporânea. 

Sobre antigas pedras, muros, fachadas e estruturas edificadas, “(...) a modernidade tem um 
papel intenso, recreativo - altera funções e vocações, assegurando com subtis novidades e novas 
significações, a possível perenidade das velhas formas.”22  
É neste sentido que esta investigação procura interpretar os sinais de mudança que marcam a 
história da arquitectura, adossada à noção de património e tradição, numa necessária investigação 
da história, interpretando as pré-existências e a paisagem construída, num exercício comedido, 
que procura ser intemporal e pouco ostensivo. “Trabalhando e moldando a pré-existência, 
usando-a como matéria de projecto (...). A regra cada um a encontra a partir do existente, caso a 
caso, com rigor e imaginação e legível em cada obra única e insubstituível.”23 

“A arquitectura portuguesa é sobretudo construção, espaço de suporte para a acção (...)”24, 
marcada por uma “estranha serenidade” é na continuidade do passado que as novas 
transformações contactam com a realidade. Também, o poder democrático e os detentores da 
iniciativa económica perceberam melhor as diversas faces da rentabilidade da arquitectura, na 
procura da efemeridade das suas acções. A imagem do país carece de uma defesa dos valores 
ambientais e patrimoniais em prol da difusão de uma arquitectura identitária e contínua.  
“A indústria do turismo só terá sucesso se Portugal tiver no futuro uma identidade e uma 
diferença.”25  

21 COSTA, Alexandre Alves – idem, p. 22
22 FERNANDES, José Manuel – “Com as Pedras”, Portugal do mar, das pedras, da cidade = of sea, stones and cities, 
Lisboa : M.C., 1996, p. 30
23 COSTA, Alexandre Alves - “Com as Pedras”, Portugal do mar, das pedras, da cidade = of sea, stones and cities, 
Lisboa : M.C., 1996, pp. 23-24
24 COSTA, Alexandre Alves - “Habilidade própria e Mistérios de Arquitectura : junto da água, com as pedras e no 
labirinto das cidades”, Portugal do mar, das pedras, da cidade = of sea, stones and cities, Lisboa : M.C., 1996, p.14
25 COSTA, Alexandre Alves – idem, p.18

# 008 O Rio Douro e a Paisagem construída. A Capela do Senhor d’ Além.
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2. TEMPO, A CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA

A noção de lugar aparece indissociavelmente ligada à noção de tempo. Existem vários ‘tempos’ 
no ‘tempo’ da cidade. Ter consciência da história de um lugar é, ter consciência do significado 
que o passado tem na história, mas também no presente. 

Na cidade, as diferentes arquitecturas diluem-se, o tecido urbano reflecte o diálogo por vezes, 
controverso digerido pelo confronto do passado com o presente, este que ao longo do tempo 
dissemina inúmeras marcas visíveis no território e no ambiente. Através da arquitectura e do 
desenho urbano é possível perceber a sua História e evolução geográfica, tornando-se essencial 
reflectir sobre o modo como os diferentes tempos se relacionam agora num mesmo espaço 
físico. A história das cidades dá-nos conta de quanto hoje é actual construir no construído, 
investindo na disciplina capaz de transpor a fórmula do seu renascimento: a arquitectura. 

“Uma cidade é um complexo de interesses e compromissos, de acumulação e criatividade, de 
remoção de passado e procura de futuro, de avareza e ignorância, de muitos erros e de alguma 
genialidade. Também o bom senso e respeito pelos legados patrimoniais históricos que o tempo 
vai deixando.”26 A dimensão da estrutura colectiva anónima identifica alterações no equilíbrio 
social, nas dinâmicas culturais, na imagem e qualidade urbana. Quando se equacionam novos 
caminhos, não se pode radicar os testemunhos de feitos passados, são essas as referências, um 
“material pronto”27 e disponível para ser trabalhado. O passado representa a identidade cultural, 
nele “(...) se encontra tudo aquilo que necessitamos para seguir em frente,”28 esperando “(...)
que alguém a colha e a transporte para o futuro”29, condição primeira para ser contemporâneo 
do próprio tempo. “A arquitectura é sempre e apenas espelho do tempo que a produz e a ele está 
indissoluvelmente ligada.”30  Cada objecto é fruto do seu tempo e individualidade, é o resultado 
da sua época e lugar.

26 FERNANDES, Gomes - A Ruína, Caixotim edições, 1ª ed., 2004, p. 19
27 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima – Construir no Tempo, Lisboa, 1999, p.12
28 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima – idem, p.11
29 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima – idem, p.11
30 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima – idem, p.13

# 009 Tempo e Cidade, Cais de Gaia.
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Às medidas atribuídas em contexto histórico são verificadas tendências e modos de operar, 
que de um forma desarticulada e desajustada da realidade, remetem à criação de novos 
cenários e contextos. Neste contexto, e Michele Cannatà e Fátima Fernandes referem: “Aos 
restos arqueológicos mais antigos é neste sentido atribuído um papel evocativo de tempos 
passados, aos quais foi no entanto decretado desde há muito a morte. A cultura conservadora 
não reconhece aqueles mecanismos da história urbana que permitiram a revitalização e evolução 
das civilizações e impede, através do ocultamento e do mimetismo, a recuperação e uso do 
grande património herdado. E assim, à medida que se afirmam as tendências de embalsamento 
do património, acentua-se a desertificação dos lugares da história acabando por transforma-los 
em representações fantásticas de uma realidade jamais existente.”31 

Para além do tempo, a distância que separa a cidade histórica e a cidade contemporânea torna 
evidente a falta de continuidade da cidade histórica, segundo uma arquitectura “inadequada, 
ausente ou no mínimo distraída no que diz respeito às suas atribuições de sempre.”32 A referida 
distância e os vazios que se pontuam determinadas áreas da cidade denunciam as limitações 
e a ausências de qualidade num conjunto de intervenções distantes da sensibilização de 
continuidade entre as ‘partes’ da cidade e do conhecimento sobre o seu passado e história.33 O 
passado enquanto matéria de projecto, deve estar implícito no processo de recolha de referências 
e consolidação do carácter do lugar. 

“As referências são os instrumentos que o arquitecto possui; é o seu património de conhecimentos, 
de informações. Elas são a soma de todas as experiências que é possível conhecer e empregar. 
No contexto de um trabalho concreto, o arquitecto utiliza esses instrumentos em função desse 
contexto e já não se trata de uma posição crítica, mas a utilização o mais prudente possível em 
relação a uma dada situação.”34 A certo ponto, elas diluem-se para dar lugar ao próprio projecto. 
Álvaro Siza reconhece as qualidades do projecto subjacentes à relação íntima entre passado e 
futuro, tempo e espaço, mudança e permanência, quando afirma que: “A Tradição é um desafio 
à inovação. É feita de enxertos sucessivos. Sou conservador e tradicionalista, isto é: movo-me 
entre conflitos, compromissos, mestiçagem, transformação.”35

31 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima - idem, p.7
32 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima - idem, p.17
33 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima - idem, p.18
34 SIZA, Álvaro - Uma questão de medida, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2009, p.27 
35 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 27
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2.1 REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE: MEMÓRIA 

“O tempo é (...) uma abstracção constante que nos envolve (...). É por isso um auspicioso 
e inquieto caleidoscópio, onde se espreitam, potenciam e revelam oportunidades, onde nos 
posicionamos no espaço por este regulado.”36  

O tempo, como variável na percepção do espaço pode remeter-nos para o tempo como duração 
da experiência e como tempo histórico, na qual se insere e vive. Na arquitectura, o tempo é um 
factor fundamental e não apenas como dimensão da observação, mas como dimensão da própria 
obra, tal como acontece na pintura ou na escultura. A memória dá sentido ao tempo passado, 
conferindo-lhe significado. Estas memórias, as imagens delas na mente do “eu” são ferramentas 
usadas na produção de arte em geral e da arquitectura em particular. 

“A memória é a consciência inserida no tempo.”37 Construída ao longo da vida do sujeito, a 
memória funciona como estrutura base, atemporal, de onde o “eu” retira as projecções das 
imagens do seu passado, para as suas manifestações, reacções, decisões, no presente. É na 
memória que se armazenam, seleccionam e organizam os acontecimentos e experiências, 
determinando a representação do “eu” no passado e sua projecção no presente. A recordação 
consiste assim, na possibilidade que a consciência tem de evocar essas imagens, recuando até 
ao passado, reconhecendo-as como tais. 

Para a sua compilação, a memória filtra a informação captada, mantendo apenas os pontos 
fundamentais que alicerçam essa memória. O esquecimento, tem um papel fundamental para 
a formação de uma memória, associado também, à selecção da informação. A memória é 
assim, uma interpretação dos acontecimentos vividos e não um registo factual, muitas vezes 
manipulada consciente e inconscientemente pelo “eu”.  “O nosso sentimento e compreensão 
estão, no entanto, enraizados no passado. É por isso que o significado do que criamos com o 
edifício deve respeitar a memória.”38  

36 MESTRE, Victor em CAMPOS, Nuno – Guia de arquitectura : Espaços e Edifícios Reabilitados, Porto, Traço 
alternativo, 2012, p. 9
37 Fernando Pessoa
38 ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitectura, 2ª edição, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2009, p. 18
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Memória e tempo estão indiscutivelmente inseridos na matéria do património, na medida que 
“(...) o património é um dispositivo social e um discurso organizador da memória de um grupo 
num determinado contexto histórico e social.”39  

Enquanto o “(...) o património se transforma connosco (...)”40, Álvaro Domingues refere que tudo 
aquilo que se diz património é, neste contexto, ao mesmo tempo, ameaça, de ansiedade e de 
exorcismo. Segundo Álvaro Domingues, “Cultural, natural, histórico, imaterial, arquitectónico, 
industrial..., património é uma noção axiológica que não deixa margem a qualquer neutralidade, 
opondo valores positivos e negativos: delapidar, destruir, conservar, valorizar, proteger..., o 
património está em risco permanente de ameaça, de ameaça, degradação, alteração e destruição 
(...).”41 A elasticidade do termo e a perda da hegemonia provoca a proliferação do património e 
dos seus agentes e produtores, “(...) interessados em inscrever territórios e lugares, distinguindo-
os como lugares de memória, em adquirir visibilidade, jogando aí o seu capital de influência 
política, de interesse económico ou de autoridade científica ou outra.”42  

A arquitectura precisa do homem para ser sentida e experimentada, para ter significado. Enquanto 
matéria identitária e simbólica o património é a marca do tempo e da história do lugar. A 
arquitectura enquanto dispositivo liga os vários tempos e lugares, identidades e representações. 
«[...] arquitectura é coisa para ser sentida em termos de espaço e volume.
arquitectura é coisa para ser vivida.[...]»43  

39 CF. PAVEAU, M.-A. – La notion de patrimoine: lignées culturelles et fixations sémiotiques. BEYLOT, P.; MOINE, R. 
(dir.) – Fictions patrimoniales surg grande et petit écran. Contours et enjeux d’um genre intermédiatique. Bordeaux: 
Presses Universitaires de Bordeaux, col. Cinéma(s), 2009, pp. 25- 36, enunciado em DOMINGUES, Álvaro – 
Patrimónios desamparados, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 8
40 REICHLIN, Bruno - Riflessione sulla conservazione del patrimonio architettonico. Emanuele Palazzotto, II restauro 
del Moderno in Italia e in Europa. Palermo: Franco Angeli, 2007, enunciado em TOSTÕES, Ana – Património moderno: 
conversação e reutilização como um recurso, Revista Património nº 1, Novembro, 2013, Direcção-Geral do Património 
Cultural, p. 46
41 DOMINGUES, Álvaro – Patrimónios desamparados, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do 
Património Cultural, p. 10
42 BOURDIN, A. – Le patrimoine réinventé. Paris: PUF, 1984. CF. também Nora, P. (dir.) – Les lieux de mémoire. 
Paris: Gallimard, 3 vols.: 1984, 1987, 1992. Cf. VADELORGE, L. – Le patrimoine comme politique. POIRRIER, P.; 
VADELORGE, L. (dir.) – Pour une histoire des politiques du patrimoine. Paris: La Documentation Française, 2003, pp. 
11-24 enunciado em DOMINGUES, Álvaro – Patrimónios desamparados, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, 
Direcção-Geral do Património Cultural, p. 10
43 COSTA, Lúcio, escreveu em 1972, num texto para ser apresentado numa conferência aos estudantes de arquitectura, 
citado em CAMPOS, Nuno – Guia de arquitectura : Espaços e Edifícios Reabilitados, Porto, Traço alternativo, 2012, 
p. 10
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2.2 A RUÍNA

“As ruínas representam para o arquitecto, de forma exemplar e enigmática, a síntese artística 
mais fortuita e perfeita que pode resultar da colaboração entre o homem, o tempo e a história.”44 

Os edifícios desactivados constituem elementos (elementos singulares ou conjuntos urbanos) 
muito comuns nos espaços urbanizados, despertando uma variedade de impressões e reacções. 
Importa, referir a forma como  a “ruína”45 evoluiu ao longo dos tempos e qual o papel que hoje 
desempenha na cidade. Na cultura erudita do Renascimento Europeu e depois do Romantismo, 
a estética da ruína era um poderoso produtor de sentido. Assim, a ruína tanto podia ser o registo 
da passagem inexorável do tempo, da degradação e da fragilidade humana, como no sentido 
oposto, uma marca de atemporalidade. Porém, a ruína não se confundia com as coisas banais. 
Uns escombros só seriam ruína se remetessem para imaginários mais ou menos mitificados, 
metáforas de um apogeu civilizacional como a antiguidade clássica grega ou romana. Servia, 
então, a cultura da elite dominante, que trataria de alimentar e expandir o tema até à completa 
popularização a que hoje se assiste. Em grande medida, estes lugares constituem o reflexo da 
inconstância intrínseca à evolução da cidade, e a importância da sua reflexão remete à refutação 
de quem pensa que “as ruínas dos edifícios não falam e são mesmo um peso morto de estorvo 
na evolução e no progresso da cidade.”46 

Desde os alvores da modernidade, a ruína transformou-se num lugar de sublimação das tensões 
do processo histórico, na sua negociação problemática entre a nostalgia do passado, a melancolia 
do presente e a incerteza do futuro.47 As questões que a ruína exalta não se circunscrevem apenas 
ao campo da arquitectura e da evolução das cidades, mas sobretudo na cultura contemporânea, 
da qual emerge o debate da verificação dos modos e formas de olhar a ruína.

44 USTÁRROZ, Alberto - La Lección de las Ruinas: presencia del pensamiento griego y romano en la arquitectura, 
citado em ALARCÃO, Pedro Duarte, Construir na ruína, A propósito da cidade romanizada de Conimbriga, I. Volume, 
p.19
45 ruína, s. f. acto ou efeito de ruir; resto; destroço; destruição; (fig.) decadência; degradação; perda de crédito; pl. 
(bot.) planta herbácea, delgada, com corola personada provida de esporão, pertencente à fam. Das Escrofulariáceas, 
e que aparece nos buracos ou fendas dos muro e rochedos do Norte e do centro de Portugal, onde está naturalizada. 
(Do lat. ruina -, «id.» )
46 FERNANDES, Gomes – A Ruína, Caixotim edições, 1ª ed., 2004, p.8
47 BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : Atravessamentos entre a contemplação poética e a intervenção 
crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 22

# 013 Armazéns em Ruína, Cais de Gaia.



39

“Com objectivos diametralmente opostos, respectivamente a instauração gloriosa do pós-
modernismo e a libertação do potencial inexplorado dentro do próprio modernismo, a ruína é 
utilizada para expor os paradoxos emancipatórios e históricos da arquitectura moderna. No seu 
eterno presente, a arquitectura moderna não poderia resistir à exposição da sua decadência física 
e ausência social. É neste contexto que a ruína se torna instrumento de confronto disciplinar.”48   

A importância no tratamento das ruínas revê nos cenários de destruição o reflexo das grandes 
cidades europeias da II Guerra Mundial. Neste âmbito, a recente exposição Ruin Lust, revela a 
perplexidade na abordagem do tema: “«As ruínas ainda estão de pé; mas por que se manifestam? 
Quanto mais pensamos acerca da destruição e decadência, quanto mais de perto olhamos para 
esta ou aquela massa em desagregação de pedra, betão ou metal, quanto mais exploramos a 
própria ideia de ruína em si mesma, menos parece esta categoria conseguir suster-se como um 
todo.»”49  Por outro lado, Jacques Derrida, convocaria significativamente o campo do assombro 
e do desassossego a partir da arte do autorretrato: “«[A ruína não está à nossa frente; não é 
um espetáculo, nem um objeto de amor. É a própria existência. (...) Não é precisamente um 
tema, porque arruína o tema, a posição, a apresentação ou a representação de toda e qualquer 
coisa.]»”50  

“Mais do que objetos autónomos e autossuficientes, as ruínas são campos de força das 
manifestações e efeitos dos processos territoriais de urbanização. São acima de tudo testemunhos 
da realidade e das lógicas políticas, económicas, produtivas e sociais contemporâneas.”51   
Enquanto símbolos e marcos visíveis da velocidade do curso do tempo, as ruínas são uma 
“parte lógica da paisagem”52, “(...) um corpo urbano em extinção e um tempo e uma estrutura 
de memórias.”53   

48 BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : Atravessamentos entre a contemplação poética e a intervenção 
crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 22
49 DILLON, Brian – Ruin Lust: Artists’ Fascination with Ruins from Turner to the Present Day London: Tate Publishing, 
2014, p. 5, tradução livre, citado em BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : Atravessamentos entre a 
contemplação poética e a intervenção crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 
2014, p. 22
50 DERRIDA, Jacques - «Memoirs of the Blind» (1990), in Ruins. London / Cambridge – Massachusetts: Whitechapel 
Gallery / The MIT Press, 2011, p. 43, tradução livre, citado em BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : 
Atravessamentos entre a contemplação poética e a intervenção crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas 
Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 22
51 BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : Atravessamentos entre a contemplação poética e a intervenção 
crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 23
52 MARCHAND, Yves, MEFFRE, Romain – Ruínas Habitadas : Perspectivas artísticas e documentais, Revista arq|a 
112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 24
53 FERNANDES, Gomes – A Ruína, Caixotim edições, 1ª ed., 2004, p.8

# 014 As Ruínas da Cidade, Cais de Gaia.
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Numa altura em que o nosso quotidiano está povoado de ruínas românticas ou modernas, 
históricas ou industriais, verdadeiras ou falsas, reais ou representadas, importa interrogar 
o seu impacto e lugar na contemporaneidade.  O peso da velhice e do desgaste, agravados 
pela indiferença e abandono, de muito do património da cidade antiga, são hoje, o testemunho 
vivo “nas estruturas físicas do urbanismo e da arquitectura, nos quarteirões consolidados de 
construção decadente e do corpo social e humano que o ocupa e nele definha, sem capacidade 
e meios para assegurar a sua renovação”.54 “Para além do seu valor sentimental, simbólico ou 
documental, a ruína tem um valor didático, na medida em que transmite uma mensagem, uma 
herança conceptual, técnica e formal.”55 Neste sentido, o passado é parte integrante do nosso 
sentido de identidade; “a segurança do ‘eu era’ é uma componente necessária para a segurança 
do ‘eu sou’.”56 “O mundo inteiro e a memória inteira do mundo continuamente desenham a 
cidade.”57 No entanto, “as memórias, quando não alcançam o patamar da História (...) são curtas 
em permanência no consciente dos cidadãos, o que mais acelera o esquecimento e a decadência 
de quem já pouco pode dar à vida.”58  

Os espaços em ruína ecoam com narrativas e figurações que merecem ser ouvidas, no seu léxico, 
no legado que transportam, repensando sobre novos modos de intervenção e de reactivação. 
Entre a contemplação romântica e a beleza trágica: “A potencialidade das novas espacialidades 
e materialidades das ruínas e seus fragmentos requerem a compreensão profunda das condições 
presentes. Se um fragmento isolado é casuístico, e uma metodologia isolada pode ser apenas 
especulação, reunir e dialogar com um conjunto largo de experiências recentes, (...), traz-nos, 
novas possibilidades para pensar «o que fazer» com a ruína.”59 A redefinição de expectativas e a 
descoberta de novas abordagens, será o caminho possível a percorrer, numa época de confrontos 
e dualidades, olhar para além do fragmento, da máquina, do produto, do desperdício, desejando 
que a “espera” pela reindustrialização, pela regeneração urbana e económica, pela reconstrução 
ou pela reconversão traga um olhar abrangente, integrador e estruturante. 

54 FERNANDES, Gomes – A Ruína, Caixotim edições, 1ª ed., 2004, p.8
55 ALARCÃO, Pedro Duarte, Construir na ruína, A propósito da cidade romanizada de Conimbriga, I. Volume, p.20
56 WYATT - Reconstruction of the individual and of the colective past, p. 319, citado em ALARCÃO, Pedro Duarte, 
Construir na ruína, A propósito da cidade romanizada de Conimbriga, I. Volume, p. 13
57 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 78
58 FERNANDES, Gomes – A Ruína, Caixotim edições, 1ª ed., 2004, p.8
59 MOREIRA, Inês – Após a fábrica : Novas abordagens à ruína e aos fragmentos pós-industriais, Revista arq|a 112, 
Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 121

# 015 Casa de Chá, Paço das Infantas, Castelo de Montemor-o-Velho, João Mendes Ribeiro, Montemor-o-Velho, 
Coimbra, Portugal, 1997/2000.
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A coerência a estabelecer entre os vários elementos distribuídos ao longo do tempo, segundo um 
conjunto de relações que os fazem parecer como justapostos, opostos, mutuamente implicados, 
definem o estruturalismo, “(...) em boa verdade, não se trata por isso de negar o tempo; é mais 
uma certa maneira de lidar com o que chamamos o tempo e a história.»”60 “Hoje é tecnicamente 
possível, também, «congelar», estabilizar ou atenuar substancialmente os efeitos da degradação. 
(...) A ruína tem hoje, também, um valor económico substantivo, que deriva directamente do 
turismo rememorativo!”61 “(...) estará a ruína mais apta a ser facilmente colonizada por qualquer 
sentido, transformando-se num dispositivo de elevado poder simbólico e narrativo. 

Para uns, um sinal de eternidade; para outros a própria imagem da decrepitude; para uns a glória 
de qualquer coisa, para outros, o testemunho da disfuncionalidade; para uns, coisa preciosa, para 
outros, lixo; para uns, celebração, para outros, mau exemplo, coisa a evitar.”62 Porém, a ruína 
pode ser sempre um novo princípio, enquanto não interiorizada como um fatídico fim. “As coisas 
em ruína dão forma às novas estruturas, transfiguram-se, modificam-nas.”63 Podemos aceita-
las passivamente mantendo-as inalteradas, deixado que estas se restabeleçam no seu estado 
original, ou podemos actuar e atribuir às ruínas um papel activo na cidade, investindo numa 
arquitectura que procura “(...) dar respostas concretas ás exigências da vida contemporânea. 
Respostas projectuais claras e corajosas  que se confrontam com a história da arquitectura 
(...)”64 criando um diálogo entre o passado e o presente, preservando a memória, sem negar a 
história e tradição, permitindo-lhe uma continuidade.        

“As ruínas podem ser testemunho de um genérico fluir do tempo, nunca a sua paragem, nem 
travão na construção da cidade, sempre reconstruída sobre sedimentos do passado.”65, “(...) 
um dos grandes desafios da arquitectura contemporânea estará no resgatar do seu potencial 
oculto.”66 

60 FOUCAULT, Michel - «Heterotopias, des espaces outres», 1967, in Architecture, Mouvement, Continuité 5 (1984), 
pp. 46-49, citado em DOMINGUES, Álvaro – Ruinofilia : Percurso crítico pelas imagens das ruínas portuguesas, 
Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 115
61 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto, Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 7
62 DOMINGUES, Álvaro – Patrimónios desamparados, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do 
Património Cultural, p. 13
63 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 78
64 CANNATÁ, Michele / FERNANDES, Fátima - Construir no Tempo, Lisboa, 1999, p.9
65 COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, Jornal dos 
Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 7
66 BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : Atravessamentos entre a contemplação poética e a intervenção 
crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 23

# 016 Tradição e contemporaneidade, a Cidade feita e refeita.
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3. PATRIMÓNIO

A noção de “núcleo histórico” remete-nos invariavelmente para o conceito de Património67, ou 
seja, para um legado e uma herança cultural do passado e que é comum a todas as suas acepções 
contemporâneas. O Património, enquanto “texto” cultural,68 constitui-se através de significações 
de um conjunto de símbolos, um discurso da memória mediatizado pelas expressões colectivas 
das comunidades. “(...) são os valores da memória que o património consagra.”69 Enquanto 
matéria física activa, o património tem “no tempo um dos mais delicados factores de perturbação 
e /ou de “salvação”.”70 

A evolução das teorias de conservação do património têm-se revelado mutáveis ao longo dos 
tempos, e com elas os critérios de reconhecimento e valorização do património têm verificado  
“(...) uma grande ampliação no que hoje consideramos como «património».”71 Como refere 
Elsa Peralta, “(...) o património, (...), tem de ser hoje conceptualizado como um campo onde se 
articulam os mais variados interesses, um espaço de confluência entre valores e aspirações e um 
lugar de contestação entre versões identitárias. Não há, portanto, um património único e unívoco. 
Existe uma pluralidade de patrimónios, em perante reconfiguração, tal como são múltiplas e 
plurais as identidades por eles veiculadas.”72 

Desde o Renascimento que o pensamento teórico em Arquitectura se debate com o problema 
do Património, tanto na forma como deve ser reconhecido como no modo de actuar sobre ele. 
Se, até ao Renascimento, as intervenções se sucedem sem qualquer sensibilidade pelas pré-
existências, resultando da simples necessidade de actualização funcional, na Renascença, 
surgem os primeiros pensamentos teóricos, procurando um esforço por estabelecer um 
cuidadoso diálogo entre a nova arquitectura e a arquitectura pré-existente.

67 património, s. m. bens que herdámos dos nossos pais ou avós; legítima; herança paterna; bens de família; dote 
necessário para a ordenação de um eclesiástico; propriedade. (Do lat. patrimoniu-, «id.» )
68 PERALTA, Elsa, ANCIO, Marta – Património e Identidades : Ficções Contemporâneas; Oeiras, Celta ed., 2006, p. 4
69 RAMOS, Manuel João - a matéria do património: memórias e identidades, Lisboa, Edições Colibri, 2003, 
(antropológica avulsa nº 2), p. 15
70 CAMPOS, Nuno – Guia de arquitectura : Espaços e Edifícios Reabilitados, Porto, Traço alternativo, 2012, p. 9
71 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 23
72 PERALTA, Elsa, ANCIO, Marta – Património e Identidades : Ficções Contemporâneas; Oeiras, Celta ed., 2006, p. 4

# 017 Armazéns do Calém do Vinho do Porto, Vila Nova de Gaia. 
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Apoiavam-se fundamentalmente nas construções de carácter artístico e monumental, passando 
séculos mais tarde, no século XX, por ideologias extremas quanto à destruição no património 
consolidado, associado ao Movimento Moderno.

A Revolução Francesa e as comissões revolucionarias que procederam à nacionalização 
dos bens, desencadearam um vandalismo ideológico73, que causou inúmeras destruições 
desde 1792.  Neste período, verificou-se o desaparecimento e acelerada degradação, por 
vandalismo humano, e em alguns momentos, por vandalismo de Estado, de muitas obras 
de arte e monumentos. Contudo, a conservação reactiva74 dos monumentos, que emanou do 
mesmo aparelho revolucionário, não se fez esperar. A conservação do monumento histórico 
aconteceu em 1964, com a redacção da “Carta de Veneza”, precedida de um grande número de 
contribuições para a conservação e restauro do património, um importante referencial ainda hoje 
válido em muitos dos seus princípios. 

Até ao século XVIII, restaurar significava, em grande medida, reutilizar, de acordo com os 
paradigmas arquitectónicos e as normas construtivas vigentes nessa altura. O Renascimento 
italiano é referenciado, como a primeira etapa na construção dos actuais parâmetros da teoria 
da conservação. A salvaguarda dos vestígios da Antiguidade clássica, não descura o impacto 
dos monumentos na arquitectura da cidade, apontando para a conservação e dignificação da 
“cidade-mãe”75, estes princípios tiveram por base uma das mais antigas peças legislativas, a 
bula papal de Pio II (1458-1464), Cum Albam Mostram Urbem, em 1462.

A definição de um método de intervenção sobre o Património qualificado surge em Itália, por 
Leon Battista Alberti (1404-1472). A sua proposta desenvolveu-se de acordo com três hipóteses: 
“(i) continuar o monumento no estilo primitivo; (ii) tentar uma simbiose entre o estilo antigo 
e as linguagens contemporâneas, desenvolvendo um adequado projecto de transformação e 
correcção estética; (iii) ocultar ou redescobrir a estrutura antiga sob uma nova membrana, uma 
nova fachada, de linguagem actualizada.”76  

73 CHOAY, Françoise – A alegoria do Património, trad. CASTRO, Teresa, Lisboa : Edições 70, 2000, p. 73
74 CHOAY, Françoise – idem, p. 92
75 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 35
76 AGUIAR, José – idem, p. 35

# 018 Santa Maria Novella (1470), Leon Battista Alberti, Florença.
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Os esforços sobre a manutenção deveriam ir no sentido da reposição dos valores inicias da obra, 
segundo uma intervenção contida e subtil. Alberti, já à luz da sua época, elabora um pensamento 
ainda hoje presente em lógicas interventivas, tendo revelado preocupação no seu discurso e no 
seu tempo que hoje são alvo de discussão permanente.

A emergência de uma nova sensibilidade face ao património histórico, ligada ao despontar da 
Revolução Industrial, suscitou, mais tarde, em França, uma política de salvaguarda e preservação 
dos valores históricos de carácter nacionalista transmitidos pelos monumentos, aliada a um 
interesse de conservação e garantia da sobrevivência da identidade nacional. 
“Para compreender a História era fulcral conhecer os monumentos, uma vez que estes eram 
tomados como documentos de maior importância para a sua legibilidade.”77 

Em França, Viollet-le-Duc (1814-1879) domina a doutrina e a prática do restauro, estabelecendo 
novos princípios de intervenção sobre os elementos históricos construídos, reclamando um rigor 
e uma fidelidade estilística, com um interesse significante pela história das técnicas e o seu 
domínio, ao qual acrescentou a aplicação de inovadores métodos de análise (como a fotografia). 
A teoria do restauro proposta por Le-Duc é de “natureza projectual e não arqueológica”(...)” 
recorre-se tanto aos fragmentos linguísticos do próprio monumento como a uma interpretação 
filológica da sua arquitectura. Trata-se em suma, da utilização da História e da Arqueologia 
como fontes de referenciação directa, através do método comparado de estilos.”78 A recuperação 
estrutural e os elementos deteriorados deveriam ser trazidos ao estado inicial, na lógica do tempo, 
considerando que o edifício deveria seguir a melhor forma de conservá-lo inalterado. Estes 
princípios apesar de se distanciarem do pensamento actual sobre os métodos de intervenção 
e restauro, geraram um movimento, entre arquitectos e historiadores, capaz de reconhecer e 
validar a importância da manutenção do Património construído. 

77 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 40
78 AGUIAR, José –idem, p. 41

# 019 Esboço de Eugène Viollet-le-Duc, projecto para uma sala de concertos, 1864. Expressando princípios góticos 
em materiais modernos, tijolo, pedra e ferro fundido.
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Em oposição, nos finais do século XIX, John Ruskin, distancia-se da ideia base que Le-Duc 
propõe de conversação, em favor do máximo respeito pelo Monumento. A importância da 
salvaguarda da herança da arquitectura e do passado, leva a memória a atingir um novo destino 
e um novo valor do monumento histórico. «Nós podemos viver sem [a arquitectura], adorar o 
nosso Deus sem ela, mas sem ela não podemos recordar.»79 

Nas concepções de Ruskin, as marcas do tempo faziam parte da essência do monumento. A 
intervenção deveria surgir apenas no sentido da conservação do existente nunca avançando 
com novos elementos comprometedores do estado actual, aceitando o reforço estrutural e a 
realização de reparações pontuais. “As suas reflexões constituem uma abordagem ideológica na 
qual coexistem aspectos profundamente idealistas, e por vezes fatalistas, visíveis, por exemplo, 
na apologia da passividade e da não intervenção no monumento, ideias muito próximas ainda 
das posições e da sensibilidade do ruinismo.”80   

“(...) era dever da nova arquitectura aspirar e atingir uma qualidade tal que lhe permitisse alcançar, 
ela própria, o estatuto de património, transcendendo os limites do seu próprio tempo.”81 Hoje, 
esta leitura veicula os princípios das intervenções actuais, onde a arquitectura requalificada deve 
responder a um compromisso histórico desde o respeito e salvaguarda pela estrutura inicial até 
ao acabamento.

Pelo século XIX, surgem em Itália novas teorias do restauro, protagonizadas por Luca Beltrami 
(italiano), Alois Riegl (Austríaco) e Camillo Boito (Italiano). Importa também referir as teorias de 
Gustavo Giovannoni (1873-1947), que sustenta um sentido de valor patrimonial muito próximo 
ao actual pensamento contemporâneo.  Giovannoni, reconhece na cidade antiga um valor digno 
de conservação no presente, reconhecendo-o como património urbano que “ adquire o seu 
sentido e o seu valor não tanto enquanto objecto autónomo de uma disciplina própria, mas como 
elemento e parte integrante de uma doutrina original de urbanização.”82 

79 CHOAY, Françoise – A alegoria do Património, trad. CASTRO, Teresa, Lisboa : Edições 70, 2000, p. 121
80 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 44
81 AGUIAR, José – idem, p. 43
82 CHOAY, Françoise – A alegoria do Património, trad. CASTRO, Teresa, Lisboa : Edições 70, 2000, p. 169

# 020 Projecto para uma janela, Oxford Museum, John Ruskin, 1858.
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Giovannoni cria, então, uma doutrina em torno da conservação e do restauro do património 
urbano, denominada por “restauro científico”, que tinha como princípio “garantir a sobrevivência 
da autenticidade dos monumentos enquanto documentos históricos e enquanto obras de arte, 
recusando a sua renovação de acordo com os paradigmas arquitectónicos contemporâneos, por 
esta afectar drasticamente a salvaguarda desses valores.”83 Desta forma, Giovannoni, defendeu 
a “intervenção mínima”, aceitando a dualidade da existência de “monumentos vivos e de 
monumentos mortos”. Giovannoni sustentou, de forma teórica e prática, a possibilidade de uma 
modernização de núcleos urbanos históricos processada através da realização de intervenções 
localizadas, no sentido de possibilitar uma relação pacífica com a nova cidade. 

O século XX, marcado pelo movimento Moderno, desencadeou uma rejeição relativa aos estilos 
históricos e pôs em causa as doutrinas defensoras da cidade tradicional. 
Consequentemente, considerou-se ser necessária a realização de um encontro que tinha como 
objectivo a discussão do problema da conservação do património arquitectónico, resultando desta 
conferência a Carta internacional do Restauro. “Pela primeira vez na história da conservação, (...) 
existia um documento internacional estabelecendo princípios e critérios aplicáveis à conservação 
do património arquitectónico.”84   

Dois anos mais tarde, com a conferência dos CIAM, esses critérios são novamente repensados, 
levantando questões sobre a relação dos monumentos antigos na cidade. É neste contexto que 
surge a Carta de Atenas de 1933 (CIAM), na qual se apresentava um novo rumo para a cidade 
moderna e novos critérios daquilo que seria o restauro moderno. 

Os princípios expressos na Carta de Atenas, cuja figura principal é Le Corbusier, tinham por 
base a salvaguarda em parte as construções históricas, fundamentalmente os Monumentos de 
carácter excepcional, reservando aos bairros históricos uma hipótese de salvaguarda mediante a 
avaliação do seu estado de salubridade. Assumindo uma postura crítica face à falta de condições 
de vida, a Carta de Atenas, identifica novos critérios de salvaguarda que defendiam os princípios 
de salubridade, higiene e funcionamento. 

83 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 50
84 AGUIAR, José –  idem, p.51

# 021 Primeiro congresso internacional da Arquitectura Moderna (1933).



55

Propõem a demolição de acrescentos de menor importância em torno dos monumentos, para 
posteriormente implantar livremente no terreno liberto – que constitui agora uma extensão 
de espaço verde público – grandes blocos habitacionais assentes sobre pilotis, devidamente 
orientados segundo a exposição solar mais favorável. 
Durante os anos que se seguiram ao pós-guerra, esta foi a ideologia utilizada para reconstruir e 
fazer cidade: demolia-se para posteriormente se construir cidade e arquitectura moderna.

Os critérios da Carta de Atenas, incompatibilizavam-se de forma directa com a possibilidade de 
recuperação e conservação da cidade existente, sacrificada, muitas das vezes, em detrimento de 
um novo urbanismo que marcou os anos 50 e 60 e que prevaleceu nas nossas cidades até aos 
anos 70. Um dos grandes exemplos do urbanismo moderno é o Plan Voisin de Le Corbusier,85 
(1925) para Paris, que se assume claramente como uma proposta de cidade ideal. 

Porém, a cidade europeia manteve-se afastada das ideologias do urbanismo moderno até aos 
finais da Segunda Guerra Mundial, que consequentemente arrastou consigo uma necessidade de 
reconstrução sem precedente e de larga escala. Necessidade essa que veio criar a oportunidade 
para a difusão do postulado moderno.
“O movimento moderno anunciava-se, agora por si próprio, como o único sistema de pensamento 
arquitectónico-urbanístico capaz de responder às urgências da reconstrução, realçando a lógica 
produtivista da sua própria génese, enquanto paradigma de respostas às novas condições de 
produção industrial.”86  

A reconstrução dos edifícios destruídos na Segunda Guerra Mundial, foi realizada à margem das 
perspectivas da conservação, “tendo frequentemente levado ao apagamento das características 
da forma urbana: o alinhamento das ruas, as alturas, os objectivos funcionais, para além dos 
próprios tipos e estruturas de construção.”87 

85 Um plano que defende a demolição de Paris, substituindo o tecido edificado da cidade histórica, propondo a 
criação de uma nova malha viária e a construção de gigantescas torres. Preservando alguns edifícios simbólico e de 
carácter museológico como é o caso de Notre-Dam, o Arco de Triunfo, o Sacré-Coeur e a Torre Eiffel. AGUIAR, José – 
Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup Publicações, 2002, p. 85
86 AGUIAR, José - idem, p. 85
87 BENEVOLO, Leonardo - O último capítulo da Arquitectura Moderna, Lisboa, Edições 70, 1985, p. 164

# 022 Plano Voisin, Paris, 1925.
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O crescente processo de substituição, característico da renovação urbana, associado ao 
desenvolvimento urbano descontrolado, provocaram, durante a década de 50 e inícios de 60, por 
toda a Europa, destruições massivas de património urbano.88 Porém, a década de 60 começou a 
despertar para a nova problemática  dos centros urbanos, desencadeando as primeiras reacções 
contra o urbanismo e a arquitectura do modernismo. 

”Dantes, todas as necessidades eram satisfeitas pelo novo; hoje, interrogamo-nos se será 
mais conveniente satisfazê-las com novas construções ou com a reciclagem das já existentes, 
classificando-se os ambientes já construídos, recentes ou antigos, segundo as suas características 
e a sua disponibilidade para transformações posteriores.”89 

Do debate ocorrido ao longo dos anos 60, surge nos anos 70, um novo entendimento de 
“Reabilitação.” 90 O Plano de Bolonha, de 1969,  assume-se como um dos mais relevantes e 
importantes desta década, espelhando uma nova mentalidade e filosofia urbana. Bolonha recusa 
o plano de desenvolvimento e expansão urbana proposto por Kenzo Tange, para “promover  um 
plano de conservação urbana, procurando manter a população residente e inibindo fortemente 
a actuação dos mecanismos económicos e imobiliários de natureza privada, recusando a 
substituição do edificado e impondo um respeito quase absoluto pela morfotipologia da cidade 
histórica e sua arquitectura.”91 A experiência de Bolonha, suscitou um forte impacto público, 
desencadeando o interesse por parte de instituições políticas internacionais como as Nações 
Unidas e o Concelho da Europa. Esse interesse revelou-se na elaboração de Encontros, dos 
quais resultaram conclusões, que se fixaram em documentos que viriam a ter um grande impacto 
internacional, como é o caso da carta de Amsterdão de 1975.92  

88 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 90
89 BENEVOLO, Leonardo - O último capítulo da Arquitectura Moderna, Lisboa, Edições 70, 1985, p. 157
90 Segundo PORTAS, Nuno, este momento da história da conservação urbana transforma a reabilitação no principal 
protagonista das políticas urbanas. AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do 
património, 1ª ed., Porto, Faup Publicações, 2002, p. 91
91 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 92
92 AGUIAR, José – idem, p. 92

# 023 Bolonha, plano para a conservação do Centro Histórico, 1969.
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Na sequência da Carta de Amesterdão, foram institucionalizados novos princípios operacionais 
para a conservação urbana, “os quais se estabelecem menos em função dos valores estritamente 
monumentais e mais em função de valores sociais e urbanos, estreitamente ligados á preocupação 
com o uso e o desejo de reapropriação do espaço da cidade histórica.”93 É ainda, graças à Carta 
de Amesterdão que se dá a consagração do termo “Reabilitação”, assumindo a possibilidade “de 
adaptar as estruturas internas dos edifícios habitacionais antigos às necessidades e exigências de 
uso contemporâneas, evitando a perda dos valores arquitectónicos e urbanísticos essenciais.”94

Na década de 80, por toda a Europa assiste-se a várias operações de reabilitação e renovação 
urbanas, algumas de ampla expressão territorial, desenhando o “renascimento das cidades.”
O pensamento das décadas de 70 e 80 coloca em evidência a cidade como um conjunto de 
“retalhos cronológicos, em que as diversas estratégias reguladoras da malha urbana deveriam 
ser estabelecidas tendo em conta a presença das variadas circunstâncias funcionais e históricas. 
A procura de uma continuidade e permanência espacial, requer uma compreensão desses 
“retalhos” de forma a ser conseguida a sua continuação na contemporaneidade. 

O pensamento contemporâneo parte de testemunhos anteriores, construído pelo conhecimento 
das diferentes teorias interventivas já consolidadas, reflectindo sobre da importância e o 
valor dado ao Património. Por sua vez, é também possível depreender um grau de relevância 
estabelecido às estruturas históricas ao longo dos diferentes períodos da história. 
A coesão espacial e as diferentes intervenções sobre o território devem reflectir um conhecimento 
e estudo sobre operações anteriores, para propiciar a criação de um discurso coeso no 
prolongar das qualificações das estruturas expectantes. Pela leitura histórica devem adoptar-se 
procedimentos que anulem a separação entre as fases de construção, assegurada a continuidade 
histórica e clarificação das diferentes intervenções.  

93 AGUIAR, José – idem, p. 93
94 AGUIAR, José – idem, p. 93

# 024 Tradição e Contemporaneidade, as Ruínas da Cidade. Porto, 2015. 
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3.1 IMAGEM E IDENTIDADES URBANAS: CORPO EM 
TRANSFORMAÇÃO

O entendimento e a assimilação das formas de localização dos problemas da sociedade urbana, 
determinaram a impossibilidade de sobre ela formular um pensamento prospectivo sobre 
cada período conjuntural. No decorrer dos anos, os sinais de um diferente entendimento do 
espaço edificado existente, conduziu ao modo de como se chegou ao actual equacionamento 
da reabilitação urbana, tendo como referência as próprias transformações dessa mesma 
problemática, transformações de ordem política e, naturalmente, na própria terminologia do 
termo. 

Com a intensificação da expansão urbana de modo não planeado, contemporaneamente aos 
processos de industrialização do século XIX, assinalado pela «luta pelo espaço» e da sua 
mercantilização, assistiu-se a um crescimento desordenado das cidades, onde se misturam 
industrias, habitação e vias de tráfego. “É um período de confronto entre diversos «modelos» 
de vida urbana, entre concepções «utopistas» e «higienistas». Entre a concepção da «cidade-
jardim» e a Carta de Atenas (1933), o Movimento Moderno afirma-se, sistematizando princípios 
urbanísticos de ordenamento e de zonamento das cidades.”95 

Depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a partir dos anos 60, a cidade assistiu a 
um período de renovação urbana, sustentada numa lógica de demolição para construir a nova 
arquitectura do novo urbanismo, seguida, mais tarde, de uma reabilitação sistemática do “parque 
edificado”, onde a arquitectura histórica era apenas mais uma das “preexistências” contextuais, 
condicionadoras do projecto.

 Os anos 70 assinalam a crise económica dos inícios da década, associada ao fim do «Estado-
Providência» e o início da crise fiscal, que teve por base, por um lado, a diversidade e intensificação 
de movimentos sociais de base urbana, e por outro, o eclipse da renovação urbana. 

95 FERREIRA, Vítor Matias, CRAVEIRO, Maria Teresa - Reabilitar ou Requalificar a cidade?, in “Sociedade e Território”, 
nº 10-11, Dezembro 1989, pp. 71-72

# 025 Teleférico de Gaia, menos é mais arquitectos, Vila Nova de Gaia.
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Os anos 80 induzem um novo pensamento de intervenção na cidade, assinalado pelas experiências 
de recuperação dos centros históricos, autênticos «laboratórios» de experimentação de técnicas, 
metodologias e problemáticas, associadas à intervenção em espaços edificados e em tecidos 
urbanos relativamente consolidados. Mais recentemente, iniciou-se a conservação e/ou o 
restauro filológico aplicados ao contexto urbano, visando a valorização económica e cultural da 
história e dos “Centros Históricos”, através da sua promoção e reconhecimento. Neste contexto, 
a política do desenvolvimento capitalista aliou a conservação para turista de algumas áreas 
monumentais a uma lógica de “bota-a-baixo” da renovação, motivadas pela valorização da reda 
fundiária e pelo processo de substituição do antigo pelo novo.96  

A  progressiva perda da identidade das cidades que tem vindo a ser protagonizada pelo rápido 
processo de transformação do mundo moderno é a responsável pela perda de reconhecimento 
das suas partes, associada a uma profunda homogeneização dos lugares e das arquitecturas.97 

Numa época em que o fenómeno urbano, (ou melhor), suburbano alastrou, acabaram por 
se diluir perigosamente as referências ao que era outrora a cidade antiga. Esta nova cultura, 
promoveu universalmente modelos abstractos mais complexos, resultantes do último fôlego da 
civilização industrial, entre o pós-guerra e o início do paradigma ecologista, como são exemplo, 
os “não-lugares”. Como refere José Aguiar, “(...) a especulação vulgarizou, no urbanismo e 
na arquitectura que promove, uma identidade feita de não-identidade, construindo estereótipos 
de massificados habitats, representando modos de habitar idênticos, em subúrbios extensos e 
iguais, de gente igual que inunda enormes periferias iguais.”98 

O conceito de identidade está estreitamente relacionado com um processo de historicidade, 
remetendo para a problemática entre memória e identidade. Neste sentido, a conservação do 
património e a salvaguarda da “identidade” e do “ambiente” da cidade histórica impõem uma 
nova reflexão sobre a imagem e identidade urbana, na união pacífica entre os vários tempos da 
cidade, num «tempo em que a cultura se tornou consumo e o consumo uma cultura».99

96 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 156
97 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica, Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 111
98 AGUIAR, José – A cidade do futuro já existe hoje : algumas notas sobre reabilitação urbana. 
Em: ATIC Magazine, nº 24. Lisboa, ATIC, Novembro, 1999, p. 5
99 SANTOS, B. S. – Crime que compensa. Visão, nº 892, Abril de 2010, citado em AGUIAR, José – Reabilitação ou 
fraude?, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 65

# 026 Identidades Urbanas, conjunto habitacional, Rua Pilar, Vila Nova de Gaia. 
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A cidade e as arquitecturas antigas são “palimpsestos”100 e contêm dentro de si estratos, 
sedimentos, fragmentos, testemunhos temporais, registando permanências ou alterações e 
lacunas, resultantes de cataclismos ou da acção do homem. “Cada um destes fragmentos, da 
pré-história até hoje, tem uma história. Constitui um lugar antropológico, identitário, relacional e 
histórico. O nosso povo vai chamando e bem, «lugar», a cada um desses fragmentos que, como 
todos sabemos, não são realidades estáticas mas em contínuo processo de transformação.”101  

Individualmente ou em grupo, a arquitectura ganha uma dimensão própria no confronto de 
problemas e incómodos que, naturalmente, ganham relevo quando tratadas em grandes 
concentrações urbanas. Como refere Álvaro Siza, o crescimento das cidades está estreitamente 
relacionado com as oportunidades reais e ilusórias que oferecem, pela expectativa que 
promulgam, numa existência universalmente prometedora. A beleza cresce com ela, “(...) revela-
se por lenta e longa acumulação e selecção.”102  

“A cidade é a um tempo lugar protegido e aberto, lugar de intercâmbio e de preservação das 
mais fundas raízes, onde se associam estabilidade, mudança, acesso à cultura e violência. A 
contribuição do arquitecto neste complexo contexto é sobretudo e necessariamente de cariz 
conservador (...).”103 Compete ao arquitecto a “(...) procura de compromissos do presente com 
o passado, através de modelos alternativos da sua escritura, por exemplo através das suas 
vítimas.”104 Isto implica, considerar o fazer história como um acto do presente, como uma 
acção política capaz de repor a justiça ou evitar o esquecimento. “As possibilidades da história 
enriquecem-se sobretudo quando o exercício disciplinar é tomado como causa social, tendente 
a responder às aspirações do homem que tem o direito ao reconhecimento do passado, do lugar 
que habita e do direito de participação no processo para a sua transformação.”105  

100 AGUIAR, José – Reabilitação ou fraude?, Revista Património nº 2, nov. 2014, Direcção-Geral do Património 
Cultural, p. 66
101 COSTA, Alexandre Alves – Lugares praticados versus lugares de memória, Património Urbano e Reabilitação, 
Revista Património nº 1, Novembro, 2013, Direcção-Geral do Património Cultural, p.12
102 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 298
103 SIZA VIEIRA, Álvaro – idem, p.298
104 BENJAMIN, Walter, enunciado em BRANDÃO, Pedro – Memória e duração: o espaço público da cidade, que se 
sustém no tempo, mudando, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 36
105 COSTA, Alexandre Alves – Lugares praticados versus lugares de memória, Património Urbano e Reabilitação, 
Revista Património nº 1, Novembro, 2013, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 15

# 027 Contrastes e Paradigmas, Cais de Gaia.
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O homem, agente de validação e regeneração, dispõe de uma ética de intervenção, através de 
um conjunto alargado de interpretes, conjugando os factores culturais e tecnológicos que levam 
à sua permanência qualificada. Neste jogo de paradoxos, não podemos descurar o futuro das 
cidades com ou sem património; “(...) o futuro do passado das cidades que, por definição, são 
lugares de futuro.”106 A reposição do valor simbólico do edifício e a devolução do seu carácter 
e valor arquitectónico demarca uma atitude interventiva contemporânea que tem por base o 
respeito e a integridade temporal do edifício, transportada para uma nova realidade; “(...) o que 
conta do passado é a sua função no presente (...).”107 A adaptação de antigos edifícios traduz 
um processo natural da evolução do tempo, “como coisas que deixaram de ser o que eram”108, 
assumindo o mesmo nome, apesar de verdadeiramente já não o serem. “O significado dos 
lugares estará no seu uso.”109 Os processos de transição, são momentos em que o simbolismo 
do espaço acolhe e legitima as novas identidades: em que partes são removidos por já não terem 
sentido, ou substituídos, proporcionando uma nova prática discursiva.   

“A arquitectura da cidade é maioritariamente uma arquitectura de repetição e de continuidade, 
sujeita a um ritmo quase sempre lento. Talvez por isso surja a tentação, tantas vezes presentes 
nos nossos dias, de procurar a todo o custo a singularidade no que é parte de um tecido contínuo, 
construindo uma banalidade decorrente de ilusões e paradoxalmente repetidas originalidades.”110 

A qualidade do tecido a intervir torna possível a emergência do edifício singular, sob esse impulso 
podem coexistir persistência de referências e desejo de inovação, expressa na falta de qualidade 
das novas construções e dos novos espaços que promovem uma nova linguagem arquitectónica 
que é, simultaneamente, incoerente e limitada. A genérica inadequação de edifícios e espaços 
ao meio e à função a que se destinam, utilizam formas expeditas e sem tradição construtiva.

106 CF. RIKWERT, J. – The Seduction of Place. The history and future of the city. Oxford: Oxford University Press, 2000, 
enunciado em PEREIRA, Paulo – Património e intimidade, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral 
do Património Cultural, p. 84
107 BERGSON: 1992, enunciado em BRANDÃO, Pedro – Memória e duração: o espaço público da cidade, que se 
sustém no tempo, mudando, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 36
108 WITTGENSTEIN: 1963, enunciado em BRANDÃO, Pedro – Memória e duração: o espaço público da cidade, que se 
sustém no tempo, mudando, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 36
109 WITTGENSTEIN: 1963, enunciado em BRANDÃO, Pedro – idem, p. 36
110 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 298

# 028 Avenida de Diogo Leite, Vila Nova de Gaia. 
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“Desapareceram os sinais de orientação e identificação do homem no espaço, (...). A imagem da 
cidade desagrega-se, perde identidade, esquece as raízes, amontoa volumes que se impõem pela 
estranheza das suas formas publicitárias, reflexo das ideologias de promotores e projectivas.”111  

“À capacidade integradora das formas, à tradicional economia dos espaços e processos de 
construir,(...) à predominância da massa edificada sobre os espaços livres, (...), atributos que 
sobreviveram na cidade antiga, veio opor-se a desarticulação entre espaço urbano e espaço 
natural, a descaracterização do ambiente, com a perda de sentido do útil e da economia, com 
a perda do próprio senso comum.”112 A crescente complexidade das teses e discursos, a 
sectorização das decisões, a desarticulação entre as várias propostas, o gradual afastamento 
dos habitantes, o hermetismo das decisões e dos vários discursos técnicos, os díspares jogos 
do poder, a lógica da especulação fundiária, os mecanismos de domínio do espaço conduzem à 
emergência de movimentos de revolta e a procura de uma mudança reactiva.113  

 A reflexão sobre o espaço, a cultura e o processo de urbanização encontra lugar na actualidade, 
não podendo ser descurada a atenção face às lacunas que residem sobretudo, na ausência de 
reconhecimento do conceito, valores e características do espaço urbano. Perante a convergência 
das pressões internas (em torno de usos alternativos de solo e de opções mais rentáveis em 
matéria e equipamentos e infra-estruturas de qualificação das funções urbanas), com as pressões 
externas (sob influência da dinâmica de rivalidade económica no seio do sistema urbano e o 
reajustamento de funções num quadro de inter-regionalidade), deriva a necessidade de promover 
a «racionalização da acção pública urbana».114 A expansão urbana, entendida como instrumento 
próprio do ordenamento e da formas de ocupação do solo evoca a criação de instrumentos que 
permitam gerir as tensões urbanas e valorizar os argumentos locativos, na óptica da atracção 
económica. Neste sentido, as respostas de carácter colectivo aos problemas mencionados, 
implicam uma reflexão sobre a estratégia e os mecanismos do planeamento que procuram actuar 
na procura de mecanismos de racionalização dos agentes urbanos e de regulação da economia 
urbana. 

111 FERREIRA, Alfredo Durão de Matos – Aspectos da Organização do Espaço, 2ª ed., Porto, Faup, Publicações,1995, 
p. 137
112 FERREIRA, Alfredo Durão de Matos – idem, p. 137
113 FERREIRA, Alfredo Durão de Matos – idem, p. 16
114 PADIOLEAU, 1989, citado em NEVES, António Oliveira das – Planeamento Estratégico e Ciclo de Vida das 
Grandes Cidades : Os exemplos de Lisboa e Barcelona, Celta Editora, 1ª ed., Oeiras, 1996 , p. 14

# 029 Dinâmicas, Cais de Gaia.
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3.2 REABILITAR OU REQUALIFICAR: UTOPIAS E PARTICULARIDADES 

A questão da recuperação e (ou) reabilitação do património edificado é uma questão 
estruturalmente contraditória e politicamente controversas. Os conceitos e processos de 
intervenção na cidade existente têm evoluído significativamente ao longo das últimas décadas, 
explicando a inversão dos instrumentos de planeamento e projecto bem como de organização 
e gestão. O problema da degradação do espaço privado veio a ser transformado numa questão 
que implicou uma “solução pública”,115 capaz de orientar um conjunto de programas e projectos 
públicos ou de iniciativas autónomas que incidem sobre os tecidos urbanizados tendo em vista 
a sua reestruturação ou revitalização funcional; a sua recuperação ou reabilitação arquitectónica 
e a sua reapropriação social e cultural.116 A percepção clara e abrangente do actual conceito de 
“reabilitação urbana”, tomando como referência as suas próprias transformações e problemáticas, 
remete a um exercício de reflexão sobre as transformações e mudanças no conteúdo político e na 
própria terminologia das respectivas intervenções urbanas. 

As rápidas alterações nas teses e discursos das disciplinas do conhecimento humano implicadas 
na reabilitação ou requalificação urbana, conduziram às convulsões que hoje se vivem na 
arquitectura, circunstância de uma profunda crise na cultura de projecto. A substituição de 
conceitos e a alteração radical dos discursos, conduziu ao salto da “(...) apologia da quantidade 
para o discurso da qualidade; da advocacia da industrialização para a defesa do ambiente; da 
exaltação do progresso mecanicista para o regresso à história, ao estudo das origens e dos 
significados e significantes das permanências urbanas; da apologia do internacionalismo à 
salvaguarda da cultura dos lugares e das suas memórias; do esforço planificador para a gestão 
da intempérie e da surpresa; do olhar bidimensional de um urbanismo colorido pelos mapas 
de zonamento para a tridimensionalidade da arquitectura da cidade; do plano para o projecto 
urbano; do desurbanismo para o centralismo da cidade residencial; da asséptica renovação 
urbana para a reabilitação urbana integrada; da recuperação para a reabilitação; da apologia do 
monumento isolado em pedestal condigno para a defesa dos valores de conjunto, ou seja , para 
uma prática de salvaguarda e valorização do património urbano.”117   

115 FERREIRA, Vítor Matias, CRAVEIRO, Maria Teresa - Reabilitar ou Requalificar a cidade?, in “Sociedade e Território”, 
nº 10-11, Dezembro 1989, p. 71
116 PORTAS, Nuno - Notas sobre a intervenção na cidade existente, in “Sociedade e Território”, nº 2, Porto, 1985, p. 8
117 AGUIAR, José - Dificuldades na Conservação e Reabilitação do Património Urbano Português, in “Sociedade e 
Território”, nº 21, Porto, 1995, pp. 24-25

# 030 A Cidade e a Frente de Água, Cais de Gaia.
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“As políticas para as áreas antigas também têm tido nomes diferentes – tão diferentes que se 
referem a coisas opostas: há 20 ou 30 anos, falava-se de «conservação» e de «restauro»”118 (...), 
impedindo qualquer modernização do seu ambiente. Mas pela mesma época também se falava 
de «renovação» ou «renovação urbana» e, sob esse termo cândido, fizeram-se em centenas 
ou milhares de cidades por esse mundo as maiores devastações de áreas antigas, deixando 
demolir edifícios baixos ou de média altura para construir sobre eles grandes vias e viadutos, 
apartamentos e edifícios luxuosos de habitação ou de escritórios. Curiosamente, a política do 
desenvolvimento capitalista conseguiu juntar o útil ao agradável: a conservação para turista de 
algumas áreas monumentais ou mais típicas lado a lado com o bota-a-baixo da renovação cujo 
motivo principal era a valorização da renda fundiária pelo processo de substituição do antigo 
pelo novo.”119  

Nas últimas décadas, «(...) redescobrimos a qualidade da arquitectura da cidade antiga ao 
mesmo tempo que observamos, atónitos, a falência das teses, mais ou menos científicas, que 
projectavam as cidades de um admirável mundo novo, iluminado pela racionalidade das leis da 
ciência e alimentado por uma inabalável fé na técnica e no progresso.»120  

Em Portugal, o problema da conservação da cidade história, surgiu relativamente tarde, pelo 
que, neste contexto, “(...) a história e os seus cenários físicos foram (são ainda) para muitos 
sinónimo de atrofiamento e de pobreza.”121 “Num país afastado da marcha do progresso, durante 
décadas amordaçado cultural e politicamente, tomámos como segura a continuidade das 
cidades tradicionais, a permanência das antigas práticas construtivas, isto quando ambas já se 
encontravam perdidas ou definitivamente ameaçadas.”122  

118 Restaurar, segundo um dicionário comum, é: «instaurar de novo, reparar, consertar, repor no estado primitivo, 
repor em bom estado», citado por MALAQUIAS, Pedro, AMARAL, Diana & ALVES, Alexandra – Preservar em rede, em 
JORGE, Vítor Oliveira – Conservar Para Quê?, 8ª Mesa-redonda de Primavera, FLUP, 2005, p. 106
119 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 155
120 Baseado na comunicação «Dificuldades na Reabilitação do Património Urbano em Portugal» apresentada na 
Conferência Internacional «Reabilitação dos centros históricos e sua dinamização», (CML, Lisboa, 4 a 7 de Março de 
1993) e, ainda, em partes de AGUIAR, José; REIS CABRITA,A.M; APPLE-TON, João – Guião de Apoio à Reabilitação 
de Edifícios Habitacionais. Lisboa , LNEC/DGOT, 1992, citado em  AGUIAR, José - Dificuldades na Conservação e 
Reabilitação do Património Urbano Português, in “Sociedade e Território”, nº 21, Porto, 1995, p. 24
121 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica : Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 24
122 AGUIAR, José – idem, p. 24

# 031 Ruínas, Cais de Gaia.
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“Os núcleos históricos, os antigos tecidos, as casas antigas e as ruas apertadas ainda hoje 
são tomadas como sinónimo de tempos difíceis de um passado de opressão e pobreza”, 
considerando “(...) o património como um verdadeiro obstáculo ao «desenvolvimento».”123 O 
desconhecimento das vantagens sócio-económicas que uma adequada política de salvaguarda e 
valorização do património urbano pode fornecer; a ausência de uma política integrada e coerente 
de conservação do património urbano; o desarticulado enquadramento legal, fiscal e financeiro 
da conservação do património arquitectónico e urbano; a clara inadequação dos incentivos fiscais 
e financeiros bem como a desadequação da indústria, são algumas das razões da dificuldade na 
consolidação da prática da reabilitação e conservação do património urbano.124  

Em Portugal, se os cuidados com o património já têm uma história longa, o mesmo não se 
passa com o nosso património urbano. Hoje o grande combate prende-se com a salvaguarda 
de pedaços inteiros das nossas antigas cidades, «(...) apreendidos como entidades autónomas, 
objectos específicos não redutíveis à soma dos seus componentes, mas caracterizados pelo 
modo de articulação e de diferenciação dos seus constituintes cheios e vazios.»125  

Depois de assistirmos a uma destruição do território e das periferias com processos desregulados 
de expansão urbana, o regresso ao centro das cidades e a densificação urbana ganham um novo 
protagonismo com um novo paradigma da nossa cultura construtiva : a reabilitação.126 “[(...) hoje 
chamamos «reabilitação» ao que não o é, ou seja, esta nova atracção pelos centros «históricos» 
das cidades que nos leva a demolir o edificado antigo e sustitui-lo por um novo «tal como era», 
era», ou – como se tivesses medo de utilizar o verdadeiro termo, i.e. RENOVAÇÃO – deitando 
abaixo a cidade antiga e construir uma nova, ou ainda –pior – fazendo um novo disfarçado e 
excessivo, por detrás de velhas fachadas (num cínico e gordo fachadismo ).127]”128

124 AGUIAR, José - idem, p. 34
125 CHOAY, Françoise - «L’invencion du Patrimoine Urbain. Quel Patrimoine Aujourd hui?», Dijon, in Colloque 
Internacional «Les Secteurs sauvegardés ont 30 ans. Actualité de la loi Malraux pour les centres urbains», Dijon, 
Melte, 1992, citado em  AGUIAR, José - Dificuldades na Conservação e Reabilitação do Património Urbano Português, 
in “Sociedade e Território”, nº 21, Porto, 1995, p. 25
126 AGUIAR, José – Reabilitação ou fraude?, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património 
Cultural, p. 63
127 Fachadismo -  “(...) demolição sistemáticas do interior de edifícios antigos, substituindo-o por nova construção, 
com profundas mudanças tipológicas, volumétricas, estruturais e construtivas, preservando as antigas fachadas de 
forma acrítica, ou reconstruindo-as de acordo com imitações forçadas das originais.” Enunciado em AGUIAR, José 
– Cor e cidade histórica, Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup Publicações, 2002, 
p. 137
128 PINHO, Ana, AGUIAR, José – Reabilitação em Portugal: a mentira denunciada pela verdade dos números!, em 
Arquitecturas, nº 5, Outubro. Lisboa: Arquitecturas, 2005, p. 5

# 032 Ruínas, entre o Cais de Gaia e o Cais da Fontinha.
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A reabilitação e conservação urbanas representam uma alternativa “(...) à delapidação 
do património arquitectónico e urbano, constituindo uma terceira via entre a cegueira do 
desenvolvimento e o fatalismo hiperconservador.”129 Juntas procuram de forma abrangente 
dar resposta à diversidade dos problemas da deterioração social e física dos tecidos urbanos 
antigos e a permanente ligação entre o passado e o presente. “Num sentido global, a reabilitação 
de cidades consiste na renovação contínua das estruturas existentes, na construção «passo a 
passo» e no desenvolvimento das suas próprias potencialidades encontrando para cada caso a 
solução mais adequada e não uma solução genérica preconcebida.”130  

Na perspectiva das teorias actuais de valorização do património, a cidade contemporânea é 
cada vez mais entendida enquanto projecto cultural. A cultura urbana em permanente mudança 
é hoje, o resultado da imagem da modernização, da internacionalização e do processo de 
globalização, o que faz com que o espaço urbano seja, por excelência, um espaço e um conceito 
vulnerável, tendo em conta que a cidade é um lugar de cosmopolitismo, de interculturalidade e 
de multiculturalidade. “A cidade é um lugar onde em nome da urbanidade e da própria evolução, 
o património se encontra fortemente ameaçado, porque vulnerável.”131 

Os centros históricos não são constituídos apenas pelos aglomerados de quarteirões de edificados 
históricos, mas também de patrimónios socioculturais, artísticos, linguísticos e humanos que 
constituem a memoria da cidade. Não são apenas as áreas mais antigas da cidade, mas também 
um centro de testemunhos das épocas que por aqui passaram e perduraram nas ruas e edificado, 
reflectida na dimensão temporal do ciclo de vida de uma cidade. As cidades são o produto das 
sociedades, responsáveis pela sua evolução física e cultural. 

129 AGUIAR, José - Dificuldades na Conservação e Reabilitação do Património Urbano Português, in “Sociedade e 
Território”, nº 21, Porto, 1995, p. 34
130 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 158
131RAMOS, Manuel João - A matéria do património: memórias e identidades, Lisboa, Edições Colibri, 2003 
(antropológica avulsa nº 2), p. 24

# 033 Fábrica de Santo António do Vale da Piedade, Cais Capelo Ivens, Vila Nova de Gaia. 



79

Todo este património fundamental para o carácter e identidade de uma cidade, encontra-se 
mais vulnerável, reconhecendo-se a importância de se efectuar uma manutenção e preservação 
cuidadosa dos seus valores históricos, que designamos por reabilitação. No entanto, tal não 
impede que se reconheça a necessidade de repensar o uso afecto à maioria destes espaços 
e sobretudo a sua (re)inserção nas dinâmicas urbanas e culturais contemporâneas. “Convém 
assinalar que conversão não significa «congelamento» mas sim a defesa de estruturas, áreas ou 
até «cidades monumento» (...) que o mereçam.”132

Segundo José Aguiar, o restauro enquanto uma disciplina inalienável e integrante da cultura 
arquitectónica,133 imprime a capacidade de projecto com um olhar integrador da arquitectura, pelo 
que, importa reconhecer nele a inteira responsabilização disciplinar. Como esclareceu Cesare 
Brandi, “[(...) a qualidade do restauro depende directamente da qualidade do estudo e do juízo 
crítico (eminentemente filológico) desenvolvidos, estando estreitamente vinculada à avaliação 
crítica da artisticidade e do valor histórico do objecto sobre o qual incide. O reconhecimento, ou 
a possibilidade de ler e proceder a esse reconhecimento de valores, de acordo com um processo 
rigoroso de análise, é o grande imperativo moral da conservação].”134 

Como refere J. Aguiar, “[Conservar significa hoje lidar com arquitecturas isoladas, ou em 
grupo, com os seus contextos ambientais, significa falarmos também de cidade histórica e 
sua continuidade, de paisagem ou de vastos territórios humanizados e, até, dos saberes que 
os produziram (o património intangível, agora tão na moda)].”135 Conservar deriva da análise, 
do diagnóstico e da especificação de acções particulares. Ao falarmos de conservação 
de arquitecturas está implícita a ligação com as problemáticas do uso ou da reabilitação de 
artefactos históricos, mas também, com problemáticas urbanas, promovendo a reutilização da 
cidade histórica; a reabilitação passa a ter um papel mais do que físico, mas também social e 
portanto “integrada”.136  

132 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 158
133 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto : Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 9
134 BRANDI, Cesare – TEORIA DEL RESTAURO, enunciado em AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto, Questões 
e paradoxos na conservação do património arquitectónico e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 
2000, pp. 5-6
135 AGUIAR, José – Projecto de Conservação: Da importância do Método à Oportunidade das Surpresas, Projectar 
para Conservar, Como interferir no edificado. ISCTE, Junho, 2004, p. 2
136 AGUIAR, José – idem, p. 2
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Neste contexto, “[(...) a conservação não pode continuar a ser entendia como uma intervenção 
de projecto ordinária e rotineira, (...). (...) o seu principal instrumento, o restauro arquitectónico e 
urbano (...), diferencia-se nos objectivos a atingir, das mais genéricas operações de recuperação 
e de reutilização do património edificado corrente, necessitando de metodologias informadas 
por sensibilidades acrescidas (...) e uma maior capacidade crítica e técnica, (...)].”137 “[(...) se o 
restauro exige “interpretação” este será sempre (por definição) uma intervenção contemporânea 
e um acto criativo! Mas a criatividade (aqui) não se pode substituir à história. Uma coisa é afirmar 
a inevitabilidade da contemporaneidade na conservação, outra, bem diferente, é sustentar a 
anulação da história pela selecção exclusiva de sinais e signos dos novos tempos e pela inclusão 
ensurdecedora dos novos paradigmas formais no processo de projecto e de desenho.]”138 A 
poética e a coragem carecem hoje de novas criatividades, menos protagonizadas e aparentes, e 
(hoje) muito mais subversivas.

A evolução do pensamento internacional, no que se refere à conservação do património urbano, 
apontam alguns dos principais problemas, que enfrentamos no novo milénio. Como em 
outros países, Portugal viu nascer um «avassalador consumo patrimonial».139 A exploração do 
património cultural como um mero bem de consumo, deu lugar a uma nova e massiva indústria 
interessada em explorar as experiências do passado, e com isso, paradoxalmente a perda da 
identidade colectiva. A expulsão do trabalho para a periferia e a excessiva promoção de habitação 
temporária no centro conduzem a um novo tipo de segregação funcional, acentuando novos 
fenómenos de normalização mediática, de globalização e forçada amnésia, associada à perda do 
direito á cidade.140 

Ainda no centro, a reabilitação do património urbano orientada para criar parques temáticos 
destinados ao consumo de um turismo massificado; e a promoção dos «centros históricos» 
como novas Disneylândias, são o resultado da conjugação da economia liberal com o fetichismo 
patrimonial. 

137 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto : Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 9
138 AGUIAR, José – idem, p. 8
139 BLANCO: 2001, enunciado em AGUIAR, José – Reabilitação ou fraude?, Revista Património nº 2, Novembro, 
2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 65
140 LEFEBRE: 1968, enunciado em AGUIAR, José – Reabilitação ou fraude?, Revista Património nº 2, Novembro, 
2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 65

# 035 Urbanidades, a Cidade feita e refeita, Cais de Gaia. 
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Antes da fase SRU141, as práticas mais recorrentes desenvolviam-se de acordo com um modelo 
socialmente mais cauteloso, o mais defendido conceptual e teoricamente, à excepção da cidade 
do Porto, onde a intervenção à escala do grande «quarteirão-edifício-projecto» era já, a mais 
recorrente. A actuação por todo o país realizava-se lote a lote, casa a casa. “Reabilitava-se para 
manter quem residia nos centros históricos, a reabilitação não era pretexto para expulsar da 
cidade!”142  

A evolução tecnológica, permitiu desenvolver soluções mínimas e pouco intrusivas, assim 
como novas metodologias de actuação de reparação e reforço estrutural. Tem-se assistido a uma 
verdadeira revolução na capacidade e nas formas de a engenharia civil lidar com as anomalias 
das antigas construções emergindo, simultaneamente, uma cultura de aceitação do valor da 
cultura construtiva como um dos principais factores da própria arquitectura. A preservação da 
cultura da construção e do sistema de parcelamento, assegurando o ritmo fundador fundiário, 
são os elementos que caracterizam e estruturam a forma, a imagem, as possibilidades concretas 
nos usos e vida urbana. A transformação cautelosa do edificado preexistente é a única fórmula 
adequada à manutenção e suporte da integridade patrimonial e suas adequações às novas formas 
de uso. 

Hoje, o mercado, procura tipologias bem diversas daquelas produzidas pela falida indústria da 
nova construção, introduzindo pressões e intensidade de uso desajustadas ao sistema e estrutura 
urbana. A existente integridade das construções e da cidade tem visto a ser posta em causa com 
a profunda transformação da base cadastral e pelas sucessivas operações de fachadismo. Como 
refere J. Aguiar, hoje, a experiência da reabilitação em Portugal é, na verdade, uma descarada 
renovação transvertida de fachadismo143, [(...) ou do excessivo voluntarismo da renovação 
urbana, que podem alterar de forma decisiva os padrões morfológicos e fundiários urbanos 
(no destrutivo reordenamento cadastral), assim como as formas de uso da cidade consolidada 
(o desaparecimento da habitação, substituída pela enchente de escritórios ilegais).]144 
“Arquitecturas de revivalismos e de eclectismos às quais a História da Arte e do Urbanismo, 
tardam a reconhecer valor patrimonial e a decisiva contribuição urbanística.”145 

141 SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana 
142 AGUIAR, José – Reabilitação ou fraude?, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património 
Cultural, p. 66
143 AGUIAR, José – idem, p. 67
144 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto : Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 4
145 AGUIAR, José – A cidade do futuro já existe hoje : algumas notas sobre reabilitação urbana. Em: ATIC Magazine, 
nº 24. Lisboa, ATIC, Novembro, 1999, p. 12

# 036 Planos e Contrastes, Cais de Gaia. 
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Entre as dificuldades que se encontram nas operações de efectiva reabilitação está a 
generalização das operações que, por hipocrisia técnica e cultural, privilegiam a demolição 
integral e injustificada dos interiores com a salvaguarda exclusiva das fachadas, valorizando a 
“cidade da aparência”.146 “O fachadismo destrói os valores espaciais, anula os valores artísticos 
e construtivos presentes no interior dos edifícios antigos, oblitera o valor dos edifícios como 
documentos e produto de arte urbana, da arte arquitectónica e da arte de construir.”147 É neste 
contexto de desonestidade aliado ao roubo identitário que está, neste momento a ser proposta 
como o modelo de referência para Portugal, e proposta pelo imobiliário como modelo desejável 
a seguir, a reabilitação do património edificado existente.148 Segundo E. Souto de Moura, “(...) 
existe uma cobardia intelectual nas pessoas que estão ligadas ao património e à manutenção; 
(...).” “ (...) na cidade, não é sistema manter as fachadas e demolir tudo; porque depois não 
corresponde à propriedade, não corresponde ao uso...”149  

A importância da reabilitação do património como instrumento para assegurar a manutenção 
da memória colectiva, importa consolidar requerendo um esforço consciente e responsável de 
todos os agentes, privados e públicos. “Devemos reconhecer cada vez mais a importância do 
património, da sua riqueza- em termos de conteúdo – e da sua vulnerabilidade, nos contextos 
sociais, culturais, económicos e políticos de um mundo ou de uma sociedade que se confronte 
com a “ameaça” ou o “perigo” da globalização. Daí a urgência de preservar e de valorizar.”150  
“(...) importa reduzir os riscos de arbitrariedade na tomada de decisões.”151 “É preciso criar 
património em todas as gerações, não só como dever civilizacional mas também porque 
promove o gosto pela qualidade (...). E é o desejo de progresso que, no futuro, deve impulsionar 
as preocupações com a preservação do passado (...).”152 

146 APPLETON, João – Património urbano: boas práticas de conservação e reabilitação de edifícios, Património 
Urbano e Reabilitação, Revista Património nº 1, Novembro, 2013, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 31 
147 AGUIAR, José – Reabilitação ou fraude?, Revista Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património 
Cultural, p. 67
148 AGUIAR, José – idem, p. 67
149 MOURA, Eduardo Souto de – “Estas coisas de «centros históricos» provocam um imobilismo total” em DIAS, 
Manuel Graça – Ao volante pela cidade (dez entrevistas de arquitectura), Relógio D’ Água Editores, Lisboa, Outubro, 
1999, p. 112
150 RAMOS, Manuel João - a matéria do património: memórias e identidades, Lisboa, Edições Colibri, 2003, 
(antropológica avulsa nº 2), pp. 23, 24
151 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto : Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 8
152 LAMAS, António Ressano Garcia - Salvaguarda e Valorização do Património Construído: Prioridades na definição 
de uma política de património, in “Sociedade e Território”, nº 21, Porto, 1995, p. 23
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4. PATRIMÓNIO INDUSTRIAL

A Revolução Industrial originou profundas alterações no património, na cidade e, 
consequentemente, na sociedade. A noção de património industrial resulta de uma “expansão 
tipológica de património  histórico: um mundo de edifícios modernos, nem memoráveis nem 
prestigiosos (...)”153 no decurso da aceitação do Homem do seu ‘Passado Maquinista’. Na sua 
origem, as áreas industriais situavam-se perto da matéria-prima, fonte energética e/ou de vias de 
comunicação e de cursos de água, o que explica a localização preferencial em cidades, sobretudo 
nas periferias. O crescimento das cidades para a periferia levou a que os conjuntos edificados 
de génese industrial tenham sido progressivamente absorvidos, sendo parte integrante do tecido 
urbano. 

A partir da segunda metade do séc. XX, o fenómeno da “Desindustrialização” fez-se sentir por 
toda a Europa, originando o abandono progressivo das instalações industriais do centro da cidade 
que se deslocaram para áreas da periferia, ou já no contexto de globalização, para outros países. 
O processo de desindustrialização, associado a uma nova lógica de localização industrial, levou, 
na maior parte dos casos, ao abandono de muitas das estruturas industriais, transformadas em 
espaços obsoletos, mantendo, contudo, características de centralidade e uma forte presença no 
território. Desprovidas da sua função inicial, as grandes paisagens industriais deram agora lugar 
a paisagens desoladoras, descontextualizadas do perímetro urbano, enquanto as suas estruturas 
estavam esgotadas do seu sentido inicial: o de criação, fabricação e armazenagem. 

Transformadas em “vazios urbanos”, estas estruturas mantêm em alguns casos elementos de 
significante valor e qualidade arquitectónica, para além do valor simbólico e identitário que lhes 
está associado. Neste contexto, coloca-se o problema da sua manutenção e da sua consequente 
reutilização. A pertinência e aposta sobre o património industrial, vê na sua desactivação, uma 
oportunidade de intervenção. A reconversão de alguns destes edifícios coloca a necessidade de 
criar um futuro para as áreas industrias, conferindo-lhes um novo desígnio, contribuindo para a 
requalificação de “manchas” urbanas esquecidas pela marcha do progresso. 

153 CHOAY, Françoise – A alegoria do Património, trad. CASTRO, Teresa, Lisboa : Edições 70, 2000, p.184
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Num conjunto de países europeus tem-se observado a reutilização destes edifícios com alguma 
naturalidade, sobretudo nos países do Norte, no entanto, no Porto verifica-se que a demolição é 
o seu destino mais frequente.

Apesar da “Desindustrialização” se fazer sentir sobretudo a partir dos anos 70, a preocupação 
pelo reconhecimento do valor das suas estruturas, bem como a necessidade de percepcionar o 
fenómeno da industrialização, da revolução industrial e suas consequências, teve início, já na 
metade do século XX. 

Os efeitos da II Guerra Mundial e o período de recuperação e reconstrução que lhes seguiu, a 
expansão das cidades e a dinâmica de crescimento e desenvolvimento tecnológico provocaram 
o desaparecimento ou o abandono de vários exemplares significativos da arquitectura industrial. 
A dinâmica de construção e a falta de sensibilização levou à destruição de estruturas de 
significativo valor, quer histórico, quer patrimonial; despoletando a atenção de historiadores 
e investigadores para a necessidade de desenvolveram sobre eles, práticas de intervenção no 
terreno, com o objectivo de analisar, preservar e valorizar os vestígios físicos da Revolução 
Industrial e da industrialização. Introduzindo-se para tal uma nova definição, a de Arqueologia 
Industrial, à qual posteriormente se associou a de Património Industrial. 

Ao longo das últimas décadas, o Património Industrial foi adquirido destaque no âmbito do 
Património Nacional. Um dos indicadores de reconhecimento desse património é a reconversão 
de antigos edifícios industriais em espaços museológicos. Todavia, ainda assistimos à ausência 
do seu reconhecimento e potencial em planos de pormenor ou projectos de requalificação urbana, 
que levam, muitas das vezes à destruição destes edifícios. A era industrial deixou-nos para além 
de construções, marcas no território e alterações morfológicas na paisagem. A valorização e 
preservação desse legado torna pertinente a urgência da definição de programas ou arquétipos 
de actuação, de modo a permitir a sua permanência e usufruto no futuro.

# 039 Fábrica de Santo António do Vale da Piedade, Cais Capelo Ivens, Vila Nova de Gaia, 2016. 
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4.1 O CASO DE VILA NOVA DE GAIA

«Ao contrário do animal, que de si só deixa passos, o homem deixa coisas, por detrás das quais 
ele se suspeita ou se perfila. O mundo dos objectos é, assim, um mundo da cultura, um mundo 
de coisas que o homem pensou, fez e de que se serviu.»154  
Dessa época ainda existem muitas estruturas, vestígios e peças, nomeadamente das fábricas 
e oficinas construídas no período da industrialização. Em Vila Nova de Gaia é também um 
fenómeno presente, seja em aspectos urbanísticos, ou em maior profundidade, no carácter da 
cidade e dos seus habitantes. 

«[O Porto e a sua História têm sido essencialmente a História do Comércio dos Vinhos. Cresceu 
e desenvolveu-se sob esse signo mormente (...) desde inícios do Século XVIII.” [No entanto] 
“A História do Porto é muito mais que a História dos seus vinhos. É também a História das suas 
manufacturas e das suas indústrias (...).]»155 Na viagem da revolução industrial oitocentista, 
algumas dessas actividades ficaram pelo caminho, e outras prosseguiram até se consagrarem 
“fábricas”156. A “industria” dos vinhos continuava a ser o negócio por excelência, a que 
poderíamos juntar o ramo alimentar e o sector de embalagens.

Vila Nova de Gaia pode ser considerada um dos mais diversificados centros industriais e 
comerciais portugueses do séc. XIX. As primeiras industrias cerâmicas, alinhadas nas duas 
margens do Douro, primeiro do lado do Porto, depois de Gaia, instalaram-se nas margens do 
rio porque careciam de transporte fluvial das matérias primas e do combustível. É o caso das 
fábricas de cerâmica que dependiam da carqueja, da madeira, do barro e talvez já do carvão que 
vinha em barcos rabelos. Ou as tanoarias, que dependiam de aduelas de madeiras importadas. 

154 ALARCÃO, 1983, 473 citado em GUIMARÃES, Joaquim Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia 
de uma área ribeirinha – Porto: Universidade Portucalense, 1995, p. 177
155 Aurélio Oliveira, “As Indústrias no Porto. Nos finais do Século XVIII” in A Indústria Portuense em Perspectiva 
Histórica: acas do colóquio, Porto, 1998, p.285 citado em ESTIMA, Carmen Inês Marques - A Central Termoeléctrica 
do Freixo: um Processo de Requalificação Urbana, Faup, Porto, 2012, p. 39
156 baseado em http://www.museudaindustria.org/conteudo.aspx?args=3,14
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Estes dois factores, um industrial e outro comercial, contribuíram para que a população 
enveredasse pela prática de novas profissões que ofereciam melhores salários e potenciavam 
às famílias a independência social entre outras condições de melhor vida moral e material.157

Neste contexto “(...) a fábrica surge como sinal de progresso industrial, representando uma 
unidade com maior capacidade técnica e de capital, com maior concentração de mão-de-
obra, por isso com mais possibilidade de aprofundar a divisão do trabalho e de produzir em 
quantidade e qualidade.”158 Todavia, o artesanato não é, neste contexto, necessariamente nem 
rapidamente ultrapassado. A permanência do modelo artesanal terá subsistido durante muito 
tempo, encontrando lugar até aos dias de hoje, marca do património e da própria evolução fabril. 

Por meados do século XVIII, sob o impulso pombalino, submergiram pequenas unidades fabris 
artesanais de grande produção no domínio da faiança, fenómeno que cresceu no século seguinte. 
“Eram fábricas que respondiam essencialmente à procura gerada pelo crescimento urbano, 
não sendo de estranhar que a sua produção se orientasse, gradualmente, para os materiais de 
construção e de decoração de exterior, embora assegurando com os artefactos domésticos um 
mercado complementar (...).”159 Porém, foi na segunda metade do século XVIII, que a indústria 
da cerâmica assistiu a um salto qualitativo, pela introdução de medidas fomentadoras inspiradas 
nos exemplos italiano, francês ou inglês; pela inclusão de medidas alfandegarias; e com a 
criação de mais de meia centena de fábricas.

De um modo geral, as unidades fabris implantavam-se num edifício de três/quatro pisos, que 
era também casa de habitação do proprietário, distribuindo-se o parque produtivo pelos andares 
inferiores. Na realidade, “(...) muitas fábricas não são senão oficinas alargadas sob o ponto 
de vista produtivo,(...)”160, que evidenciam alguma concentração de capital e capacidade de 
produção. 

157 GUIMARÃES, Gonçalves – As Fábricas e a vida económica Gaiense em finais do século XIX. Contribuição para 
o estudo da Arqueologia Industrial de Vila Nova de Gaia. Em Gaia de há cem anos. Colóquio comemorativo do 
centenário da Igreja do Torne (1894-1994) – coord. SILVA, António Manuel, DIAS, Jaime Amadeu, ed. Junta Paroquial 
de S. João Evangelista, Vila Nova de Gaia, 1995, p. 230
158 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia – org. e coord. Museu Nacional de Soares dos Reis, 1ª edição, Porto, 2001, 
p. 56
159 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia - idem, p. 56
160 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia - idem, p. 56
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O mesmo imóvel, estruturado em altura, conjugava, assim, as duas funções: habitação e 
produção. Geralmente, quem orientava e dinamizava estas fábricas estava, quase sempre ligado 
ao comércio desenvolvido com/ou no Brasil, num processo de diversificação de investimento. 
Aproveitando a mão-de-obra local, a ligação a um sócio ou mestre já conhecedor das 
funções a desempenhar, tinha como objectivo a prática da racionalização das tarefas, ainda 
que condicionada pela natureza do edifício. Às condicionantes estruturais juntaram-se em 
muitos casos a implantação de um estereotipo de edificação. “A arquitectura da fábrica é ainda 
determinada por uma tecnologia artesanal de construção, relacionada com os materiais locais. 
Constrangimentos estruturais não permitem vencer determinados vãos, com a consequente 
utilização de alas pouco largas e tipos de fenestrações de habitação.”161  

Neste período, as fábricas de Massarelos, Miragaia, Cavaquinho e Vale da Piedade representavam 
unidades de produção paradigmáticas, enquanto que, ao seu lado surgem outras de pequena 
dimensão, como o são as Fábricas das Regadas, da Rasa e Afurada. De muitas outras são 
conhecidos apenas referências documentais, e a intenção de licenciamento. 
O desenvolvimento comercial e oficinal de Vila Nova de Gaia vai ser interrompido nas primeiras 
décadas do séc. XIX, não apenas pela incapacidade de renovação das sociedades portuguesas, 
gaienses e portuense da época, mas sobretudo pela situação política em toda a Europa que levará 
à eclosão da Guerra Peninsular e sobretudo pelas consequências da 2ª Invasão Francesa, durante 
a qual o exército napoleónico toma de assalto a cidade do Porto fazendo depois incursões em 
Vila Nova e por toda a zona do Entre Douro e Vouga. 

Na segunda metade do séc. XIX, as dezasseis Fábricas de Cerâmica, que se fundaram e 
desenvolveram em Gaia, contribuíram para um aumento populacional e causaram profundas 
transformações sociais. O aumento demográfico levou à fixação de lares, mais próximos dos 
centros industriais. O abandono das “tendas” pobres dos oleiros foi possível em consequência 
dos salários mais elevados, garantindo uma melhor qualidade de vida e outras regalias sociais. 
A construção de novos armazéns para as firmas Comerciais e exportadoras do Vinho do Porto, 
levou grande parte da população a praticar o ofício de tanoeiro, na medida em que garantia um 
melhor ordenado.  

161 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia - idem, p. 59
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Um factor de realçar na alteração profissional do povo gaiense, foi a construção das pontes de 
acesso à cidade do Porto.  Numa época em que ainda se viviam dificuldades a nível social, a 
facilidade de acessos potenciou a procura de emprego mais bem remunerado. 

Com o implemento das transformações liberais, que incluíram a extinção da Junta do Comércio 
e o fim da concessão de privilégios exclusivos, as fábricas vivem de uma forma mais dura 
as contingências do mercado, desaparecendo na concorrência. Destas fábricas, poucas 
sobreviveram à passagem do século, e as que o fizeram tiveram de proceder a alterações de 
instalações e equipamento, como aconteceu com a Fábrica do Carvalhinho, fragilizando o sector 
no mercado nacional. A debilidade empresarial vislumbra-se também, no facto de os capitais 
para as novas fábricas serem baixos. A tecnologia dominante era essencialmente o trabalho 
braçal, como no período anterior, embora já se verificassem algumas referências à entrada de 
maquinismos.162  

A concorrência levou a que as unidades sobreviventes adoptassem comportamentos de maior 
eficácia, levando à emergência de unidades de grande dimensão e com novas preocupações de 
apetrechamento técnico, de acordo com as exigências do mercado internacional, potenciando 
ao mesmo tempo uma maior qualidade da produção. A produção para a construção civil é o 
elemento responsável por esta notória aceleração do crescimento e ocorre em consonância 
com as novas exigências técnicas, tirando partido das novas formas de energia. Surgiram assim 
as grandes unidades dedicadas à telha, tijolo, canalizações e materiais decorativos para a 
construção civil.163 

As fábricas de cerâmica, a partir da década de 1880, revelam uma consciencialização crescente 
das novas técnicas, nomeadamente no domínio dos recursos energéticos, da implantação 
de novos modelos para o espaço fabril e, uma diferente concentração geográfica em pontos 
estratégicos. A proximidade do caminho de ferro representava um factor decisivo na localização 
da dependência fabril, que nesta fase apresentam uma concepção horizontal, pavilhões amplos, 
favoráveis à mecanização e automatização de certas funções, alargadas por vezes ao espaço 
exterior envolvente. 

162 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia – idem, p. 61
163 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia – idem, p. 63
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Associados a elas, construíram-se os seus próprios bairros de operários e instituições de 
solidariedade social. Emerge uma nova racionalidade e operatividade do espaço fabril, adquirindo 
a fachada um desenho que tende a uma composição de valorização do tratamento figurativo.  “As 
formas definem-se num tratamento plástico e emblemático em que o que está em causa é a 
aparência de um elevado status económico.”164 

Reconstruir o percurso da cerâmica portuense e as suas unidades fabris é, em grande medida, 
reproduzir uma história de autêntico “fazer” e “desfazer”, em que as soluções empresariais 
encontradas foram quase sempre débeis e desajustadas, acusando profundas marcas de falta 
de capital e de recursos técnicos, originando frequentes descontinuidades, incapazes de se 
descolarem das características artesanais.165  

O processo de desindustrialização já não é recente, hoje o sector industrial encontra forma nas 
ruínas das suas estruturas. A dificuldade de subsistência encontra na globalização o principal 
desafio. Hoje, a cidade amontoa ruínas abandonadas, despojadas, carentes de um processo de 
reajuste temporal, evocando novas tendências e vontades. Neste contexto: “O maior ou o menor 
atraso do Comércio e da Indústria de uma localidade, de uma região, de um país ou de um 
continente dependem da capacidade intelectual dos seus intervenientes e da conjuntura onde 
se movimentam.”166 

164 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia – idem, p. 66
165 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia –idem, p. 70
166 GUIMARÃES, Gonçalves – Memória Histórica dos Antigos Comerciantes e Industriais de Vila Nova de Gaia, Livro 
do Centenário da Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia, 1897-1997, editor Associação Comercial e 
Industrial de Vila Nova de Gaia, 1ª edição, 1997, p.105

# 044 Fábrica de Cerâmica das Devezas, Vila Nova de Gaia.
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II RECONVERSÃO E OPORTUNIDADE

Perante a desactivação sucessiva de um conjunto significativo de unidades industriais, as cidades 
contemporâneas, acumulam um conjunto de vazios urbanos expectantes que neles viabilizam 
uma acção, perante uma lógica de reaproveitamento das pré-existências, quando reconhecido 
valor arquitectónico e patrimonial. Neste contexto, o desfecho mais frequente, confinam a 
alienação do património herdado quer pelo seu abandono e consequente ruína, quer pela sua 
destruição. O património industrial é, neste sentido, considerado um factor desprestigiante e 
potencialmente “contaminador” do meio urbano, pelo que tem sofrido grandes delapidações em 
favor de novas construções. 

Nas últimas décadas, tem-se verificado uma mudança de princípios que tem conduzido a um 
crescente reconhecimento e valorização da qualidade formal das construções do passado. A 
reconversão do património industrial é então, em diversas situações, uma solução viável, no 
sentido em que assenta numa operação de revitalização, através da reutilização e apropriação 
programática do edifício pré-existente, tendo como princípio a preservação dos seus valores 
históricos e a sua coerente integração na envolvente. O retomar ao passado e o encanto pelos 
“restos” nele contidos leva a uma necessária correspondência entre estes fenómenos, destacando 
as suas limitações e fragilidades. 

Os imperativos das sociedades industriais permanecem num tempo de exacerbada competição 
mundial. Porém, os imperativos da salvaguarda e defesa do património estão subjugados 
e por vezes são até contrários aos mecanismos das sociedades modernas voltadas para o 
desenraizamento, à obsolescência, ao consumo de massa e à destruição.1  
O eco produzido pela salvaguarda e reabilitação do património encarna “(...) uma tonalidade 
patética no encantamento e na magia de um património construído por alguns traços materiais.”2 
A expressão dessa subordinação e contradição é aliada a um desencanto face à evolução 
económica e técnica, e sobretudo, à desconfiança do futuro. 

1 Reabilitação Urbana: Gabinetes Técnicos Locais, Comissão de Coordenação da Região do Norte, 5º Encontro 
Nacional de GTL’S, Chaves, 1992, p. 45
2 Reabilitação Urbana: Gabinetes Técnicos Locais - idem, p. 46
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A nova forma de pensar o passado atingiu as modernas sociedades, as quais se caracterizam 
pelo movimento e pela ubiquidade do seu presente. “Património transformou-se, assim, numa 
das palavras-chave da tribo mediática que, não raro, a utiliza num sentido opaco e impreciso.”3 

A reconversão de alguns edifícios industriais pode ser o início da resolução de vários problemas 
que se colocam na cidade actual, como a necessidade de criar um futuro para as áreas onde 
estes edifícios estão implantados, conferindo-lhes um novo desígnio capaz de lhes retribuir a 
dignidade, contribuindo para a requalificação urbana de áreas em profunda crise identitária. Ora, 
o potencial do património industrial abrange três vertentes: a recuperação de edifícios simbólicos 
de períodos passados; a criação de novos programas; a requalificação urbana; tudo isto, aliado á 
preservação da memória dos lugares e identidade da população que neles habitam. 

Hoje, as cidades expressam a continuidade de uma tendência presente na história da arquitectura, 
na qual se identificam um conjunto de exemplos de reaproveitamento do edificado, traduzindo 
um processo natural e pragmático de intervenção, cuja qualidade depende directamente da 
adequação entre os novos usos e os espaços existentes, tirando partido das potencialidades 
do contexto local e histórico. A reconversão surge então como uma potencial estratégia de 
intervenção, «(...) uma nova necessidade de planeamento capaz de se tornar numa oportunidade 
histórica para uma concreta transformação urbana que não se repetirá durante muitos anos e em 
alguns aspectos comparáveis à construção da cidade industrial e às suas consequências nos 
últimos duzentos anos.»4 

A operação de reconversão requer uma orientação segundo princípios de ordem, precisão e 
simplicidade, úteis à sistematização de qualquer acto projectual, cabendo ao arquitecto um 
papel decisivo enquanto coordenador de todo o processo multidisciplinar que carece este tipo 
de iniciativa, conjugando o passado e o presente num todo coeso e sustentável. 

3 Reabilitação Urbana: Gabinetes Técnicos Locais - idem, p. 43
4 GREGOTTI, Vittorio in Editorial da Casabella nº 568, citado em Reabilitação Urbana: Gabinetes Técnicos Locais, 
Comissão de Coordenação da Região do Norte, 5º Encontro Nacional de GTL’S, Chaves, 1992, p. 12
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5. A FLEXIBILIDADE DOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

Ao contrário da maioria das tipologias edificatórias, os edifícios industriais tiveram, ao longo do 
seu ciclo de vida, de se adaptar a novas tecnologias e meios de produção. Influenciada pelos 
princípios modernistas, a arquitectura industrial segue a lógica quer da pré-fabricação quer da 
estandardização, baseada também na subalternização da componente estética e valorização da 
função enquanto elemento estruturador das soluções formais. 

A singularidade da arquitectura industrial e os seus princípios estruturadores inscritos num 
conjunto diversificado de estruturas edificadas, normalmente definida por estruturas de natureza 
racional, caracterizadas por um elevado grau de simplicidade, clareza e flexibilidade permitiu, 
que muitos destes edifícios passassem por várias mudanças, através de processos que podiam 
ir desde a simples adição de elementos à sua estrutura original provocando a sua ampliação, até 
transformações profundas na sua composição, e até mesmo mudanças de uso. 
A linguagem, a ordem e a simetria adoçadas a uma estrutura de carácter simples e claro, estão 
directamente associadas à arquitectura industrial, conferindo uma grande flexibilidade aos 
seus espaços. Neste contexto, a prioridade dada à funcionalidade, em detrimento da estética; 
a adopção de um conceito de open space, tanto em planta como em altura; e a neutralidade e 
desornamentação que caracterizavam a maioria dos edifícios industriais, torna-os numa espécie 
de “tela em branco” na operação de intervenção e reconversão.

A análise e reflexão sobre as opções programáticas recorrentes na reconversão de edifícios 
industriais, permitem-nos identificar uma estratégia de recuperação comum, que assenta na 
transformação destes edifícios em espaços expositivos (museus). Esta estratégia de intervenção 
coloca desde logo condicionalismos de ordem técnica e arquitectónica que implicam 
necessariamente a intervenção directa no existente. Na cidade do Porto, o Museu do Carro 
Eléctrico e o Museu da Ciência e Indústria são exemplo deste tipo de abordagem. 
Ainda na perspectiva de uso público, verificamos pontualmente a utilização deste tipo de 
edifícios para eventos culturais, graças à dimensão e configuração dos seus espaços, exemplo 
disso é a Central Eléctrica de Campanhã. Considerando que, em muitos casos, se trata de uma 
fase transitória ou de eventos muito esporádicos, esta abordagem implica, de uma forma geral, 
pouca intervenção no edificado. 

# 047 Museu da Ciência e Indústria, Porto.
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No contexto de aproveitamento das áreas industriais desactivadas, uma outra tendência é a sua 
reconversão em espaços públicos, habitualmente aliada à demolição de parte do existente e à 
manutenção de elementos simbólicos. Este tipo de intervenções procura responder de forma 
abrangente ás necessidades de reestruturação do sistema de espaços de utilização colectiva das 
cidades, através da qualificação e valorização dos elementos industriais em presença, seja pela 
construção de uma praça ou de um parque. 

A tendência mais recorrente de reaproveitamento de edifícios industriais é a sua reconversão em 
edifícios multifuncionais ou edifícios de habitação. A transformação destes edifícios em espaços 
polivalentes, e a indefinição de um uso a ele associado, obriga a uma maior adaptabilidade, 
conseguida em muitos dos casos, através da abertura espacial e usufruto da amplitude dos 
espaços. Estas transformações são possivelmente o tipo de apropriações que menos danos 
causam na integridade espacial dos espaços, implicando uma reduzida alteração do existente. 
A ela poderá estar associada a utilização e potencialização de elementos móveis, efémeros. 
Em oposição, a tipologia habitacional coloca maiores dificuldades, devido à escala, tipologia, 
especialidades e regulamentação dos espaços. Neste âmbito, existem várias alternativas viáveis 
e interessantes de apropriação dos espaços industriais, passando pela criação de espaços menos 
convencionais, compartimentações mais fluídas, no sentido de usufruir do carácter, abertura e 
dimensão deste tipo de edifícios. 

A conservação da integridade do edifício contribui, a par da revitalização da área urbana em que 
este se insere, é nesta abordagem, uma forma de promover a recuperação do edifício em estado de 
degradação, através da inserção de novas actividades, contribuindo para um funcionamento mais 
equilibrado da cidade. Nesse sentido, a intervenção realizada ao nível do projecto arquitectónico 
deverá ter como premissa um pensamento a uma escala mais alargada, analisando os ritmos e 
as transformações da cidade existente, procurando a união pacífica das suas partes, através do 
comprometimento e da valorização do existente, procurando que o “novo” não imponha a sua 
presença, mas melhore e integre o ambiente existente, equacionando o seu reflexo no contexto 
envolvente. 

# 048 O Museu do Carro Eléctrico, Porto. 
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4.2 REFERÊNCIAS

O elevado número de edifícios industriais abandonados tem constituído simultaneamente um 
problema e uma oportunidade de sobre eles actuar, impondo uma avaliação do seu interesse 
e valor patrimonial e o desenvolvimento de diferentes estratégias de projecto. Como referência 
estudam-se vários projectos que se destacam na temática da reconversão, qualificação e 
adaptação, que nos permitem aclarar um modo de ver, pensar e fazer arquitectura e que informou 
o processo de projecto desenvolvido no contexto da presente dissertação. 

Foram então, reunidos projectos, que tratando o problema do Património industrial, se tratam 
de intervenções de reabilitação que implicaram a reconversão ou adição de novos usos como 
meio de intervir e requalificar o património construído, tendo tornado possível a reutilização de 
antigas estruturas edificadas. O critério de escolha dos projectos apresentados procura evocar 
diferentes reflexões sobre os usos particulares, atitudes e modos de operar, tendo em conta as 
possibilidades a cumprir. Assim, sem a pretensão de estudar os projectos na sua totalidade 
procura-se observar as motivações e princípios de intervenção.

As obras seleccionadas são essencialmente obras de equipamentos públicos, por um lado, pelo 
seu carácter e excepção e, por outro, por serem, segundo o ponto de vista que defendemos, 
exemplos que melhor compreendem o impacto e as relações estabelecidas entre o antigo e o 
novo, entre o edifício e a sua envolvente, como são exemplo: O Centro de Artes Contemporâneas, 
dos arquitectos Menos é Mais e João Mendes Ribeiro; O Laboratório da Paisagem, de Cannatã 
e Fernandes; O Espaço Robinson, de E. Souto de Moura e Graça Correia; e, a Antiga Fábrica 
dos Leões – Departamento de Arquitectura e Artes Visuais, dos arquitectos Inês Lobo e Ventura 
Trindade. Foram também reunidas algumas obras cujo programa é sobretudo habitação, no 
contexto de frente de água, do lado do Porto, o edifício do Douro’s Place, do arquitecto Carlos 
Prata; e do lado de Vila Nova de Gaia, o edifício da Destilaria, do arquitecto Pedro Balonas; o 
Edifício do Cavaco, do arquitecto João Paulo Loureiro e, por fim; o projecto de Reconversão de 
Antigos Armazéns no Cais da Fontainha, do arquitecto Alexandre Burmester. Independentemente 
da qualidade dos projectos, e numa cidade (re)construída por adaptação ou substituição, é 
fundamental reflectir em que situações a demolição se impõe, como é o caso do Edifício Cais 
do Cavaco.

# 049 Centro de Artes Contemporâneas, menos é mais arquitectos + João Mendes Ribeiro.
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CENTRO DE ARTES CONTEMPORÂNEAS, MENOS É MAIS ARQUITECTOS + 
JOÃO M. RIBEIRO

O Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, dos 
arquitectos Francisco Vieira de Campos, Cristina Guedes e João Mendes Ribeiro procura unir 
diferentes escalas e tempos nas suas partes. 
A intervenção realizada sublinha a memória arquitectónica da antiga fábrica de álcool / tabaco 
pelo compromisso com as pré-existências. A adição da nova construção (centro de artes e 
cultura, instalações de armazenamento, salão multiuso / artes performativas, laboratórios, 
estúdios de arte) não compromete nem subverte as estruturas construtivas do todo, criando 
condições para um diálogo sereno entre as suas partes. O contexto e a continuidade alcançada 
favorecem a autonomia e identidade do objecto. 

O projecto procura unir as diferentes escalas e memórias das suas partes através de uma 
manipulação pictórica da forma e materialidade dos edifícios. As construções existentes são 
marcadas pela alvenaria de pedra vulcânica e os novos edifícios em concreto que integra inertes 
de basalto local, trabalham continuamente a variação de texturas e rugosidade das superfícies, 
complementando a massa dos edifícios com o vazio dos pátios. O projecto mantém o carácter 
industrial do edifício pré-existente ao qual se juntam os novos edifícios, explorando uma 
continuidade, alcançada por um exercício de simplificação silenciosa. O desempenho sustentável 
dos edifícios foi abordado através da sua materialidade e a atenção face ao conhecimento 
artesanal da região. Os novos edifícios integram as funcionalidades requeridas, com exigências 
especiais, não compatíveis com a espacialidade dos edifícios pré-existentes.

O Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande é um projecto transdisciplinar cuja missão 
é divulgar e reunir condições propícias à criação e produção de cultura, “onde a arte se sente 
confortável e borra as fronteiras entre as esferas públicas e privadas, de lazer e de trabalho, arte 
e vida”5, um espaço de troca e de interface para as pessoas, conhecimento e eventos. 

5 Disponível em http://www.archdaily.com.br/br/762180/arquipelago-centro-de-artes-contemporaneas-menos-e-ma
is-arquitectos-plus-joao-mendes-ribeiro-arquitecto

# 050 Centro de Artes Contemporâneas, menos é mais arquitectos + João Mendes Ribeiro, Ribeira Grande, Açores, 
Portugal, 2014.
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LABORATÓRIO DA PAISAGEM, CANNATÀ E FERNANDES

O exercício de fusão entre história e modernidade, deu origem ao edifício do Laboratório da 
Paisagem, localizado na Veiga de Creixomil, em Guimarães. O projecto de recuperação da antiga 
fábrica de pedra foi adaptado, em 2012, a um novo uso público, de sensibilização paisagística, 
pelos arquitectos Fátima Fernandes e Michele Cannatà. Inserido numa área rural de Reserva 
Ecológica Nacional (REN), por cima de um canal de água com uma ponte romana e rodeado de 
espaços verdes, o projecto mantém a estrutura original da fábrica, tendo a paisagem pano de 
fundo. 

O projecto prevê um conjunto de intervenções, desde a construção de um edifício; a reabilitação 
de uma fábrica desactivada; passando também pela requalificação da ponte romana, tendo em 
vista a recuperação da linha de água existente no rio Selho e a incorporação dos elementos 
naturais existentes na zona, conferindo ao território envolvente um novo valor sobre a paisagem.
«A fachada de pedra foi recuperada e lavada, ao mesmo tempo que foram acrescentados novos 
volumes de cimento, para adaptar o edifício a uma utilização moderna»6, esta «bela renovação 
que mistura história e modernidade debaixo do mesmo teto»7, é uma aposta da Câmara Municipal 
de Guimarães.

Mantendo a tipologia industrial, o projecto desenvolvido procura clarificar os distintos tempos 
de intervenção, preservando a continuidade entre as suas peças. Os novos volumes executados 
em betão branco enquadram-se na métrica volumétrica garantido a continuidade e o ritmo da 
sua leitura. O interior do Laboratório é um espaço amplo, inundado por luz natural. Optou-se, 
em algumas divisões (como uma pequena cozinha) por manter o aspecto rústico da fachada.8

6 Descreve o Inhabitat, disponível em http://boasnoticias.pt/noticias_Laborat%C3%B3rio-da-Paisagem-em-destaque
-no-Inhabitat_15704.html?page=0
7 idem
8 http://inhabitat.com/the-landscape-laboratory-is-a-beautifully-restored-stone-factory-in-portugal/

# 051 Laboratório da Paisagem, Cannatà e Fernandes, Guimarães, Portugal, 2010.
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ESPAÇO ROBINSON, EDUARDO SOUTO DE MOURA E GRAÇA CORREIA 

Junto a uma área de desenvolvimento da cidade de Portalegre, ficou disponível, a partir da 
deslocação da Fábrica da Cortiça George Robinson para o novo Polo Industrial de Portalegre, 
uma área de 60.000m2 que se encontrava desactivada. Constituída na sua maioria por hangares, 
armazéns e oficinas, o projecto de reabilitação arquitectónica e paisagística desenvolvido 
pelos arquitectos E. Souto de Moura e Graça Correia, assenta na valorização e protecção do 
vasto espólio arqueológico e do legado arqueológico-industrial, ao mesmo tempo que procura 
interpretar e integrar a paisagem da cidade. O projecto ensaia uma hipótese de revitalização 
do Património através da recuperação e adequação de espaços existentes a espaços culturais, 
promovendo a ligação do antigo conjunto edificado à cidade.

Entende-se que “Conservar a memória histórica através do seu património construído é alimentar 
os sinais de identidade de uma cidade que não quer ver anulado o seu papel no panorama do 
país; mediante a sua adaptação a novos usos, os edifícios ‘contentores’ do passado configuram 
novos cenários numa velha cidade que se quer aberta ao futuro”.9  

O Plano define como estratégia a abertura de um novo arruamento e a criação de dispositivos 
urbanos como praças, passeios e equipamentos públicos que permitirão a articulação entre 
os antigos edifícios da Fábrica Robinson com o tecido urbano existente. O novo eixo, articula, 
as diversas funções culturais e artísticas, de entre as quais o Museu de Cortiça, Museu de 
Arte, residência de artistas, Auditório, Centro de Realidade Virtual, Associações Culturais, 
estacionamento, e uma nova escola de Hotelaria e Turismo integrada num novo edifício de 
linguagem contemporânea. A rua de acesso à Fábrica, designada pelos antigos operários de “a 
linha”, e que atravessa todo conjunto, é o eixo estruturante do novo programa arquitectónico, 
tendo sido designada, o Caminho de Cultura.

Sobre o conjunto fragmentado do tecido Urbano, o projecto tenta recuperar a presença industrial 
através da marcação dos espaços pela presença de equipamentos industrias, designadamente: 
máquinas, caldeiras e fornos, tornando desta forma possível a reconstituição do circuito da 
cortiça, ajudando a fixar a memória industrial criada pela antiga fábrica. 

9 Memória descritiva do Plano Estratégico e de desenvolvimento das instalações da Fábrica da Cortiça George 
Robinson, Portalegre, disponível em http://www.fundacaorobinson.pt/multimedia/ficheiros/14_projecto_arquitectura/
arquitectura_memoria_descritiva.pdf

# 052 Espaço Robinson, Eduardo Souto de Moura e Graça Correia, Portalegre, Portugal, 2011.
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ANTIGA FÁBRICA DOS LEÕES - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E 
ARTES VISUAIS INÊS LOBO E VENTURA TRINDADE 

Construída em 1916, a antiga Sociedade Alentejana de Moagem, tornou-se na década de 70, na 
Fábrica de massas Leões. O conjunto fabril encontra-se inserido na periferia do centro de Évora, 
exterior às suas muralhas, a norte da cidade. Num contexto essencialmente rural e pontualmente 
industrial, a antiga fábrica dos Leões destaca-se pela expressividade volumétrica que se impõe, 
de forma abrupta, no território. Recentemente, em 2009, o edifício sofreu uma intervenção 
que consistiu na reconversão do conjunto industrial que passou a albergar o novo Pólo da 
Universidade de Évora, o Complexo de Artes Visuais e Arquitectura. A dimensão dos espaços, 
a versatilidade e a relação com a paisagem envolvente tornaram possível a sua recuperação e a 
sua adaptação a um novo programa.10  

A fábrica dos Leões apresenta-se como um conjunto heterogéneo de edifícios independentes, 
formalmente e materialmente muito distintos, com uma implantação em “u” sobre o território. 
O processo de recuperação estabeleceu-se no sentido de decompor historicamente o legado 
encontrado, reconhecendo as várias transformações que o edifício sofreu ao longo do tempo, 
para desta forma, “limpar” as construções anexas à estrutura original da fábrica e as construções 
provisórias. Assim, as transformações realizadas basearam-se em acções de adição e subtracção, 
procurando restituir ao conjunto fabril a sua simplicidade original e devolver o carácter austero 
à estrutura que o definia.

Os edifícios tornaram-se claros na sua espacialidade e volumetria. Foi ainda acrescentado 
um novo corpo que, em continuidade formal com o edifício contíguo existente, explora uma 
linguagem estética e material distinta deste. A linguagem dos novos volumes está intimamente 
ligada ao tema da construção metálica, optando-se pela aplicação de chapa de aço galvanizado 
ou de alumínio à cor natural sobre um embasamento em betão. Paralelamente, a organização dos 
espaços foi buscar referências à matriz espacial dos edifícios originais, distribuindo o programa 
em grandes salas em open space, com vãos de grandes dimensões. O cuidado dado às infra-
estruturas privilegiou as necessidades específicas do uso do edifício, actuando formalmente 
como elemento de articulação entre os vários tempos de construção. 

10 CAMPOS, Nuno – Guia de arquitectura : Espaços e Edifícios Reabilitados, Porto, Traço alternativo, 2012, p. 74

# 053 Antiga Fábrica dos Leões, Inês Lobo e Ventura Trindade, Évora, Portugal, 2009.
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DOURO’S PLACE, CARLOS PRATA 

O projecto de reconversão do antigo edifício na frente fluvial do Porto, denominado por “Armazém 
Frigorífico”, da autoria do Arquitecto Carlos Prata, procura uma “interpretação valorativa do 
edifício existente.”11 A intervenção realizada teve como princípio a salvaguarda do conjunto 
industrial, procurando manter a importância do conjunto e revitalizar o seu papel no espaço 
urbano, através de intervenções que permitiram preservar as suas características principais, 
como a volumetria, a imagem e a implantação. 

Apesar da acentuada degradação, o edifício industrial apresentava condições que permitiam 
a sua reutilização. A localização privilegiada e a dimensão do lote (com área de 1.950 m2), a 
par da qualificação de que foi alvo toda a frente fluvial, fizeram surgir um grande interesse no 
sector privado do imobiliário. A preservação do conjunto industrial justificava-se pelo seu valor 
patrimonial, considerado uma referência nacional no âmbito político, social e arquitectónico do 
período do Estado Novo, bem como um marco importante na história da indústria do Porto. 

Tendo em conta o seu uso inicial, organizado em dois volumes, o antigo armazém frigorífico 
de bacalhau e restante zona de escritórios foi adaptado a um edifício habitacional de várias 
tipologias, tendo sido criado ao nível do rés-do-chão uma zona de comércio. A introdução de 
vãos, numa lógica de filtro na relação do espaço interior e exterior por meio de espaços de 
varanda, permitiu diluir o impacto provocado pela introdução de um novo programa que exigia 
uma maior fenestração, adequando a sua dimensão horizontal á métrica e sentido compositivo 
da fachada existente. A organização interior segue a métrica estrutural, ganhando forma na 
subdivisão dos diferentes espaços internos, distribuídos agora por 33 fogos ao longo de 6 pisos. 
À gramática decorativa da linguagem arquitectónica exterior do edifício opõem-se a utilização de 
materiais de acabamento correntes no interior. 

A reconversão reflecte a possibilidade de reciclagem numa lógica de salvaguarda do complexo 
ao nível volumétrico e estrutural de um corpo de características industrias, considerando a 
sua importância e singularidade do tecido urbano em que se insere, exigindo a sua leitura na 
continuidade. 

11 Memória Descritiva, disponível em https://cld.pt/dl/download/5ff7c4a2-30cf-4f65-8938-05ddd82dbee0/Douro´s
%20Place%20-%20Estudo%20de%20Ocupação/Peças%20Escritas/memoria%20descritiva.pdf, p. 4

# 054 Douro’s Place, Carlos Prata, Porto, Portugal, 2008.
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DESTILARIA RESIDENCE, SQUARESTONE : ATLANTIC REGENERATION

Construída em meados do século XIX, a “Destilaria” servia originalmente para destilar aguardente 
que, posteriormente era utilizada no processo de fortificação do Vinho do Porto. Localizada na 
frente de água, na margem sul do Rio Douro, na transição do Cais Capelo Ivens para o Cais do 
Cavaco, em Vila Nova de Gaia, o projecto do arquitecto Pedro Balonas, resulta de um exercício 
de reconversão da antiga fábrica da Destilaria do Álcool, edifício construído por um colaborador 
do engenheiro Gustavo Eiffel,12 num edifício de habitação. Numa das zonas turísticas da cidade, 
actualmente sujeita a um intenso processo de transformações, o novo conjunto formado por 
45 apartamentos, oferece uma grande diversidade de tipologias, áreas e layouts, procurando 
responder a diferentes critérios e exigências do público alvo a que se destina. 

O projecto de reconversão e adaptação do edifício expressa uma vontade de preservar o essencial 
do edifício original, recuperando a estrutura e a matriz física do edifício pré-existente, bem como 
os elementos representativos que o caracterizavam; disso é exemplo a chaminé, elemento de 
grande destaque na paisagem.  O seu carácter original traduz a singularidade da arquitectura 
através dos elementos que utiliza para fazer a transição do tempo. As varandas pronunciadas 
sobre o rio são uma recuperação que lembra o edifício original, numa fachada que não sofreu 
alterações. A harmonia da intervenção na proximidade com o rio não descura o respeito e o 
aproveitamento da área verde envolvente.13  

A localização privilegiada num marcante legado histórico da cidade, com um património cultural 
amplamente representativo, são o pretexto para que a empresa multinacional britânica Squarestone 
tenha como princípio base de actuação a reabilitação de edifícios históricos na primeira linha do 
mar ou de rio, apostando na construção de apartamentos e habitações unifamiliares com padrões 
de vida mais elevados.14 A destilaria representa o primeiro empreendimento apresentado em 
Portugal, com o investimento de 16 milhões de euros. Ainda na marginal de Gaia, a Squarestone 
tem em curso um outro projecto, de 20 milhões de euros que vai ocupar o imóvel da antiga 
discoteca Hard Club, actualmente em ruína. 

12 http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/britacircnica_squarestone_apresenta_destilaria_residence_em
_gaia.html
13 https://casa.sapo.pt/Noticias/Destilaria-Residence-pronto-a-habitar-em-Julho/?ID=7583
14 http://www.squarestone.com.pt/pt/patrimonio-local-porto

# 055 Destilaria, Pedro Balonas, Cais do Cavaco, Vila Nova de Gaia, Portugal, 2009.
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EDIFÍCIO CAIS DO CAVACO, JOÃO PAULO LOUREIRO

O Edifício Cais do Cavaco foi implantado nos terrenos da antiga Fábrica do Cavaquinho15, na 
frente urbana da marginal de Vila Nova de Gaia, entre o Cais de Gaia e a foz do rio Douro. O 
projecto da autoria do arquitecto João Paulo Loureiro, anula quaisquer traços com o passado, 
optando pela demolição integral do edifício pré-existente, assumindo a implantação de um novo 
volume construído para colmatar e dar continuidade à frente de rio. 

O edifício multifamiliar, no qual se organizam 40 apartamentos, divididos em seis pisos, oferece 
uma variedade de tipologias adaptáveis a vários padrões e critérios de escolha. Os apartamentos 
distribuídos por cinco entradas, viabilizam o contacto de apenas duas fracções por piso, 
possibilitando habitações de duas frentes para todas as tipologias.16 A presença do rio impôs 
que o edifício fosse construído a cima da cota da rua, tendo sido destinados os dois pisos à 
cota mais baixa a estacionamento, por forma a garantir a protecção dos espaços habitáveis em 
caso de cheias.17 A transparência entre os espaços e a continuidade na leitura interior do edifico 
explicam a posição transversal da sala e da cozinha na planta do edifício. A distribuição funcional 
dos apartamentos aliada à relação interior/ exterior protagonizam a expressiva consola sobre o 
rio totalmente envidraçada.

Concebido estruturalmente por grandes lâminas horizontais de betão armado, o projecto combina 
técnicas construtivas contemporâneas à solidez de construção de raiz mais tradicional.18

Com características singulares, o projecto materializa uma arquitectura diferenciadora, usufruindo 
do potencial da sua condição territorial e implantação. O empreendimento alia sustentabilidade 
energética ao traço contemporâneo de grande enfoque na paisagem. Além de possuir das 
mais variadas infraestruturas lúdicas e de serviços, recentemente construída, a Via Panorâmica 
possibilita a ligação da marginal à cota alta da zona da Arrábida.

15 http://paginas.fe.up.pt/porto-ol/mlr/cavaquinho2.html
16 http://www.destak.pt/artigo/134194
17 http://divisare.com/projects/257148-joao-paulo-loureiro-jose-campos-edificio-cais-do-cavaco
18 http://www.caisdocavaco.com/conceito/

# 056 Edifício Cais do Cavaco, João Paulo Loureiro, Cais do Cavaco, Vila Nova de Gaia, Portugal, 2012.



125

RECONVERSÃO DE ANTIGOS ARMAZÉNS NO CAIS DA FONTINHA, A. BURMESTER

Situado na margem esquerda do rio Douro, no sopé da encosta do Castelo de Gaia, o condomínio 
do Cais da Fontinha apresenta um projecto de recuperação de um conjunto de armazéns de 
uma antiga fábrica desactivada. O empreendimento, localizado numa zona privilegiada da 
cidade, a meia distância entre a Ponte D. Luís I e a Ponte da Arrábida dá lugar a um complexo 
de apartamentos, reivindicando uma alternativa ao conceito de habitar e intervir em contexto 
histórico. 

Estruturado num condomínio fechado, com 22 fogos, dividido em diferentes tipologias com 
áreas entre os 41m2 e 198 m2 e seis espaços para escritórios e serviços, com áreas entre os 
75,5 e 315 m2, o projecto revela uma grande sensibilidade face ao conjunto pré-existente e 
o novo construído, num exercício de comunhão entre tradição, modernidade e natureza.19 O 
programa residencial com entrada principal a partir do Cais Capelo Ivens, potencia diferentes 
mecanismos de acesso e circulação. Dos seis espaços destinados a comércio e serviços, cinco 
são distribuídos em duplex com mezanino, com relação directa com o rio, à cota da rua.20 

A diversidade de tipologias de apartamentos e escritórios deve-se ao esforço de tornar viva 
a história e a memória do lugar. Para além da recuperação da fachada principal, no interior 
mantiveram-se todos os elementos representativos do edifício original, como são exemplo, as 
paredes e arcadas em pedra e a própria estrutura em madeira.21 Os materiais adoptados aliam-
se à tradição da estrutura pré-existente, privilegiando a transição do tempo e da história. Os 
pavimentos graníticos dialogam com o betão aparente pré-fabricado; nas habitações as paredes 
são rebocadas e pintadas, os pavimentos em madeira e os tectos em gesso ou coberturas de 
madeira aparentes. Para além do reaproveitamento das estruturas pré-existentes, recuperaram-se 
os materiais originais e suas formas, mantendo a qualidade dos acabamentos e a propriedade 
dos materiais.22 

19 http://www.caisdafontinha.com/apresentacao.php?lang=pt
20 http://www.archdaily.com.br/br/01-56433/cais-da-fontinha-alexandre-burmester-arquitectos-associados
21 http://pt.tixuz.com/móveis/venda/apartamento/apartamento-cais-da-fontinha/613791
22 http://www.replicagold.pt/empreendimentos/show.aspx?idioma=pt&idcont=15&title=cais-da-fontinha

# 057 Projecto de Reconversão de antigos armazéns devolutos num empreendimento de habitações e espaços 
de comércio e serviços, Alexandre Burmester, Arquitectos Associados, Lda., Cais da Fontinha, Vila Nova de Gaia, 
Portugal, 2010.
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6. INTERVIR EM CONTEXTO HISTÓRICO

“Na cidade que temos, de forma insensível, ou quase, para muitos, lentamente, mas continuamente 
e em processo de aceleração, o ambiente com o qual nos identificamos é destruído, como se 
fosse essa a condição de transformar.”23 

“(...) nas últimas décadas actuámos disciplinarmente na conservação patrimonial de forma 
demasiadamente voluntarista e idiossincrática; fizemos mais em vez do menos; desenhámos 
mais do que o necessário e, substituindo o velho pelo novo, demolimos reconstruindo demais. 
Onde tudo deveria ser perene e pensado para o tempo longo dos monumentos, «super-
valorizamos» o presente, impondo novas imagens, demasiado «up to date», que acabaram por 
apagar o que nunca deveríamos esquecer.”24 “O valor do novo justifica um «horror ao velho» que 
se traduz na preferência por soluções tecnologicamente avançadas, contemporâneas, as quais 
se julga poderem resolver todos os problemas da construção antiga.”25 

A transformação da cidade é também ela, um símbolo de vitalidade e regeneração, um fenómeno 
natural adaptável às necessidades colectivas de quem nela habita, contudo, “(...) a cidade tem 
que ser colmatada, tem de ser pensada; não será, provavelmente, demolindo tudo, mas terá de 
que se saber separar o trigo do joio!”26  

“Não basta não demolir a Torre dos Clérigos, não basta não demolir o Barredo. Não é necessário 
destruir para transformar. Para a transformar, é necessário e indispensável não destruir a cidade.”27 

23 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p.19
24 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto, Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 5
25 AGUIAR, José – A cidade do futuro já existe hoje, algumas notas sobre reabilitação urbana. 
Em: ATIC Magazine, nº 24. Lisboa, ATIC, Novembro, 1999, p. 11
26 MOURA, Eduardo Souto de – “Estas coisas de «centros históricos» provocam um imobilismo total” em DIAS, 
Manuel Graça – Ao volante pela cidade (dez entrevistas de arquitectura), Relógio D’ Água Editores, Lisboa, Outubro, 
1999, p. 111 e 112
27 Pub. In Jornal de Notícias do Porto, ano 1980 e tb in [Figueirinhas], citado em SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, 
Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 20
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Portugal possui um sistema precário para a garantia de salvaguarda do seu património urbano, 
enquadrado na política geral de conservação do património arquitectónico; em contraste com 
a maioria dos países europeus, os quais desenvolvem políticas activas de salvaguarda do seu 
património, suportando-as nos respectivos instrumentos políticos e em fortes apoios financeiros.

O que fomos chamando de reabilitação urbana reflecte amplas operações de falsificação, onde 
o «excesso de projecto» afecta a autenticidade da arquitectura e da cidade enquanto testemunho 
cultural, como pode também traduzir-se ao processo de expulsão dos antigos moradores, 
favorecendo um processo de substituição social. “A desocupação é também ela uma forma de 
degradação da cidade.(...) O aumento da construção nova, ao contribuir para a disparidade entre 
o número de habitantes e número de alojamentos, fomenta assim a morte lenta de partes de 
cidade que se vão tornando vazias e desvitalizadas.”28

Na cidade histórica, o modelo de «conservação» apoiado na «apropriação» e no «consumo da 
identidade»29 deu origem a um novo culto fundador de uma indústria profundamente consumista, 
sendo disto exemplo o excesso do turismo. A banalização do que era único e especial nos 
centros históricos encontra-se muitas vezes como o motor da sua própria destruição. Por outro 
lado, a preservação da autenticidade do centro histórico pode construir um dos importantes 
recursos para um novo processo de desenvolvimento. 

A intervenção no património edificado passou a assumir uma multidimensionalidade que a 
arquitectura enquanto disciplina pode, hoje, reclamar nas várias linhas de actuação no património, 
acompanhando os discursos de fragmentação da realidade dos nossos dias. A diversidade de 
escalas e escolhas quanto à intervenção arquitectónica em monumentos ou os diversos níveis 
ou graus de profundidade das intervenções permite enunciar a especificidade de cada caso: 
manutenção e restauro de continuidades; restauro mimético com ou sem recurso à anastilose; 
restauro “cópia”; restauro crítico; “obra nova”.30 

28 PINHO, Ana, AGUIAR, José – Reabilitação em Portugal: a mentira denunciada pela verdade dos números!, em 
Arquitecturas, nº 5, Outubro. Lisboa: Arquitecturas, 2005, p. 5
29 AGUIAR, José – A cidade do futuro já existe hoje : algumas notas sobre reabilitação urbana. Em: ATIC Magazine, 
nº 24. Lisboa, ATIC, Novembro, 1999, p. 6 
30 PEREIRA, Paulo – Intervenções Arquitectónicas recentes no Património Edificado, Jornal dos Arquitectos, nº 213, 
Lisboa, 2003, p.14
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Embora a conservação de edifícios patrimoniais venha a acontecer desde os finais do século XVIII, 
foi a partir da década de 70 do século passado que se deu um significativo impulso na actividade 
de manutenção deste legado cultural continuamente ameaçado pelo inevitável desenvolvimento 
das estruturas construídas. A definição rigorosa dos diferentes tipos de actuação em património 
pretende consciencializar o espectro de opções, permitindo uma reflexão critica por parte do 
autor da obra bem como estimular a sua discussão objectiva entre peritos.31 

A necessidade de reencontrar uma identidade nacional legível nos monumentos pátrios, aliada 
ao estado de ruína de muitos edifícios com valor histórico e arquitectónico, em consequência 
da negligência ou das transformações a que foram sujeitos, conduziu à urgência de eleger, 
classificar e restaurar os monumentos considerados mais importantes, consequentemente, foi-
se desenvolvendo o debate sobre qual o estilo mais verdadeiramente português para “vestir” 
os futuro edifícios mais significativos.32 O crescente grau de especialização da disciplina 
acompanhado de um correspondente grau de especialização da terminologia, está pois, em 
permanente construção, acompanhando a evolução da prática, adaptando-se às necessidades de 
cada época. Este processo marcado pelo esforço em manter a objectividade da linguagem, evita 
o uso individual, expressa a premissa: «Seja verdadeiro. Defenda o essencial. Proteja o Espírito. 
Não gaste muito.»33

A nível internacional, nos anos 60, a Carta de Veneza expressa um novo conceito de intervenção: 
“(...) a intervenção nova deve manter-se higiénica e claramente diferente da antiga e ajudando 
a esclarecê-la, deve mostrar-se e mostrá-la.”34 Esta teoria levou a que muitos dos trabalhos de 
reutilização de edifícios passassem pela neutralização da pré-existência, tomada como pano 
de fundo, assumido um lugar estabilizado e intocável. Esta posição face ao passado, que não 
interessa interpretar, impõe a sua marca, esquece o futuro, desenganada de o poder construir 
ou prefigurar. A partir dos anos 70, sobre a intervenção nos edifícios ou conjuntos de interesse 
patrimonial que se segue à aceitação da rigidez normativa da Carta de Veneza, e paralelamente 
à criação de planos de salvaguarda sobre a defesa e valorização dos bens patrimoniais, diversos 
outros documentos do mesmo tipo foram sendo elaborados. 

31 PEREIRA, António Nunes – Para uma terminologia da disciplina de protecção do Património Construído, Jornal dos 
Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 27
32 COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, Jornal dos 
Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 8
33 FERRO, António, citado em COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida 
da intimidade, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 9
34 COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, Jornal dos 
Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 9
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Em 2000, a Carta da Croácia, trabalhando para os mesmos objectivos da Carta de Veneza, 
acrescenta algumas questões novas, sobretudo no que diz respeito à paisagem e às cidades 
históricas, ressaltando importantes recomendações sobre os valores espaciais internos ou sobre 
a gestão do processo de mudança, entre outros. 

A pluralidade dos termos usados para intervir na cidade, no edificado e no território humanizado 
não reconhece nem identifica uma única razão, método, abordagem de protecção, restauro ou 
reutilização. “(...) o «caleidoscópio de imagens que, reunindo indissoluvelmente realidade e 
representação, tende a validar posições abertas, multisignificativas, experimentais, no tratamento 
do património construído.»”35   

Não existe nenhum fatalismo no resultado, na infinidade de operações possíveis, apesar do 
domínio das mesmas ferramentas e saberes. Neste sentido, a história é a ferramenta ao dispor 
dos arquitectos porque não se pode projectar sem memória.36 Com ela pretende-se que o 
processo de conceptualização seja o mais consciente e responsável para que a posição face 
ao complexo passado, acumulação de sedimentos e múltiplos significados, seja tão importante 
como a manifestação de construir o futuro. Desenhar ou redesenhar o território a partir da sua 
decifração implica o reconhecimento e a compreensão dos seus fragmentos na relação com a 
sua história, explicando-os e interpretando-os individualmente para uma coerente reestruturação. 
A intervenção projectual deverá consolidar ou reinventar «lugares praticados» que, com os 
lugares do passado, inventariados e classificados, fossem, como eles, promovidos a  «lugares 
de memória».37 

Actuar no património consolidado implica tentar compreender um complexo processo de relações 
cruzadas estabelecidas num tempo longo e num espaço dilatado , desenvolvendo “(...) um novo 
reconhecimento do real para uma reposição dos instrumentos disciplinares. Analisar equivale a 
redescrever. (...) Observar, imaginar e projetar talvez seja o único caminho transmissível para nos 
aproximarmos de uma interpretação da cidade que, ao mesmo tempo, pressuponha uma ideia de 
transformação e de projecto.”38  

35 MORALES, Solà, citado em COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência 
nascida da intimidade, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 12
36 COSTA, Alexandre Alves – Notas soltas sobre Arquitectura, História, Nostalgia e Construção, Revista arquitectura 
ibérica nº 18, Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2007, p. 6
37 COSTA, Alexandre Alves – Lugares praticados versus lugares de memória, Património Urbano e Reabilitação, 
Revista Património nº 1, Novembro, 2013, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 15
38 COSTA, Alexandre Alves – idem, p. 8
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Sobre as intervenções na cidade existente e os instrumentos de planeamento e projecto bem 
como de organização e gestão, Nuno Portas, em 1985, afirma que: a ideia de intervenção na 
cidade existente está directamente ligada à encomenda de «planos», no entanto, a ideia de 
que ter um plano já é intervir é perigosa e geradora de equívocos, não só porque se aceitou a 
separação entre plano e competência de intervenção, comprometendo o próprio conceito de 
planeamento, como foi reduzido as estudos de «catálogos», propostas de regulamentos físicos 
e, pontualmente, o redesenho de estruturas.39 O problema dos “planos” contínua a estar bem 
presente na história das nossas cidades. Sendo disso prova as reflexões que se seguem. 

“Os planos, são com efeito, instrumentos imprescindíveis para que um município actue, com 
coerência, no terreno de acordo com as políticas que definiu. (...) Há planos que levam á 
destruição das cidades existentes e à expulsão dos seus moradores e há planos que procuram 
o contrário. (...) A prática é que decide, em última análise, da qualidade de um plano ou de um 
programa de actuação.”40 Os planos apontam propostas políticas e soluções capazes de serem 
implementadas nas condições concretas do município. Assim, as políticas a ser implementadas 
têm de ter em consideração as áreas dos aglomerados, verdadeiros teatros de conflitos de 
interesses que, não podem ser deixados ao abandono, acabando por contaminar as células dos 
órgãos e nervos da via urbana.  

As «novas» concepções de intervenção na cidade existente são acompanhadas por novas 
concepções urbanísticas, reconhecíveis pelos problemas de «desurbanidade», consequente 
do desenvolvimento progressista da (sub)urbanização.41 É imprescindível uma reabilitação que 
preserve os traços arquitectónicos dominantes, de forma a promover a captação de residentes 
e a valorizar o património cultual e históricos da cidade, tentando conter a fuga de população, 
valorizando e qualificando os espaços tanto públicos como privados, tornando-os mais atractivos. 
“E de pouco serve salvar as pedras se perdemos as pessoas. A conversão da originalidade exige 
o respeito pela dimensão existente, pela parte da cidade ou pela estrutura de desenvolvimento 
daí decorrente; significa continuidade dos espaços urbanísticos, das sequências de espaços que 
mereçam ser mantidas e a protecção dos elementos característicos do perfil dessa cidade.”42

39 PORTAS, Nuno - Notas sobre a intervenção na cidade  existente, in “Sociedade e Território”, nº 2, Porto, 1985, p. 8
40 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 169
41 MAGALHÃES, Andreia – Reabilitação Urbana : Experiências Precursoras em Lisboa ’05, ParquExpo Re:Inventar o 
Território, Colecção Expoentes, p. 40
42 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 160
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6.1 O NOVO E O ANTIGO CONTEMPORANEO

Como já referido, a leitura dos processos longos que originaram nos edifícios e nas cidades 
sucessivas sedimentações e transformações despertaram os problemas do património. “(...) 
em Portugal há uma situação concreta de destruição sistemática e indiscriminada de tudo o 
que pode ser considerado património, mesmo como herança transmissível.”43 A elaboração 
de planos de salvaguarda sobre a defesa e a valorização dos bens patrimoniais, tende hoje a 
considerar a especificidade de cada caso e “(...) a obrigação ética de um rigoroso e exaustivo 
reconhecimento histórico e arqueológico do edifício a transformar. Do «silêncio», à intervenção 
activa e transformadora do próprio edifício ou conjunto, a novidade é a consideração da história 
como matéria de um projecto de autor.”44

Nas últimas décadas, a arquitectura pouco investiu no conhecimento dos valores estético-
históricos dos objectos, produzindo o falso histórico e a sedução do projecto, amplificando 
o falso artístico. Sensibilizados para os valores do novo, anulamos os traços da passagem da 
arquitectura pelo tempo.45 O conceito de valorização e gestão patrimonial torna-se dúbia, quando 
recusamos a conservação através do restauro, pela opção da renovação. O recurso a este tipo 
de práticas esclareceu a principal opção estratégica portuguesa. A “valorização” associada à 
criação de condições para uma melhor “fruição” dos monumentos, tem uma aplicação prática do 
conceito que ultrapassa, em muito, o verdadeiro sentido da palavra; o monumento, surge então, 
como mais uma oportunidade de projecto. Por vezes, a contratação e a associação imediata 
a um autor conhecido (consagrado ou famoso) é o paliativo para encobrir graves desajustes 
programáticos e justificar violações e demolições desnecessárias ou polémicas.46  

Também o debate entre o novo e o antigo, teve implicações no desenvolvimento do próprio 
conceito de património, prolongando-se até aos nossos dias algumas das questões de expressão 
no confronto entre os modos de fazer contemporâneo e as possibilidades de o compatibilizar 
com antigos testemunhos.

43 COSTA, Alexandre Alves – Notas soltas sobre Arquitectura, História, Nostalgia e Construção. Revista arquitectura 
ibérica nº 18, Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2007, p.5
44 COSTA, Alexandre Alves –idem, p.5
45 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto, Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 6
46 AGUIAR, José – idem, p. 6
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“[(...) o problema que se coloca no confronto entre o novo e o antigo é acima de tudo um 
problema de autenticidade. (...) Só é possível fazer com verdade e autenticidade quando «o 
velho» se mantem intacto para tentar mostrar as suas vicissitudes (...). e o «novo» não renuncia 
a ser antes de tudo ele mesmo, isto é arquitectura e portanto testemunho da história no seu 
sentido mais amplo»].”47

O contributo operativo dos últimos anos para a resolução do conflito entre o velho e o novo, usa 
como hipótese recorrente, a legítima vontade de ampliar a produção de “património”, baseadas 
na hipótese de qualificação do projecto e do projectista, como solução para o dilema da perda 
dos testemunhos históricos; “(...) como se a beleza das formas e a inteligência do desenho 
pudesse anestesiar a perda do material da história.”48 A nostalgia tornou-se «o instrumento 
usado pelo desenho contra a sua própria decadência – um refúgio contra o destino histórico dos 
seus próprios produtos. A historiografia transformou a nostalgia numa arma teórica contra a sua 
própria decadência, deste modo ajudando a separar a arquitectura da história».49 “A tendência 
para a nostalgia, essa reflecte-se também numa nova atracção para com o património cultural 
cada vez mais considerado como representação simbólica da cultura.”50  

Tempo e espaço, factos e representação, confundem-se numa realidade dispersa de sedimentos 
entre o verdadeiro e o falso, o novo e o antigo, autenticidade ou integridade. 
“Vivemos cada vez mais uma sociedade dominada pela imagem e, por isso mesmo, somos 
forçados a reflectir sobre a sua constante manipulação, pois a imagem é também, a negação da 
verdade da autenticidade e integridade que tem sido defendida como um dos conceitos base do 
património.”51

47 GRASSI, G. – (1970/ Proyecto de intervención en el Castillo de Abbiatagrosso, p. 24 citado em PEDREIRINHO, 
José Manuel – “O Novo e o Antigo Contemporâneo” em  Reabilitação=rehabilitation, coord. Ana David, Joana 
Pimenta. Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2011, p. 11
48 AGUIAR, José – Memória, Cidade e Projecto, Questões e paradoxos na conservação do património arquitectónico 
e urbano. I Congresso da Ordem dos Arquitectos, Évora, 2000, p. 5
49 CO, Franscesco dal – Criticism and design, 1978, in Oppositions Reader, p. 159 citado em PEDREIRINHO, José 
Manuel – “O Novo e o Antigo Contemporâneo” em  Reabilitação=rehabilitation, coord. Ana David, Joana Pimenta. 
Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2011, p. 10
50 PEDREIRINHO, José Manuel – “O Novo e o Antigo Contemporâneo” em  Reabilitação=rehabilitation, coord. Ana 
David, Joana Pimenta. Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2011, p. 11
51 PEDREIRINHO, José Manuel – idem, p. 11
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A construção simbólica, em democracia, faz-se pelas formas de expressão e participação 
no espaço público, e pela expressão individual e colectiva, para assegurar a equidade, com 
pluralismo estético, construindo o espaço público com códigos simbólicos e uma prática 
discursiva de algum modo consensual, ou alternativa, na sua relação com o lugar e o quotidiano. 
Neste contexto, “(...) a monumentalização de espaços públicos e a patrimonialização de bairros 
e outros lugares, a tematização e até o marketing das cidades, ficcionando a sua diferenciação a 
partir da imagem, fazem parte dos sistemas simbólicos contemporâneos serão novos processos 
de «isolar», numa faculdade discursiva do espaço, o simulacro, a legitimação ou a sustentação, 
das próprias mutações urbanas, passadas ou futuras.”52 Onde, aquelas coisas “(...) espécie de 
«antiguidades», na «memória», “(...) retiradas do seu campo de convivência com a nossa vida 
quotidiana e plural (o presente) e elevadas à categoria de discurso: são elas mesmas a narrativa, 
tanto de ficção como de nostalgia, substituindo a normalidade na vida quotidiana pela expressão 
de um princípio de excepcionalidade, legitimado no passado ou no futuro.”53 

A identidade e a especificidade dos lugares constituem um obstáculo aos interesses da lógica 
produtiva do capitalismo moderno54, cuja forma de operar de um modo geral, não se enquadra 
na lógica da salvaguarda ou da conservação patrimonial. “(...) a crise que o sector da construção 
atravessa hoje é uma crise estrutural e não simplesmente conjuntural, e que se fica a dever à 
nossa manifesta incapacidade para ler o presente e prever o futuro.”55

“Dantes, todas as necessidades eram satisfeitas pelo novo; hoje, interrogamo-nos se será 
mais conveniente satisfazê-las com novas construções ou com a reciclagem das já existentes, 
classificando-se os ambientes já construídos, recentes ou antigos, segundo as suas características 
e a sua disponibilidade para transformações posteriores.”56 Da sua «integridade» espera-se o 
«respeito pela herança», que seja também «sustentável» e viável no futuro.57  

52 BRANDÃO, Pedro – Memória e duração: o espaço público da cidade, que se sustém no tempo, mudando, Revista 
Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 36
53 BRANDÃO, Pedro – idem, p. 36
54 AGUIAR, José – Cor e cidade histórica, Estudos cromáticos e conservação do património, 1ª ed., Porto, Faup 
Publicações, 2002, p. 118
55 QUINTA, Fernanda – sebenta SRU, Sociedades de Reabilitação Urbana, Aveiro, ed. APPLA, 2005, p. 9
56 BENEVOLO, Leonardo - O último capítulo da Arquitectura Moderna, Lisboa, Edições 70, 1985, p. 157
57 BRANDÃO, Pedro – Memória e duração: o espaço público da cidade, que se sustém no tempo, mudando, Revista 
Património nº 2, Novembro, 2014, Direcção-Geral do Património Cultural, p. 39
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6.2 OPÇÕES DE INTERVENÇÃO

A discussão sobre o valor da ruína enquanto fragmento da memória e do tempo, dispositivo 
de elevado poder simbólico e narrativo aproxima-nos da problemática que envolve o caso de 
estudo e o projecto de que fazem parte a presente dissertação. A pertinência da investigação 
e o seu desenrolar mostram os temas que estão implícitos num projecto com a natureza e 
dimensão daquele a que nos propusemos. Reflectir sobre a cidade implica um olhar atento sobre 
todas as partes que a constituem. A ruína enquanto elemento marcante das paisagens urbanas 
contemporâneas, desenvolve um diálogo crescente entre o novo e o antigo contemporâneo. 
É neste sentido que a pretendemos estudar, validando o seu potencial, e as diferentes formas 
de operar e intervir nela, abordando os métodos, estratégias e práticas arquitectónicas que a 
resgatam e fazem delas obras de arte. 

Tendo em conta os objectivos enunciados e a especificidade do trabalho desenvolvido ao longo 
do processo de concepção, fomos convocando e reflectindo sobre um conjunto de obras nas 
quais emergem questões e problemáticas comuns. Dada a sua pertinência e importância para o 
desenvolvimento do presente trabalho e projecto, optamos por apresenta-los. 

Sem uma ordem clara, e alguns deles sem uma relação óbvia com o projecto desenvolvido, 
os projectos apresentados, alimentaram o processo criativo e elucidaram sobre o melhor 
caminho a adoptar. Interessa-nos, sobretudo, reflectir sobre as particularidades de cada caso, a 
especificidade de cada tema, sobre a ruína enquanto matéria viva de projecto e sobre a articulação 
entre a pré-existência e o novo construído. 

# 066 Casa de Chá, Paço das Infantas, Castelo de Montemor-o-Velho, João Mendes Ribeiro, Montemor-o-Velho, 
Coimbra, Portugal, 1997/2000.
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KOLUMBA MUSEUM, PETER ZUMTHOR

Construído sobre as ruínas da igreja do gótico tardio de Saint Kolumba, na Alemanha, o Museu 
Kolumba é um “museu vivo”58 e testemunho do passado sombrio da cidade. Situado no centro 
de Colónia, numa cidade quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, o museu 
abriga o espólio de arte da Arquidiocese acumulado por mais de mil anos. Em 2007, no local 
da antiga igreja, nasceu o novo museu, projectado pelo arquitecto Peter Zumthor, tendo ganho 
vários prémios de arquitectura, incluindo o Prémio DAM para a Arquitectura na Alemanha em 
2008 e o Prémio NRW Arquitectura em 2011. 

O Museu “(...) oferece a experiência de habitar um lugar arqueológico através da intensa 
espacialidade”.59 Distribuído em 16 galerias de diferentes proporções, concilia muitas camadas 
da história. O projecto assume os fragmentos que restam da igreja gótica, as ruínas de pedra 
dos períodos romanos e medievais e ainda o que resta de uma capela construída no final dos 
anos 40. O património cultural é recuperado e valorizado no imenso detalhe dado à composição 
do conjunto, na relação e comunhão do edifício novo e estruturas existentes, assim como à 
coexistência espacial com a envolvente próxima. O projecto apropria-se do passado para com 
ele construir o presente. O respeito pela história do local e a preservação da sua essência procura 
cruzar  os valores internos da arte, a sua capacidade de nos fazer pensar e sentir, os seus valores 
espirituais.60 

A solidez do edifício e a composição simples dos volumes, enfatizada pela cor e pelo material 
que incorpora, exalta as perfurações na fachada, desenhadas pelos tijolos especialmente 
produzidos para as novas estruturas, em tom amarelado (24X21,5X4cm). O conjunto final resulta 
do estudo relativo ao comportamento qualitativo da pedra ao nível da performance e do equilíbrio 
estético.61 A atenção ao detalhe, como os velhos mestres da Bauhaus, faz do arquitecto um 
artesão,62 a validade da premissa de Peter Zumthor, faz deste projecto um exemplo de verdade e 
consistência. O uso da forma, o material e a luz trabalhados em simultâneo, permitem alcançar 
uma serenidade que transcende os limites de uma religião específica, criando uma atmosfera de 
espiritualidade longe da agitação mundana da cidade.63  

58 ZUMTHOR, Peter : Museu de Arte Kolumba, Colónia em Projectos Alemanha, Revista arq|a 112, Arquitectura e 
Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 44
59 BAPTISTA, Luís Santiago – Ruínas Habitadas : Atravessamentos entre a contemplação poética e a intervenção 
crítica, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 23
60 http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor
61 http://revistadesignmagazine.com/museu-kolumba-em-colonia/
62 http://www.arcspace.com/features/atelier-peter-zumthor/kolumba-museum/
63 http://architecturalmoleskine.blogspot.pt/2012/04/peter-zumthor-kolumba-museum-cologne.html

# 067 Kolumba Museum, Peter Zumthor, Colónia, Alemanha, 2007.
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CAIXA FORUM, HERZOG & DE MERON

O museu de artes e centro cultural Caixa Forum, localizado no coração da cidade de Madrid, 
resulta do projecto de recuperação de uma estação de energia eléctrica central e de uma área 
ocupada por um posto de gasolina. O projecto, com a assinatura dos arquitectos Herzog & de 
Meron, protagoniza a relação com o Paseo del Prado e o Jardim Botânico, assumindo-se como 
uma massa pesada, que se solta do solo num aparente desafio às leis da gravidade.

Se, por um lado, a estação de energia representava um dos poucos exemplos que restava da 
arquitectura industrial na cidade, por outro, o posto de abastecimento era desprovido de qualquer 
valor simbólico, tendo sido demolido para dar lugar a uma nova praça entre o Paseo del Prado 
e a nova Caixa Forum. As paredes de tijolo classificadas da antiga estação eléctrica são as 
permanências no novo projecto, valorizadas após uma operação de remoção de tudo aquilo 
que já não era necessário. A simplificação da estrutura pré-existente resolveu vários problemas 
de projecto, oferecendo uma nova perspectiva sobre o lugar e a forma de como nele actuar. 
Eliminada a base do edifício, deu-se a configuração da praça coberta ao nível da rua, desenhando 
o momento de entrada no edifício, na íntima relação do interior com o exterior.64 A separação da 
estrutura a partir do nível do solo divide dois espaços com intensidades e vivencias particulares. 
No piso enterrado, debaixo da praça, estruturam-se o teatro, o auditório, salas de serviço e o 
estacionamento. No volume sobre o solo, o edifício abriga o átrio de entrada, lojas, galerias, um 
restaurante e a área administrativa. 

O carácter escultural do edifício remete para um contraste físico entre os materiais que compõem 
a sua silhueta. Os novos pisos que o projecto comtempla são encerrados com ferro fundido 
oxidado, na mesma tonalidade do tijolo do edifício original. A sobreposição de materiais 
é proferida na relação entre a pré-existência e o novo projecto, na relação com a envolvente 
próxima, contrastando a tonalidade avermelhada com o jardim vertical de tom verde. A cobertura 
tira partido da implantação onde se insere. Sobre o projecto, Justin McGuirk exprime: “«Há 
uma tensão real neste edifício entre a sedução do tijolo e ferro e a remoção implacável do piso 
térreo.»”65

64 http://www.dezeen.com/2008/05/22/caixaforum-madrid-by-herzog-de-meuron/
65 MCGUIRK, Justin citado em ICON Design worth knowing, tradução livre,  disponível em http://www.iconeye.
com/404/item/3368-caixa-forum

# 068 Caixa Forum, Herzog & de Meuron, Paseo del Pardo, Madrid, Espanha, 2008.
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NEUES MUSEUM, DAVID CHIPPERFIELD

Inserido na Ilha dos Museus, em Berlim, o Neus Museum (1859), construído por Friedrich 
August Stuler (1800-1865), tornou-se o primeiro componente de um paraíso visionário do Rei 
Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) da Prússia.66 Os bombardeamentos de Berlim, durante a 
Segunda Guerra Mundial, levaram o edifício à ruína, estado em que se foi mantendo, apesar das 
tentativas de recuperação, até ao projecto de reabilitação ter sido atribuído a David Chipperfield 
Architects em 1997. O projecto focado na autenticidade e na integridade da estrutura original, 
impulsionou o restauro e a reparação do existente, tendo em conta o seu contexto espacial 
e materialidade.67 A dificuldade principal do projecto envolvia a forte componente história do 
edifício e o seu destaque na cidade de Berlim. Despois da Segunda Guerra Mundial, sente-
se a necessidade de reerguer o edifício, como reacção política e emocional à guerra. A sua 
preservação, evocando a preservação da ruína, respondia à vontade de construir algo melhor, 
sem esquecer os acontecimentos do passado. 

A estratégia implicou a leitura dos fragmentos e sua contextualização, distanciando-se de 
um efeito de colagem de pedaços partidos e inteiros. Neste caso, foi necessário recorrer a 
processos e metodologias para lá dos convencionais para não criar uma reprodução histórica 
nem um memorial à destruição, mas proteger e dar sentido às ruínas que sobreviveram não só 
à destruição da guerra, mas como representação do fenómeno físico da erosão. Os quadros 
originais que restaram da Guerra foram restaurados e colocados em novos espaços do edifício 
que criam continuidade com a estrutura existente. 

O restauro arqueológico seguiu as orientações da carta de Veneza, respeitando a estrutura 
histórica em seus diferentes estados de conservação. Todas as lacunas da estrutura original 
foram preenchidas, de forma a não comprometer a estrutura e a sua leitura global. O tratamento 
dado à fachada principal, apontada por alguns como desonestidade, enquadra-se na filosofia de 
reparo. As novas salas de exposição, construídas em betão pré-fabricado, derivam da mistura 
de cimento branco com pedaços de mármore saxónia. A nova escadaria principal, no mesmo 
material, desprovida da ornamentação original, lembra a escada original, sem a tentar replicar. 
Outros novos volumes são construídos em tijolo artesanal reciclados, complementando as 
partes preservadas.68 

66 http://www.davidchipperfield.co.uk/news/
67 http://www.archdaily.com/127936/neues-museum-david-chipperfield-architects-in-collaboration-with-julian-ha
rrap
68 idem

# 069 Neues Museum, David Chipperfield em colaboração com Julian Harrap, Berlim, Alemanha, 2009.
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EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, CÉSAR MOREIRA E CLÁUDIA DIAS 

O edifício de habitação, projecto de César Moreira e Cláudia Dias, nasce no interior da ruína de 
duas casas no cruzamento das ruas do Breiner e do Rosário, no Porto. Conhecidas pelo slogan 
“aqui podia viver gente” grafitado numa das suas fachadas, as casas estavam abandonadas à 20 
anos, despertando o interesse do proprietário para ali construir nove apartamentos para alugar. O 
projecto, não se trata de uma obra de recuperação, mas de uma segunda pele construída de raiz 
no interior do lote, mantendo as paredes exteriores. Como a estrutura antiga já não existia, houve 
condições para uma nova apropriação dos edifícios, conferindo-lhes novas espacialidades e 
novos usos.69 

O novo edifício assume uma imagem formal simples, com uma articulação complexa de espaços, 
relacionando a nova fachada com a fachada pré-existente clássica de forma provocatória e 
irónica. “(...) a antiga fachada foi integralmente pintada de cinzento e, por detrás dela, emergiu 
uma nova estrutura, com janelas grandes e uma fachada independente revestida a zinco preto 
antracite.”70 “O gesto cenográfico de esteticização da ruína, mais do que apelar á memória da 
cidade, apela a legitimação do seu futuro. A cor predominante só pode evocar que este edifício 
nasceu das cinzas.”71

No interior da pele exterior foram construídas quatro pequenas torres isoladas com formas 
diferentes onde se sobrepõem os apartamentos, dissociadas da fachada antiga e sem destruir 
a escala da memória urbana. A fachada antiga funciona, agora, como um filtro entre os 
apartamentos e a rua, escondendo os quatro pisos novos. “Suscita-se uma tensão entre uma 
geometria articulada a partir do objecto existente (a fachada antiga) e um objecto de regras 
claras, autónomo, que se funde com eles (as novas torres).”72 Cada apartamento com cerca 
de 50m2 estrutura-se em dois pisos, divididos por uma sala/cozinha e um quarto com casa de 
banho. O acesso aos apartamentos faz-se por uma galeria a céu aberto que conduz a uma escada 
comum, também exterior. A proximidade entre os apartamentos transporta-nos para o conceito 
abordado pelos arquitectos: “ilha contemporânea”. A vontade de introduzir uma nova linguagem, 
articulações e materialidades, é evocada neste projecto com qualidade, porém, não é a única 
solução aos modelos correntes de produção de habitação. 

69 Memória descritiva disponível em em http://www.domalomenos.com/following/domalomenos.com/EZZO-Breiner-
310-House-in-Porto
70 TAVARES, André – Uma pequena obra para transformar a cidade, disponível em https://www.publico.pt/
culturaipsilon/noticia/uma-pequena-obra-para-transformar-a-cidade-1686278
71 http://2015.openhouseporto.com/places/casa-breyner-310/
72 http://www.domalomenos.com/following/domalomenos.com/EZZO-Breiner-310-House-in-Porto

# 070 Edifício de Habitação, César Machado Moreira e Cláudia Dias, Rua do Breiner 310, Porto, Portugal, 2014.
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CASA EM ALENQUER, AIRES MATEUS 

A casa de Alenquer foi decisiva no percurso de maturação da dupla de arquitectos Francisco e 
Manuel Aires Mateus. No decorrer do longo processo que envolveu o projecto de reabilitação da 
casa, as condicionantes iniciais mudaram, revelando inesperadamente novas circunstâncias de 
projecto, que implicaram um novo recomeço. Quando o projecto já estava em obra, o edifício 
ruiu, sobrando somente as paredes perimetrais do conjunto. «A casa, que era uma casa banal, 
tornou-se uma ruína maravilhosa»73, “(...) e o projecto, que até então era um projecto de 
reabilitação convencional, tornou-se uma ocasião inesperada para uma reflexão, que envolveu 
todo o percurso que até àquele momento foi feito.”74

“O Alenquer revelou que é preciso olhar para as potencialidades de um lugar e não apenas para 
a realidade que dispomos à nossa frente e, no caso específico, o acontecimento imprevisto da 
ruína da maior parte do edifício mostrou que eram as paredes a essência da casa e apenas a partir 
destas que o novo projecto se devia confrontar, para gerar novas potencialidades de vivência e de 
uso.”75 Pelo facto de as paredes pré-existentes não conseguirem suportar uma nova estrutura, a 
distribuição do programa organiza-se numa nova construção, no interior da ruína. Desarticulado, 
o novo volume foi pensado de modo a preencher os espaços da ruína original, estruturando o 
programa segundo os seus eixos, sem nunca tocar as paredes pré-existentes. 

O aproveitamento das paredes da pré-existência surge como uma segunda pele, criando 
recantos exteriores que não têm função específica, além do espaço da piscina, mas que pela 
sua versatilidade pode-lhe ser atribuído vários usos. “«O tempo da ruína, que mantivemos, é 
o tempo contínuo, que se vai sempre transformando, mas que mantém uma identidade, a que 
contrapomos uma construção muito matemática, que é o tempo da arquitectura, que é perfeita 
de arestas, pontos, linhas. A tensão entre estes dois campos, entre estas duas relações com o 
tempo, define o espaço verdadeiro da casa, que é o espaço exterior á volta.»”76  

73 MATEUS, Aires, M. & Vita, 17 Julho 2013, entrevista : citado em MATEUS, Aires – Aires Mateus, Francesca Vita, 
Colecção Arquitectos Portugueses, Série 2, Vila do Conde, Verso da História, 2013, p. 26
74 MATEUS, Aires – Aires Mateus, Francesca Vita, Colecção Arquitectos Portugueses, Série 2, Vila do Conde, Verso 
da História, 2013, p. 26
75 MATEUS, Aires – idem, p. 26
76 MATEUS, Aires, M. & Vita, 17 Julho 2013, entrevista : citado em MATEUS, Aires – Aires Mateus, Francesca Vita, 
Colecção Arquitectos Portugueses, Série 2, Vila do Conde, Verso da História, 2013, p. 32

# 071 Casa em Alenquer, Aires Mateus, Alenquer, Lisboa, Portugal, 2002.
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CASA DE CHÁ, JOÃO MENDES RIBEIRO 

A Alcobaça de Montemor-o-Velho terá uma primeira implantação no séc. XII, disputada no 
séc. XIII entre Dom Afonso II e suas irmãs, Dona Teresa, Dona Sancha e Dona Mafalda. Daí 
advém a denominação Paço das Infantas. No interior do castelo de Montemor-o-Velho, a áurea 
implantação da Casa de Chá de Montemor-o-Velho remete a um equilíbrio audaz por entre as 
ruínas. A memória não é restituída, mas permanece suspensa no tempo, na intimidade entre a 
história desconhecida do monumento e a afirmação de um novo volume contemporâneo.

“Uma construção leve e solta das preexistências mantém quaisquer leituras ou apropriações do 
espaço, quando é ela própria a expressar-se: um espaço abstracto definido em traços fortes e 
simples. Dois planos horizontais, uma caixa de madeira que os une e uma superfície de vidro 
transparente sem modelação aparente que os envolve. Uma simplificação formal que permite 
a cada elemento da construção uma leitura específica: o plano do chão prolonga-se e origina 
uma esplanada, uma estrutura de aço evidencia a porta de entrada, a caixa de madeira oculta 
os serviços. Uma abstracção apropriada pelo uso do espaço: cadeiras, mesas e carrinhos de 
chá.”77 “A autonomia geométrica e material revaloriza a imagem da ruína, integrada num contexto 
mais compreensível pela sua interposição, traduzindo uma leitura coerente e isenta de excessos 
informativos.”78 Dois planos horizontais e quatro perfis metálicos sustêm a imaterialidade da 
Casa de Chá, cuja base é um “rectângulo de ouro”. A concentração das áreas de serviço num 
único corpo permite a desejável manutenção da transparência, criando, uma leitura abstractizante 
do conjunto, clarificando o existente enquanto invólucro de um conteúdo renovado. 

“Habitar sem nostalgia um espaço esquecido no tempo. Habitar um espaço por aquilo que ele é 
neste tempo: um espaço construído por paredes inexpressivas em significado, mas expressivas 
em matéria. Cria-se um outro espaço dentro deste reforçando a sua expressão.”79 
“O tempo continua, assim, a contar histórias de um lugar que a Casa de Chá voltou a habitar.”80

77 DIAS, Manuel Graça -  João Mendes Ribeiro, Arquitectura e Cenografia, architecture and set design: JMR 92.02, 
Coimbra, 2003, p. 97
78 CAMPOS, Nuno – Guia de Arquitectura : Espaços e Edifícios Reabilitados, Porto, Traço alternativo, 2012, p. 65
79 DIAS, Manuel Graça -  João Mendes Ribeiro, Arquitectura e Cenografia, architecture and set design: JMR 92.02, 
Coimbra, 2003, p. 97
80 RIBEIRO, João Mendes : arquitecto : obras e projectos 1996-2003 – textos TOSTÕES, Ana; coord. FERNANDES, 
Fátima e CANNATÀ, Michele, 1ª ed., Porto : Edições Asa, p. 103

# 072 Casa de Chá, Paço das Infantas, Castelo de Montemor-o-Velho, João Mendes Ribeiro, Montemor-o-Velho, 
Coimbra, Portugal, 1997/2000.
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CASA EM MELGAÇO, NUNO BRANDÃO COSTA 

“The powerful landscape and the character of the existing ruin suggested an extension to the house 
like a timeless construction, with no defined boundaries, but limited by the local materials.”81

O projecto para a Casa em Melgaço surge da ampliação de uma pequena construção rural em 
pedra, encaixada na topografia acidentada na zona de Castro Laboreiro, Minho interior, norte de 
Portugal. De acordo com o programa habitacional que a casa obedece, as áreas de jantar e cozinha 
estão distribuídas em dois pisos, ligados por uma escada interior, contra a fachada norte. Num 
corpo subterrâneo estrutura-se a distribuição da sala de estar e três quartos, iluminados através 
da abertura de um pátio a nascente, recortado no terreno e pela extensão da fachada original. O 
projecto insere três pequenos corpos independentes da construção principal: a nascente, uma 
cobertura em betão, servindo de estacionamento e arrumação de lenha, um corpo em vidro para 
uma pequena cozinha e a poente a piscina, limitada por um muro em pedra aparelhada. 

A casa assume dois lados distintos na sua forma e função: a nascente, a disposição orgânica 
dos corpos e muros construídos na topografia; a poente, a relação entre as fachadas e a piscina 
criam uma cenografia tectónica, estabilizando a relação da casa com a paisagem.82 A abstracção 
da ruína e a sua articulação com o novo projecto, direcciona-a para uma intensidade significante 
que envolve toda a atmosfera recriada. A fusão perfeita entre a contenção do passado na inclusão 
do futuro, importa-nos reportar para o caso de estudo, onde estes valores estão muito presentes. 

81 http://afasiaarchzine.com/2016/06/brandao-costa/
82 http://www.brandaocosta.com/projetos/melgaco/?d=projeto-1

# 073 Casa em Melgaço, Nuno Brandão Costa, Parada do Monte, Melgaço, Portugal, 2010-2016.
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CASA E/C, SAMI-ARQUITECTOS 

A casa E/C é uma casa de férias, na ilha do Pico, Açores, desenvolvido pela dupla de arquitectos, 
Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira. Com vista para o Atlântico, a casa organiza-se em dois 
níveis: o piso inferior para os animais e o superior para habitação, com cisterna e forno. Sem 
laje e cobertura, as paredes, com grandes vãos sobre a paisagem, são de basalto em junta seca, 
sem qualquer argamassa, de acordo com a tradição da ilha.83 O fascínio pela ruína e o desejo de 
a recuperar, conduziu a um outro exercício: construir uma casa totalmente nova dentro da ruína. 

“O projecto surgiu da vontade de manter a ruína e pensar uma casa que a valorizasse, que a ela 
se pudesse moldar e simultaneamente dela tirar partido, oferecendo possibilidades de vivências 
mais diversas e complexas que a anterior tipologia.”84 A criação de uma “coreografia” espacial 
entre o velho e o novo85, exalta a ruína como “cenário” a preservar e desfrutar, pela afirmação 
da sua presença simbólica. A nova casa, de betão aparente e cobertura em deck de madeira, 
adaptada à pré-existência, tira partido da dupla fachada: “«O projecto começou por preencher 
todos os limites da ruína, e depois percebemos que, se nos afastássemos das paredes, os vãos 
poderiam ter outra dimensão e alinhamento.» A ideia de a «fachada olhar para si própria» teve 
origem neste processo de desenho e os (des)alinhamentos, encontros e desencontros originaram 
um espaço complexo, inusitado e muito qualificado.”86

“O projecto é um movimento entre uma linha de limite, em pedra, e os volumes da intervenção 
que por ela se deixam conduzir, se desacertam ou se alongam, sempre que a necessidade 
de espaço, ou de uma vista, se impõe.”87 A integridade de cada elemento e o respeito pela 
identidade de cada tempo colocaram o projecto da casa E/C em primeiro lugar do Prémio 
Europeu de 2015 AADIPA, na categoria: Intervenção no Património Construído88 e nomeado para 
Mies van der Rohe Award 2015.

83 http://www.jornalarquitectos.pt/na-ilha-negra/
84 Memória descritiva disponível em http://www.sami-arquitectos.com/pt/works/show/ec-house
85 https://www.yatzer.com/ec-house-pico-island-portugal-sami-arquitectos
86 http://www.jornalarquitectos.pt/na-ilha-negra/
87 Memória descritiva disponível em http://www.sami-arquitectos.com/pt/works/show/ec-house
88 “O projeto estabelece um diálogo intenso entre diferentes momentos, reabilitação de um edifício em ruínas com 
materiais que evoluem de forma síncrona através do tempo, reativando o senso de lugar em relação à paisagem.” 
Declaração do júri, disponível em http://www.archdaily.com/768738/winners-of-the-aadipa-european-award-for-
architectural-heritage-intervention-2015

# 074 Casa E/C, SAMI-arquitectos, São Miguel Arcanjo, São Roque do Pico, Ilha do Pico, Açores, Portugal, 2013.
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MOSTEIRO DE SANTA MARIA DO BOURO, EDUARDO SOUTO DE MOURA 

A reconversão do antigo Convento de Santa Maria do Bouro em pousada, da autoria de Eduardo 
Souto de Moura, decorre de uma encomenda feita pelo Ministério da Cultura em 1989. O 
mosteiro, de ordem cisterciense, foi fundado no século XII, tendo sofrido alterações ao longo do 
tempo até entrar em estado de ruína após a desocupação das ordens religiosas. Eduardo Souto 
de Moura reconhece a ruína como natureza abstracta e desenvolve um projecto pragmático, não 
de reabilitação, mas como se tratasse de uma nova construção. 

“[O projeto 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.]”89 Trata-se de um 
novo edifício com vários intervenientes, onde o novo desenho encontra a lucidez entre forma 
e programa. No claustro, o arquitecto reconhece a componente plástica das suas paredes e 
sobrepõe-na à sua função como elemento de ligação e passagem, através da abstracção do 
objecto para que este se torne uma peça de contemplação. No pátio das laranjeiras, o pavimento 
em saibro, ou o varandim em aço que se solta da fachada de granito, reflectem a estratégia 
do projecto, que traduz a autonomia dos elementos, pela utilização de materiais novos e 
contemporâneos. 

Nos quartos, o arquitecto propõe manter o traço original das celas do mosteiro, no qual introduz 
o módulo de casa de banho no seu interior, independente ao espaço total do quarto, como se 
de um armário se tratasse. Associada a um canto e à zona de entrada, mas pelo considerável 
pé-direito do espaço existente, o desenho integra-o como uma forma independente, não só na 
sua dimensão como na sua materialidade. As janelas, ganham a interpretação de “buracos numa 
parede”, pela utilização das caixilharias de reduzida dimensão, quase imperceptíveis do lado 
exterior. Para acentuar esta linguagem, é utilizado vidro anti-reflexo. Eduardo Souto de Moura 
desenvolve em toda a sua obra uma aproximação singular com a tectónica. 

89 http://www.archdaily.com.br/br/769336/reconversao-do-convento-de-santa-maria-do-bouro-numa-pousada-ed
uardo-souto-de-moura-plus-humberto-vieira

# 075 Mosteiro Santa Maria de Bouro, Eduardo Souto de Moura, Santa Maria do Bouro, Amares, Braga, Portugal, 
1989/97.
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CASA EM BAIÃO, EDUARDO SOUTO DE MOURA 

O tema da ruína surge insistentemente na obra de Souto de Moura, que o reconhece como 
um processo natural, responsável pela transformação do artefacto, entidades cada vez mais 
próximas entre si. A ruína é, encarada como material físico de projecto e simultaneamente como 
mecanismo de validação do novo projecto no lugar, respeitando a sua fixação no tempo. 
O fascínio pela ruína, decorre em Souto de Moura pela sensação de tranquilidade que ela inspira 
e na sua relação com a natureza que constrói e com o lugar. Assim, o desenho da estrutura será a 
expressão futura da resistência no tempo, pelo que o arquitecto, ao começar, deve pensar nesse 
fim. 

A Casa de Baião é uma das primeiras obras de Souto Moura na qual se identifica a influência do 
modernismo de Mies van der Rohe. Situada numa das colinas de Baião, o projecto da casa partiu 
da oportunidade de recuperar uma ruína, transformando-a numa casa de férias, com dimensões 
mínimas. O projecto apresenta vários aspectos importantes no processo de construção da 
solução, desde a distribuição do programa, a relação com a envolvente, tendo, como já referido, 
ponto de partida uma ruína existente no local. A forte carga simbólica da referida ruína levou a 
que o projecto não interferisse com ela, preservando a sua imagem e simbolismo na paisagem. 

A casa, construída ao lado da ruína, a uma cota baixa, surge da desmontagem do muro de suporte, 
como um negativo, respeitando o alinhamento com a ruína e a continuidade dos alçados voltados 
para o rio.90 Construída por paredes de betão, a casa forma uma caixa enterrada na paisagem, 
envolvida por terra vegetal proveniente da escavação. A fachada voltada para o rio desenvolve-se 
num extenso plano de vidro. A cobertura ajardinada surge para a camuflar e integrar, resultando 
em benefícios térmicos, na medida em que contribui para estabilizar a temperatura no interior 
da casa. A intervenção procura anular a leitura de uma intervenção humana na paisagem e na 
natureza. Remetendo para a ideia de “caverna” envidraçada, sem perder o conforto interior 
e a relação dos seus espaços com aquilo que o envolve, tirando partido co contexto e das 
particularidades do lugar. O novo e o antigo relacionam-se harmonicamente entre si.91

90 MOURA, Eduardo Souto de – Vinte e duas casas : VI bienal internacional de arquitectura de São Paulo, ed. Ordem 
dos Arquitectos,  Lisboa, 2006, p. 61
91 http://casaembaiao.blogspot.pt/

# 076 Casa em Baião, Eduardo Souto de Moura, Vale da Cerdeira, Baião, Porto, Portugal, 1990/93.
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7. O LUGAR

O lugar no qual nos propusemos intervir localiza-se na margem sul do Rio Douro, na base da 
escarpa da Serra do Pilar, entre o gaveto da Rua Casino da Ponte e a Travessa do Cabo Simão, 
na rua Cabo Simão, na zona ribeirinha da freguesia de Santa Marinha, de Vila Nova de Gaia.92 

Nos últimos anos, este espaço foi alvo de várias propostas de intervenção, nas quais se incluem 
três novos Hotéis, um amplo projecto de requalificação urbana, que contemplava a construção 
de um elevador, escadas rolantes e um novo passadiço ciclo-pedonal.93 Contudo, nenhuma das 
propostas desenvolvidas chegou a ser construída. A especulação mantém-se e a possibilidade 
de regenerar a frente de rio alimenta várias hipóteses de intervenção, nem sempre válidas. 
Enquanto isso, o espaço mantém-se como uma ferida aberta na densa malha urbana, isolado e 
desintegrado.

A escolha deste lugar justifica-se, por um lado, pela sua localização estratégica e a problemática 
inerente a ela; e por outro, pela considerável importância deste espaço construído da paisagem 
urbana da cidade. A riqueza e a complexidade da carga história e simbólica deste lugar e da sua 
evolvente tornou evidente a pertinência do seu estudo. Esta análise facilitará a compreensão da 
escolha do lugar, mas sobretudo, contribuirá para a explicação de algumas opções de projecto, 
abordadas com detalhe no capítulo seguinte. 

92 https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Gaia
93 http://www.sol.pt/noticia/454743/gaia-anuncia-projeto-tur%C3%ADstico-na-serra-do-pilar

# 077 Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia, 2015.
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7.1 A GEOGRAFIA ESPECÍFICA 

Desde a Idade Média, a freguesia de Santa Marinha foi constituída por duas povoações 
autónomas, dando origem a Vila Nova de Gaia94, em 1834.95 Até finais do séc. XIX havia uma 
clara distinção entre Vila Nova e Gaia, a povoação sede e a povoação antiga, respectivamente. 
Na Idade Média, Vila Nova ocupava os pontos mais altos dos terrenos da praia fluvial, situada ao 
fundo de uma vertente em forma de concha; voltada a Norte, era facilmente alvo de inundações. 
Gaia, localiza-se a Poente de Vila Nova, à cota máxima de 78 metros, dominando uma curva do 
rio com vertentes de forte declive (10 a 18º). A topografia resultava do encaixe do Douro “em 
consequência das variações eustáticas no Quaternário.96 

A freguesia era limitada a Nascente pelo Monte da Meijoeira ou de S. Nicolau97, actual Serra do 
Pilar (denominação seiscentista), à cota máxima de 93,515 metros, seguindo depois uma linha 
de terrenos com cotas entre os 70 e os 100 metros que a separam da freguesia de Mafamude a 
Leste e a sul. É evidente que a freguesia de Sta. Marinha se organizou em dois espaços diferentes, 
unidos pelas linhas cumeadas dos Montes da Serra do Pilar, Rasa, Coimbrões, Candal e Afurada, 
que a circundam a Leste, Sul e Oeste. 

94 A actual cidade de Vila Nova de Gaia é composta pelas freguesias da Afurada, Canidelo, Santa Marinha, Oliveira do 
Douro, Madalena, Valadares, Vilar do Paraíso, Mafamude, Vilar de Andorinho, Avintes, Gulpilhares, Canelas, Pedroso, 
Arcozelo, Serzedo, Perosinho, Sermonde, Olival, Crestuma, Lever, São Félix da Marinha, Grijó, Seixezelo e Sandim 
95 A expressão Vila Nova de Gaia surge pela primeira vez assim definido no séc. XIX, no período das Reformas 
Liberais, identificando os limites territoriais do concelho muito semelhantes aos actuais. Porém, as expressões Gaia e 
Vila Nova surgem quer em documentos históricos, quer na literatura, quer na cultura popular, narrando uma realidade 
distinta daquela que hoje conhecemos e adoptamos. Antes da fundação de Portugal em 1143 já era conhecido 
e referenciado este território, desde o tempo dos Romanos (séc. I d.C.) havendo mesmo quem defenda que é na 
margem esquerda do Douro que se encontra a referência mais antiga ao nome de Portugal. Baseado em Memórias do 
Município de Vila Nova de Gaia da Fundação à Actualidade – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pelouro da 
Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, Vila Nova de Gaia, [2013?], p. 15
96 (Plano de Pormenor ... 1989, 10) baseado em GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na 
Idade Média - Arqueologia de uma área ribeirinha – Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, 
p. 31 
97 Existiu desde a Idade Média um cais no Monte de S. Nicolau ou da Meijoeira, ao qual se tinha acesso através do 
“Caminho que vae de Villa Nova para Saó Nicolao (Mosteiro ..., 68,[1539]).” À localização imprecisa desse cais, 
junta-se a problemática da ermida de S. Nicolau, que com ele aparece relacionada nos documentos conhecidos 
(Mosteiro..., 67,[1539], como é o exemplo de documentos de 1553 : “...pegado com a Irmida fica hum porto que esta 
em huma enseada, e de toda aquella banda do Rio para baixo, como para cima, não há outro porto, nem honde huma 
barca, nem barco possa aportar, por ser roxa talhada... e onde se localizava ... um guindastre em que se emmastream 
as Naus”. FREITAS, 1987, 134 enunciado em GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade 
Média - Arqueologia de uma área ribeirinha – Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, pp. 
168-169

# 078 Caminhos irregulares, a Ponte do Infante, vista da Ponte D. Luís I.
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“Na margem direita a escarpa com a tapeçaria bela e fina/Com que se cobre o rústico terreno,98 

e onde se eleva majestosamente o convento da Serra: o Douro rola as suas águas rápidas, mais 
unido, entre estes dois precipícios, e as alturas de Vila Nova de Gaia fecham o horizonte.99 Junto 
ao rio a Capela do Senhor d’ Além.”100 «… a ponte lança-se sobre o rio. Não liga apenas as duas 
margens já existentes. É a passagem da ponte que, faz existir as margens como margens. É a 
ponte que as opõe uma à outra. É pela ponte que a uma das margens se destaca face à outra. As 
margens não seguem o rio como as bordas indiferentes da terra firme. Com as margens, a ponte 
traz ao rio uma e outra extensão dos seus territórios. Ela une o rio, as margens e o território numa 
mútua vizinhança. A ponte congrega em torno do rio a terra como região.»101 

A velha Vila Nova e a nova Gaia convergiram e geraram os princípios da sua contemporaneidade, 
hoje testemunhada numa nova dimensão social, demográfica e urbanística. Hoje, impõe-se 
naturalmente, uma política urbanística assente em princípios que promovem o planeamento 
e conservação de áreas não só antigas, mas com valor patrimonial histórico. Aos desafios 
urbanísticos que se colocam associa-se uma política consciente de salvaguarda e revitalização 
de toda a mancha envolvente da Serra do Pilar. Embora possamos traçar uma linha divisória com 
base no grande eixo ordenador (Avenida da República) de modo a identificar uma grande dicotomia 
de malhas e de tempos históricos de construção, nomeadamente uma ala nascente (dotada 
de uma malha urbana de formação pré-medieval e de traçado irregular, cujo desenvolvimento 
ocorreu de modo espontâneo e dependente da topografia local; à qual se opõe uma ala poente 
(de matriz ortogonal estruturando uma malha urbana disposta em ruas paralelas e ortogonais , 
de formação contemporânea); ambas as alas possuem bairros antigos que, cumprindo as mais 
variadas funções, acolhem actividades económicas cujo desenvolvimento depende da maior ou 
menor acessibilidade de pessoas e veículos. 

98 CAMÕES, Luís de, Os Lusíadas, Canto IX, est. LX, in Obras de Luís de Camões, Lello & Irmãos, Editores, 144, 
Rua das Carmelitas, Porto 1970, p.1353 disponível em http://doportoenaoso.blogspot.pt/2014_12_01_archive.html
99 Câmara Municipal do Porto, Álbum Comemorativo da inauguração da Ponte da Arrábida, com 50 estampas e textos 
de Damião Peres, Monteiro de Andrade e António Cruz. Ordenação gráfica de Carlos Carneiro. Litografia Nacional do 
Porto 1963 (2ªedicão 1983). Disponível em idem
100 enunciado em idem
101 Martin Heidegger(1889-1976) Bâtir, Habiter, Penser. Essais et Conférences trad. A. Préau Ed. Gallimard Paris 
1980 pag. 249. No original:. …le pont s’élance au-dessus du fleuve. Il ne relie pas seulement deux rives déja 
existantes. C’ est le passage du pont qui, seul, fait exister les rives comme rives. C’est le pont qui les oppose 
spécielment l’une à l’autre. C’est par le pont que la seconde rive se détache en face de la première. Les rives ne suivent 
pas le fleuve comme des lisières indifférents de la terre ferme. Avec les rives, le pont amène au fleuve l’une et l’autre 
étendue de leurs arrière-pays. Il unit le fleuve, les rives et le pays dans un mutuel voisinage. Le pont rassemble autour 
du fleuve la terre comme région. Citado em http://doportoenaoso.blogspot.pt/2014_12_01_archive.html

# 079 Entre a Terra e o Rio, Travessa do Cabo Simão, Sta. Marinha, Vila Nova de Gaia. 
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O acentuado tráfego que o automóvel e as lojas e serviços promovem, sobretudo na ala nascente, 
acabam por ditar um conflito de interesse com a implementação de uma política consciente 
de valorização ambiental. A revitalização da área envolvente e a regulação do tipo de ocupação 
e utilização dos edifícios poderá determinar uma solução viável, a partir de uma utilização 
equilibrada, evitando “(...) o congestionamento e a consequente degradação ambiental, tenha 
a capacidade de impedir a transformação daquela área num dormitório da terceira idade, 
com percursos e recantos mais ou menos pitorescos para único bel-prazer dos turistas que a 
visitam.”102 Assim, tendo em conta o respeito pelo perfil da área envolvente à Serra do Pilar, sem 
desvirtuar a sua vocação e a própria dimensão original, acresce a importância do direito dos 
cidadãos conhecerem e usarem o respectivo património cultural enquanto recurso susceptível 
de servir o desenvolvimento económico e humano. Por outro lado, é fundamental uma estratégia 
de desenvolvimento que conceba a importância em conciliar o património cultural edificado e 
natural com o património cultural imaterial, na medida em que se trata do principal dinamizador 
da diversidade cultural e do desenvolvimento sustentável.

A chave da salvaguarda do património cultural imaterial desta área implica, a montante, a relação 
e distinção de itens a proteger a partir da identificação, documentação e averiguação e, a jusante, 
a preservação, protecção, promoção, valorização, delegação e revitalização desse património. 
Mais do que nunca, é tempo de «equacionar a posição da história como componente formal na 
teoria e nos ambientes arquitectónicos ou como necessidade cultural dos homens a que aqueles 
se destinam.»103 

Tal como os edifícios: «As cidades, na sua morfologia natural, têm sempre um sentido. Seja 
pela sua adaptação à natureza topográfica do terreno, seja pela sua nuclearização que promovem 
os seus edifícios e estruturas fundamentais, seja em virtude das sendas e caminhos que se 
transformaram em ruas, seja pela economia e disposição lógica das suas muralhas, e muitas 
outras razões, há sempre algo a impedir que predominem o capricho e a falta de sentido.»104  

102 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pelouro 
da Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, concepção, coordenação e revisão TEMUDO, Alda Padrão, 2009, p. 113
103 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – idem, p. 113
104 CHUECA GOITIA, Fernando – Breve História do Urbanismo; Editorial Presença/Martins Fontes, Lisboa, 1982, p. 
93-94, citado em GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia de uma 
área ribeirinha – Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, p. 54

# 080 Entre a Terra e o Rio, Travessa do Cabo Simão, Sta. Marinha, Vila Nova de Gaia. 
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8. A ESCARPA DA SERRA DO PILAR 

A Serra do Pilar é uma colina escarpada sobre o Rio Douro, na freguesia de Santa Marinha, Vila 
Nova de Gaia.  Com 96 metros de altitude, encontra-se acimada pelo Mosteiro da Serra do Pilar, 
hoje convertido em quartel militar. A escarpa está situada entre a Ponte Luís I, na freguesia de 
Santa Marinha e Quebrantões, em Oliveira do Douro. 

Do ponto de vista geológico, a Serra do Pilar é composta por granito alcalino de grão médio 
a grosseiro, leucocrata de duas micas, correspondente ao granito que surge no Porto.105 Este 
afloramento granítico é bem visível na escarpa norte, voltada para o rio Douro e também em 
alguns pontos da vertente ocidental. A escarpa descendo até ao rio Douro apresenta declives 
superiores a 18º, provavelmente relacionados com o encaixe no rio Douro, enquanto que a zona 
aplanada não varia para além dos 2, 4º. Com uma amplitude térmica de cerca de 11ºC devido 
à proximidade do Oceano Atlântico e do Rio Douro, o clima moderado faz-se sentir com uma 
notável humidade106 devido à presença dos nevoeiros em cerca de 1/3 dos dias do ano.107 

A Serra do Pilar é limitada a nascente pelo bairro de Quebrantões e a Ponte pela Avenida da 
República. A nascente, o terreno desce para a ribeira de Quebrantões. A norte, caindo quase 
directamente para o rio, existiam, na idade média abruptas escarpas graníticas ainda sem 
pedreiras, apenas entrecortadas pelo antigo e pequeno ancoradouro de S. Nicolau.108 A poente, 
à cota mais alta, a avenida da República define os limites da Serra. 
A serra actual é mais encurtada a Poente, desde que, em 1886, o tabuleiro superior da Ponte 
Luís I obrigou a rasgar as artérias que deram origem à actual Avenida da República, deixando do 
“outro lado” o Jardim do Morro e a Quinta do Vintém (actual bairro João Félix).

105 A colina de Gaia assenta no “granito do Porto” que apresenta granularidade média, raramente porfiroide, formado 
por feldspato alcalino, quartzo, às vezes contido no feldspato e ainda biotite e moscovite. A meteorização do substrato 
rochoso contribuiu para a formação de solos mais ou menos profundos.“O “Granito do Porto” (sintectónico, alcalino) 
distingue-se do de Lavadores e da Madalena “pela cor mais clara e pela granularidade em geral menos grosseira” 
e em que a moscovite predomina sobre a biotite (citação de J.C Costa e C. Teixeira, 1957, in ARAÚJO, 1991, 95)” 
citado em GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia de uma área 
ribeirinha – Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, p. 32
106 cf., PEDROSA et al, 1985 e Plano de Pormenor ..., 1989 em GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia 
e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia de uma área ribeirinha – Porto, Universidade Portucalense – Infante D. 
Henrique, 1995, p. 43
107 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, editor Fundação 
Salvador Caetano, 1999, p. XVJ
108 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – idem, pp. XJJJ-XJV

# 081 Reflexos, a escarpa da Serra do Pilar, Vila Nova de Gaia.
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“Se geográfica e geomorfologicamente a Serra apresenta uma certa individualização do território, 
excepto no lado sul onde este foi definido pelos arruamentos fora da cerca, administrativamente 
ele dividia-se noutros tempos por três freguesias, pertencendo a vertente poente, a Santa Marinha 
desde a Capela do Sr. D’Além; a plataforma cimeira até ao rio pertencia a Mafamude; a vertente 
nascente, já voltada para Quebrantões, a Oliveira do Douro. Também tudo isto mudou.”109  

O mosteiro110 foi a grande instituição organizadora do território. Hoje, é o ponto de charneira entre 
as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. A preponderância que assume na paisagem faz deste 
um elemento singular e ícone da cidade. 

Sobre a Serra do Pilar (denominação filipina), podemos encontrar em documentos antigos a 
subsistência do velho nome medieval de Monte da Meijoeira e o padroado quinhentista de 
Santo Agostinho. A denominação Monte de S. Nicolau, ocorre pelo menos em 1300, é por isso, 
mais antiga que a de Monte da Meijoeira. O topónimo Meijoeira remonta pelo menos a 1498 
e designava um lugar onde se podia pernoitar. Quando o rio não permitia a sua travessia nas 
barcas de passagem, como acontecia em dias de cheia, os viajantes vindos se Sul, tinham de 
permanecer em Vila Nova. Deveriam então acolher-se em qualquer construção que tivesse funções 
de estalagem, hospital ou albergaria. A Ermida de S. Nicolau ficou associada à possibilidade de 
conferir o seu alpendre para albergar peregrinos, como era frequente na Idade Média.111 

109 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, editor Fundação 
Salvador Caetano, 1999, p. XV
110 “O Mosteiro da Serra do Pilar foi criado após a reforma da Ordem dos Agostinianos, quando os monges do 
mosteiro de Grijó foram transferidos para a nova localização. Inicia-se em 1537 a construção deste novo mosteiro, que 
apresenta planta composta pela igreja, de planta circular, da capela-mor, de planta retangular, e do claustro, também 
de planta circular, todos dispostos sequencialmente. É considerado um dos mais notáveis edifícios da arquitectura 
clássica europeia devido à igreja e claustro circulares. Em 1809 o espaço do mosteiro foi ocupado pelas tropas de 
Wellington, quando foi planeado o ataque do exército português à cidade do Porto, então ocupada pelas tropas de 
Napoleão. Durante o século XX, o mosteiro foi objeto de diversas campanhas de obras de conservação e restauro e 
está abrangido pelo Centro Histórico do Porto, inscrito pela Unesco na Lista do Património Mundial. Aqui funciona 
atualmente o espaço de divulgação “Património a Norte” e é um dos melhores miradouros para o rio Douro e zonas 
históricas do Porto e Vila Nova de Gaia.” – disponível em http://www.culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-da-serra-
do-pilar/#
111 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, editor Fundação 
Salvador Caetano, 1999, p. XVJJJ

# 082 Reflexos, a escarpa da Serra do Pilar, Vila Nova de Gaia.
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8.1 O POLO INDUSTRIAL DA SERRA DO PILAR 

A serra do Pilar não foi um dos primeiros “pólos industriais” de Vila Nova de Gaia. Terreno 
agrícola desde a ocupação medieval, a indústria só aqui se desenvolve em meados do séc. XIX. 
A “indústria” da preparação e lotagem de vinhos de embarque (Vinho do Porto e outros) 
timidamente ligados à tanoaria, já pelo menos desde o século XVII que os armazéns se situavam 
junto à Praia de Vila Nova e Largo da Cruz, perto do rio.112 Mais tarde, as novas empresas que se 
iam criando, construíram os seus armazéns a cotas mais altas, até que a chegada do comboio às 
Devesas, em 1864, veio criar uma alternativa ao Rio Douro como estrada, até aí a única via para 
receber as matérias primas, os combustíveis e escoar a produção.113  

Desde as últimas décadas do séc. XVIII que as fábricas de cerâmica se estavam a instalar a 
poente de Gaia, na área disponível entre a Afurada e o convento de Vale da Piedade, como são 
exemplo as fábricas do Cavaquinho (1786), da Afurada (1789) e Vale da Piedade (1790). Mas 
já nas primeiras décadas do século XIX, e ao longo das seguintes, preferiram fixar-se na zona da 
Fervença/Torrinha/ Mesquita.114 Tratava-se de pequenas unidades industriais que iam ocupando 
a periferia do antigo mosteiro, conservando a proximidade ao centro de Vila Nova. Em 1889, 
também na periferia da Serra do Pilar, mas a Sudoeste, a Real Companhia Vinícola do Norte de 
Portugal instala-se como uma grande unidade de produção de vinhos e aguardentes, ocupando 
os terrenos no lugar de Seguelos, com uma extensão de 450 metros, incluindo o túnel da Serra 
do Pilar.

O rio Douro e a nova Ponte Pênsil eram, em meados do século, as vias estratégicas para a 
instalação destas indústrias. Foi talvez a disponibilidade de terrenos pouco urbanizados, a 
facilidade de acessos a águas abundantes e sobretudo o isolamento necessário devido aos maus 
cheiros, que conduziram à instalação das fábricas na encosta da Serra voltada a noroeste, tendo, 
no entanto, facilidade de acesso quer pelo rio, através do porto de Quebrantões, quer por terra, 
pelo velho caminho entre este lugar e a Vila Nova, que passava pelo Sr. d’Além.

112 GUIMARÃES, Gonçalves – As Fábricas e a vida económica Gaiense em finais do século XIX. Contribuição para 
o estudo da Arqueologia Industrial de Vila Nova de Gaia. Em Gaia de há cem anos. Colóquio comemorativo do 
centenário da Igreja do Torne (1894-1994) – coord. SILVA, António Manuel, DIAS, Jaime Amadeu, ed. Junta Paroquial 
de S. João Evangelista, Vila Nova de Gaia, 1995, p. 230
113 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, editor Fundação 
Salvador Caetano, 1999, p. XXJX
114 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – idem, p. XXJX
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Até ao final do séc. XIX não havia unidades fabris dentro da antiga cerca do mosteiro, talvez pelo 
facto de os terrenos ainda não serem considerados agrícolas e também, pela possibilidade de 
demolição das construções de habitações, no caso da instituição militar precisar de toda a área 
disponível.

Muitas actividades industriais quase chegaram até aos nossos dias. Porém, nas últimas décadas 
registou-se o encerramento progressivo de muitas delas. Desde as pequenas às grandes unidades, 
uma após outra, foram encerrando. Nas áreas que antigamente ocupavam, após a demolição das 
suas estruturas, ou mesmo após a sua transformação e reaproveitamento, ergueram-se prédios 
de habitação, de comércio e de serviços. 

“Hoje a Serra do Pilar já não é um polo industrial da cidade de Vila Nova de Gaia. Restam alguns 
edifícios e chaminés a lembrar cento e cinquenta anos de industrialização. Talvez seja ainda 
possível preservar as mais importantes e assim manter de algum modo viva a memória das 
actividades, transformando as ruínas em Património Cultural dos gaienses, dos portugueses, dos 
europeus e da Humanidade: deixamos como sugestão as ruínas da Fábrica do Senhor d’Além, 
os edifícios da antiga Fábrica do Gelo, a casa do Registo, a Ponte Maria Pia, o Casino da Ponte 
e a Fábrica Manu. Com estes pólos é possível criar um circuito turístico-cultural que rentabilize 
para as novas gerações o que hoje é já quase memória do pólo industrial da Serra do Pilar.”115 

115 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves –idem, pp. XXXV-XXXVJ
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8.2 O FUTURO DA ESCARPA 

Desde Fevereiro de 2016, a escarpa da Serra do Pilar tem sido alvo de um projecto de consolidação, 
por ter sido identificada como «uma das quatro maiores zonas de risco de derrocada do país».116 

A intervenção tem sido estudada desde os anos 60, mas só agora ganhou um sentido mais 
prático e capacidade de execução. Esta intervenção decorre em terrenos do Estado, onde até 
há poucos anos moravam várias famílias. A instabilidade da encosta foi alvo de um estudo 
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, já em 1967, ao que se seguiram dois outros em 
1984 e 1987. Em 2007, o Governo Civil do Porto declarou o estado de alerta para a escarpa, 
tendo por base um relatório de 2006 do LNEC, denunciando a «necessidade de se tomarem 
medidas preventivas imediatas»117. “Em Vila Nova de Gaia, a Escarpa da Serra do Pilar apresenta 
problemas de instabilidade”, lê-se no aviso-convite de 2 de Outubro de 2015, identificando 
a necessidade «urgente de intervenção estrutural», que permita «evitar acidentes graves».118

O projecto de consolidação da escarpa da Serra do Pilar vai ser lançado pela Câmara de Gaia em 
concurso público e contempla a zona entre as Pontes Luís I e do Infante. A intervenção, que poderá ser 
comparticipada em três milhões de euros, surge em consequência de uma incitação lançada pela 
Autoridade de Gestão do programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(PO SEUR) enquadrada no Horizonte 2020, para que Gaia apresente um projecto para a escarpa.119 

Depois de concluída a primeira fase do projecto “Encostas do Douro”, de requalificação da 
frente fluvial de Gaia, a autarquia quer dar continuidade à construção de percursos pedonais 
e cicloviários no concelho, na possibilidade de, a curto prazo, concluir a ligação entre a 
Ponte D.Luís I e a Ponte D. Maria Pia. Este projecto integra-se num plano mais vasto de 
reabilitação da marginal do Rio Douro que pretende «recuperar toda a marginal ribeirinha 
desde a Ponte de Luís I até Lever».120 O projecto desenvolvido pela Câmara de Gaia liderará a 
«proposta de classificação das Encostas do Douro como área de paisagem protegida local.»121 

116 http://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/interior/escarpa-da-serra-do-pilar-tera-obras-no-verao-5
051152.html
117 https://www.publico.pt/local/noticia/escarpa-da-serra-do-pilar-em-gaia-sera-reabilitada-no-proximo-verao-171
0299
118 https://www.publico.pt/local/noticia/escarpa-da-serra-do-pilar-em-gaia-sera-reabilitada-no-proximo-verao-171
0299
119 https://www.dinheirovivo.pt/economia/tres-hoteis-e-escadas-rolantes-vao-dinamizar-serra-do-pilar/
120 http://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/interior/escarpa-da-serra-do-pilar-tera-obras-no-verao-5
051152.html
121 idem 
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Paralelamente à consolidação da Escarpa da Serra do Pilar, será feito o alargamento da Rua Cabo 
Simão «para permitir o acesso a veículos de emergência»122 e a construção de um passadiço 
pedonal em madeira entre o largo sob a Ponte do Infante e o Cais de Quebrantões. Ao longo deste 
percurso pedonal e cicloviário, serão instaladas duas varandas, sobre o rio Douro.

A par dos planos de obras de consolidação do terreno, a escarpa é alvo de um amplo plano 
de empreendimento turístico, incluindo três novos hotéis, escadas rolantes e um elevador 
panorâmico.123 Situada no antigo Casino da Ponte, a nova unidade turística de quatro estrelas 
pretende recuperar um conjunto de edifícios junto à Ponte D. Luís I. Para além desta unidade 
hoteleira, o projecto visa a requalificação e ampliação de pré-existências na Rua Cabo Simão e a 
sua reconversão em empreendimento turístico de alojamento local, também de quatro estrelas. 
O terceiro hotel, encomendado pela empresa Douro Azul, situar-se-á junto ao rio na escarpa da 
Serra do Pilar, exactamente na localização e na ruína que nos propusemos reflectir e desenvolver 
uma hipótese de projecto.“Será um hotel temático, que vai ter 85 quartos - todos com vista 
para o rio Douro e para a famosa ponte Luis I, e terá outras grandes atracções, como a possível 
chegada pelo rio como os hotéis em Veneza”.124 No âmbito da construção do hotel, o projecto 
visa a reabilitação da capela do Senhor d’Além.

Impulsionando a recuperação e reconversão urbanística do centro histórico, o plano de 
requalificação visa a reabilitação de um conjunto edificado relevante na paisagem urbana e 
corda ribeirinha, e ‘cartão-de-visita’ do Centro Histórico de Gaia. A Gaiurb defende ser esta uma 
«mais-valia significativa para o desenvolvimento e enriquecimento do concelho, quer a nível 
económico, quer ao nível social, através da captação do turismo e criação de novos postos de 
trabalho.»125  

122 http://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/interior/escarpa-da-serra-do-pilar-tera-obras-no-verao-5
051152.html
123 http://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/interior/elevador-panoramico-e-escadas-rolantes-para-a
-serra-do-pilar--4869209.html
124 http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/douro_azul_investe_15_milhoes_num_hotel_veneziano_na_
escarpa_de_gaia.html
125 http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Vila%20Nova%20de%20Gaia&O
ption=Interior&content_id=3794863
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9. A CAPELA

Em 1140, o Bispo do Porto, D. Pedro Ribaldis, determinou a edificação, no alto do monte da 
Meijoeira ou serra de Quebrantões, de um convento126 para recolhimento das Donas Inclusas 
ou Emparedadas127, com uma capela sob a evocação de S. Nicolau.  Situada sobre um penedo 
sobranceiro “(...) junto ao Rio Douro por baixo da cerca do Convento da Serra (...)”128, ao lado 
de Quebrantões, entre as duas pontes de ferro, a ermida ou capela foi construída para recolher a 
imagem do Senhor Jesus Crucificado.129A ermida foi demolida em data posterior a 1553 devido à 
construção do Convento de S. Salvador do Mundo (mais tarde, designado por Santo Agostinho). 

Com uma história que remonta ao século XII, esta pequena capela desprovida de protectores 
poderosos revê um percurso atribulado: além de ter visto a sua denominação inicial alterada de 
S. Nicolau para Senhor de Além130, esteve várias vezes no centro de polémicas e de disputas que 
lhe retiraram não só a imagem de Jesus Crucificado como a condenaram a duas demolições, 
para ser sucessivamente reconstruída em diferentes pontos da, hoje denominada, escarpa da 
Serra do Pilar. 

126 VALLE, Carlos – A Capela do Senhor Jesus D’ Além e o seu Hospício. Boletim do Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia, Ano IX, nº 99,1991, pp.13
127 «Emparedadas – informa Santa Rosa de Viterbo – houve-as, desde o século XII até ao XV, em grande número, em 
Portugal. Eram mulheres varonís, que desenganadas inteiramente do mundo, se sepultavam em vida numa estreita 
cela, cuja porta no mesmo ponto da sua entrada se fechava em pedra e cal e só por morte a inclusa se abria, para ser 
levada finalmente à sepultura. No lugar da porta, e ao tempo de a tapar, ficava só com uma pequenina fresta, por onde 
se lhes ministrava o indispensàvelmente necessário para a vida, que poucas vezes passava de pão e água, recebiam o 
corpo de Cristo, e falavam ao seu confessor ùnicamente no que respeitava à sua consciência. E de se fecharem entre 
paredes, ou emparedando-se, se chamaram emparedadas.», citado em BASTO, A. De Magalhães – A última Dona de 
S. Nicolau. O Tripeiro, V Série, Ano XII, Porto 1956-1957, nº 4, p. 98
128 NOUEL., Jorge – Descripção / da freguezia de Sta. Marinha de Villa  Nova/ de Gaya em Abril de 1758. O Tripeiro, 
Vol. IV, VI Série, 1964, p. 292
129 A imagem de Jesus Crucificado foi encontrada pelos pescadores dos Guindais de Gaia, no fundo do rio, quando 
andavam na pesca do sável. FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e – O Mosteiro da Serra do Pilar no século XVI: 
notas de história e de arte. Sep. De O Tripeiro, 1964, s.I.: s.n., p. 8-9, baseado em COSTA, Virgília Braga da – A 
multissecular Capela do Senhor de Além – um percurso atribulado, Amigos de Gaia, nº 75 * 12º Volume, Dezembro 
de 2012 (publicação semestral), p. 6. “[Este cruxifixo existiu nesta capela, que tinha Confraria e era administrada pela 
Cidade do Porto (desde o século XIV?). Sempre que havia períodos de calamidade pública – tempestades na barra, 
cheias, secas, pestes, etc. – era a imagem tirada da sua capela, conduzida em barcos a cidade do Porto e aí levada em 
procissão até à Sé. No século XVII, numa dada altura em que a imagem aí se encontrava, os Cónegos recusaram-se a 
fazer a procissão por mandado dado da Câmara. Por esse motivo a Câmara daquela cidade passou a guardar a imagem 
na Capela de S. Miguel-o-Anjo ou na Igreja da Misericórdia (COUTO, 1820,1971, notas de BASTO, pág. 189).]” em 
GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia de uma área ribeirinha – 
Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, p. 207
130 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia de uma área ribeirinha 
– Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, pp. 206-207
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Nas grandes enchentes do rio as águas invadiam a capela e causavam muitos estragos. Na década 
de 60, deram origem ao desabamento do cais e do pequeno parque fronteiro. O acesso à capela 
foi interditado ao culto pelas obras públicas, em virtude de a escarpa ameaçar desabamento.131 

Reduzida a escombros, a nova capela foi reconstruída em 1877, num ponto mais alto, fugindo 
aos malefícios das cheias. Construída pela segunda vez num penedo sobranceiro ao Douro, “em 
um logar fresco e frondoso”132 a  capela do Senhor d’Além, sucessora de um Hospício Carmelita 
do século XVI, foi edificada no lugar da antiga ermida do século XII. “De pequena dimensão, 
de arquitectura simples e despida de qualquer tipo de preocupação de estilo, embora bastante 
interessante no seu interior, a Capela do Senhor de Além esteve, ao longo da sua existência, 
presente no quotidiano das populações ribeirinhas de Gaia e do Porto, tendo inclusivamente 
servido de ponto de referência noturna para os barcos que faziam a travessia do rio Douro.”133 

“O seu pináculo surge na vereda que rodeia a Serra do Pilar, quase ao alcance do braço estendido 
de quem passa. O edifício está lá mais no fundo, com o anexo residencial do sacristão, depois 
de uns tantos lanços de escadas, trôpegos e sinuosos. A sua beleza arquitectónica é comedida. 
Mais aprazível, muito mais aprazível, é a panorâmica que se desfruta do pequeno adro fronteiro: 
a ponte e os seus dois tabuleiros, os Guindais e a muralha fernandina, adiante a Ribeira e a curva 
do rio nos Bacalhoeiros, última visão do Senhor Crucificado, no seu cruzeiro para a Foz.”134  

Ao terminar o séc. XVIII, no âmbito da devoção popular, a Capela do Senhor d’Além era um 
espaço de culto de referência em Vila Nova de Gaia. Hoje, ostracizada, a Capela do Senhor 
d’Além não escapa ao olhar atento de quem atravessa o Douro utilizando a ponte D. Luís I. 
Erguida no bordo da escarpa que tomba para o rio, responde em silêncio à curiosidade e às 
muitas perguntas que naturalmente o seu ar abandonado suscita.

131 Desde então a romaria não mais se realizou. A festa em honra do Senhor d’Além realizava-se, processionalmente, 
em barcos pelo Rio Douro, no domingo seguinte em que se celebra a festividade à Senhora do Pilar.
132 AZEVEDO, João Antonio Monteiro d’ - Descripção Topographica de Villa Nova de Gaya – 1ª edição, Porto, 1861, 
2ª edição pelo A. Da Precedente, Porto, Imprensa Real, 1881, p. 34
133 COSTA, Virgília Braga da – A multissecular Capela do Senhor de Além – um percurso atribulado, Amigos de Gaia, 
nº 75 * 12º Volume, Dezembro de 2012 (publicação semestral), p. 6
134 MACHADO, João Afonso – A Capela do Senhor Jesus de Além. Na Escarpa da Serra do Pilar. O Tripeiro, Vol. XIII, 
VII Série, 1994, p. 274
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10. A FÁBRICA DO SENHOR D’ ALÉM

“Senhor de Além começou por não ser um lugar: era uma cruz com a imagem de Cristo 
Crucificado. Remonta à Idade Média uma lenda que fez história, animou a cidade e deu nome á 
escarpa da Serra do Pilar.”135 

Na zona norte da Serra, situado nas margens do Rio Douro, na parte meridional da cidade, “Junto 
à ermida vinha funcionando um hospital para tratamento de empestados136”,137  que a autoridade 
reconhecia no tempo de D. Maria I, em 1779.138 A sua fundação teve lugar no ano de 1140; 
porém, só em 5 de Março de 1739139 foi ocupado por cinco carmelitas calçados140, assíduos 
no confessionário e responsáveis pelo asseio e conservação da capela.141 O hospício, anexo à 
capela, era um edifício, “(...) pequeno e pobre (...),”142 cujo funcionamento durou até 1832.143 

Com as lutas liberais e a extinção das ordens religiosas, as actividades do Hospício terminaram 
e o edifício acabou por ser vendido em 1834. Considerado “um imóvel de reduzido valor”144, a 
venda só foi registada em hasta pública a 1844.145

135 LEÃO, Manuel – A Fábrica de Cerâmica do Senhor de Além. Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 9º 
Volume, nº 56, 2003, p. 47
136 Empestados – infectado de peste; pestífero, pestilento. http://www.dicio.com.br/empestado/
137 MACHADO, João Afonso – A Capela do Senhor Jesus de Além. Na Escarpa da Serra do Pilar. O Tripeiro, Vol. XIII, 
VII Série, 1994, p. 273
138 LEÃO, Manuel – A Fábrica de Cerâmica do Senhor de Além. Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 9º 
Volume, nº 56, 2003, p. 47
139 AZEVEDO, João Antonio Monteiro d’ - Descripção Topographica de Villa Nova de Gaya – 1ª edição, Porto, 1861, 
2ª edição pelo A. Da Precedente, Porto, Imprensa Real, 1881, p. 49
140 Segundo notícia da revista “O Tripeiro”, nr. 3, de Março de 1963, p. 91 (VI série, ano III), “os frades carmelitas 
estavam no confessionário desde o nascer do sol até ao meio dia para quem quisesse abeirar-se deles para confessar 
os seus pecados e descarregar a consciência.” – enunciado em VALLE, Carlos – A Capela do Senhor Jesus D’ Além 
e o seu Hospício. Boletim do Rotary Club de Vila Nova de Gaia, Ano IX, nº 99,1991, pp.13
141 BARBOSA, Francisco Ferreira, enunciado em VALLE, Carlos – A Capela do Senhor Jesus D’ Além e o seu 
Hospício. Boletim do Rotary Club de Vila Nova de Gaia, Ano IX, nº 99,1991, pp.13
142 VALLE, Carlos – A Capela do Senhor Jesus D’ Além e o seu Hospício. Boletim do Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia, Ano IX, nº 99,1991, pp.13
143 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pelouro 
da Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, concepção, coordenação e revisão TEMUDO, Alda Padrão, 2009, cronologia 
p. 14
144 LEÃO, Manuel – A Fábrica de Cerâmica do Senhor de Além. Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 9º 
Volume, nº 56, 2003, p. 47
145 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pelouro 
da Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, concepção, coordenação e revisão TEMUDO, Alda Padrão, 2009, cronologia 
p. 15
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Após sofrer várias obras de adaptação, primeiro “transformando o hospício em habitações”146, 
o edifício foi de novo vendida. Em 1859, o Hospício foi utilizado como fábrica de moagem e 
vapor, descasque de arroz e padaria e fábrica de bolacha.147 Posteriormente, “Na zona norte da 
Serra, voltada ao rio, tinha aparecido em data anterior a 1861a fábrica de cola do Sr. D’ Além de 
efémera duração e que deverá ter cedido as instalações para alargamento da fábrica de cerâmica, 
que por volta de 186, ali se tinha instalado (...).”148 A fábrica de fazer cola “(...) estabelecida 
no antigo edificio, que serviu de hospicio dos Religiosos do Senhor d’Além, e que está hoje 
muito levantado do humilde abatimento, em que outr’ora jazia, o quão não obstante era muito 
adequado ao estado religioso, para que por ventura fôra edificado.”149  

Mais tarde, uma nova fábrica se instala em Gaia, “(...) nas ruínas do hospício dos Cramelitas do 
Senhor d’Além, junto ao Douro e em frente à zona da Corticeira, quase em paralelo à fábrica inicial 
do Carvalhinho, apenas na outra margem. Terá surgido antes de 1861, por iniciativa de António e 
Manuel Rodrigues dos Santos, (...)”150 uma fábrica de faiança e azulejo, “(...) desejando montar 
uma fábrica de louça de faiança e azulejos no antigo edifício dos carmelitas calçados do Senhor 
d’Além, em Vila Nova de Gaya. Afirma-se no requerimento que a propriedade pertence a Joaquim 
Fernandes de Araújo. As confinações estão bem claras: a norte, o rio Douro; sul, o novo caminho 
de Quebrantões, aberto nas fraldas da Serra; a nascente, a capela e rossio do Senhor de Além; a 
poente, terreno de Joaquim Pereira, sobranceiro á casa.”151 

Ao pedido de licença ao Governo Civil (renovada em 1870) é feita uma descrição da fábrica, 
acompanhada de uma pequena planta, “«O edifício compõe-se de salão térreo – b – de 33 m. 3 
de extensão, onde do lado Nascente – * – se hão-de vir a colocar os tanques necessários para a 
preparação da argila, servindo igualmente para depósito da chamiça, ou urze combustível

146 LEÃO, Manuel – A Fábrica de Cerâmica do Senhor de Além. Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 9º 
Volume, nº 56, 2003, p. 47
147 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pelouro 
da Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, concepção, coordenação e revisão TEMUDO, Alda Padrão, 2009, cronologia 
p. 15
148 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, editor Fundação 
Salvador Caetano, 1999, p. XXX
149 AZEVEDO, João Antonio Monteiro d’ - Descripção Topographica de Villa Nova de Gaya – 1ª edição, Porto, 1861, 
2ª edição pelo A. Da Precedente, Porto, Imprensa Real, 1881, p. 190
150 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, Património Cultural da Humanidade, editor Fundação 
Salvador Caetano, 1999, p. 72
151 LEÃO, Manuel – A Fábrica de Cerâmica do Senhor de Além. Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 9º 
Volume, nº 56, 2003, p. 47
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empregado, e do lado do poente tem de fazer-se o deposito de caixarias, e a porta ou entrada do 
forno – f – Este salão tem do lado do nascente uma porta que da saída para o rocio e capela do 
Hospício – C – que he logradouro público, uma casa de pedra que comunica com o interior do 
edifício e além disso uma porta interior que comunica com outro armazém sobradado de 11 m 
de extensão e que tem de servir de escritório e depósito de louça e inferiormente uma peça loja 
lageada para deposito de areia, vidro e outros objectos. 
Junto ao local do forno, encontra-se a pequena casa antiga habitação dos religiosos um tanto 
isolada do edifício, em cujo pavimento inferior se ha-de depositar a argila e nos 2 superiores a 
louça, quando abunde, servindo principalmente de habitação dos operários. 
Pela parte superior deste armazem fica outro sobrado – g – da mesma extensão, que ha-de 
dividir-se de forma seguinte: para o lado do Nascente, casa de rodas e pintura e para o lado do 
poente a casa do forno, ou estufa para secar a louça, na ausencia de sol ou vento. Pelo lado do 
Nascente é a primeira propriedade da povoação e do lado do poente tem à distancia de 30 m, 
uma pequena casa térrea que ainda assim fica num plano muito superior ao do edifício. O terreno 
sobre o edifício assenta na rocha granitica com uma tenue camada de humos vegetal. 
A água para uso da fabrica provem de uma abundante mina existente dentro do edifício donde é 
conduzida para os tanques por canos também antigos, vai desaguar no rio Douro com as aguas 
pluviais. Os ventos dominantes são de norte e seu quadrante e por isso seco e arejado o local.
O combustivel empregado he chamiça ou urze e o forno solidamente construido e ingastado 
na rocha de 2,5 m de diametro elevando-se de altura 50 p., desde o fundo da caldeira até ao 
extremo do berzinote, apresentando a caldeira 2 m de altura, o crivo 1 p., o enxacote em que tem 
lugar a 1ª cozedura 10 p. e o bezinote 4 m....»152

Aproximadamente em 1866 assiste-se à utilização do Hospício do Senhor d’Além como fábrica 
de louça pelos irmãos Vieira Braga, e posteriormente, em 1897 a João António Vieira Braga, 
tendo passado a ser gerida em 1908 pela firma Barbosa, Branco & Companhia. Na década 
seguinte as instalações foram alugadas a João Pereira Valente Júnior, ex-proprietário de uma 
fábrica de louças nas Devesas.153 

152 GCP – Fábricas e Estabelecimentos Insalubres, mç. 1448, citado em SOEIRO, Teresa, ALVES, Jorge Fernandes, 
LACERDA, Silvestre, OLIVEIRA, Joaquim – A cerâmica portuense. Evolução empresarial e estruturas edificadas. Gaia: 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Nova Série, Vol. XVI, 1995, p. 258
153 O Mosteiro de Nossa Senhor do Pilar ... Para além da Serra – org. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Pelouro 
da Cultura, Divisão Municipal de Arquivo, concepção, coordenação e revisão TEMUDO, Alda Padrão, 2009, cronologia 
p. 15
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De “pequena dimensão”154, a fábrica tinha cais para o rio, este que era, na altura a única forma 
de acesso aos meios de transporte, para além das escadas de acesso pedonal que desde então, 
ligava a Rua Cabo Simão à cota de entrada da fábrica.

No ano de 1881, a fábrica gerida pelos irmãos Vieira Braga & Irmão, tinha ao seu serviço 25 
operários, dos quais, dez menores, e apenas um forno aquecido a chamiça e três moinhos de 
oito rodas. Segundo vários autores, as louças saídas da fábrica do Senhor d’Além “(...) não 
eram de grande qualidade. «Vulgar e mal conhecida»155,(...) «O fabrico era pouco primoroso, 
especialmente na pintura, em grande parte estampilha, ‘muito de aldeia’.»”156 
No mesmo ano, o inquérito industrial descreve um cenário dantesco desta unidade fabril: “«é 
o typo da immundicie, da ruina e da sordidez na casa, e os produtos infimamente grosseiros 
representam os primórdios de uma arte bárbara».157

Numa altura em que as autoridades estavam atentas aos inconvenientes públicos das industrias 
poluentes, procurava-se fazer valer as razões que justificavam a adaptação do edifício ao 
programa proposto: “em lugar isolado, distante das casas, em plano inferior a um caminho 
público muito pouco usado pelas pessoas, na margem esquerda do Douro, em subsolo granítico. 
O combustível usado não produziria fumos insalubres, tanto mais que o vento habitual impeliria 
o fumo para nascente, onde havia habitações. A própria água não estagnaria, pois seguiria as 
águas pluviais.”158 O risco de incêndio estava acautelado, porque o depósito da urze estava 
isolado e distante do forno. Em modo de conclusão, afirmava que nem a agricultura nem a saúde 
pública ficariam em perigo. Foram estes os critérios que levaram a considerar o contexto da 
inserção desta unidade industrial como a “ideal”.159 

154 SOEIRO, Teresa, ALVES, Jorge Fernandes, LACERDA, Silvestre, OLIVEIRA, Joaquim – A cerâmica portuense. 
Evolução empresarial e estruturas edificadas. Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Nova Série, Vol. XVI, 
1995, p. 258
155 SANDÃO, Artur - Faiança Portuguesa, séculos XVIII e XIX, Porto, 1999, Livraria Civilizações, vol. 2, p.204, citado 
em COSTA, Virgília Braga da – A multissecular Capela do Senhor de Além – um percurso atribulado, Amigos de Gaia, 
nº 75 * 12º Volume, Dezembro de 2012 (publicação semestral), p. 9
156 VITORINO, Pedro – A Cerâmica Portuense. Vila Nova de Gaia, 1930, Associação de Arqueólogos Portugueses, 
Edições Apolino, p. 57, citado em COSTA, Virgília Braga da – A multissecular Capela do Senhor de Além – um 
percurso atribulado, Amigos de Gaia, nº 75 * 12º Volume, Dezembro de 2012 (publicação semestral), p. 9
157 Itinerário da Faiança do Porto e Gaia – org. e coord. Museu Nacional de Soares dos Reis, 1ª edição, Porto, 200, 
p. 112
158 LEÃO, Manuel – A Fábrica de Cerâmica do Senhor de Além. Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 9º 
Volume, nº 56, 2003, p. 48
159 LEÃO, Manuel – idem, p. 48
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Porém, “(...) a circunstancia de ser muito sombrio torna-o improprio para alguns mestres (...).”160  
“(...) não servindo para as tarefas de muitos ofícios.”161  
“A instalação de fábricas na escarpa do Mosteiro da Serra do Pilar evidenciou, aqui, como 
em tantos outros locais do país, a difícil compatibilização entre o antigo e o moderno, entre 
o conservadorismo que a Capela representa e o progresso a que, na época, se associava o 
desenvolvimento industrial.”162  

Junto à antiga ermida de S. Nicolau, a fonte, aparece documentada em 1539, e mais tarde em 
1553. A particularidade de nunca secar, torna-a muito procurada, até porque às suas águas 
também eram atribuídas propriedades medicinais.163 No século XIX, fala-se nas “(...) duas 
Fontes do Senhor d’ Além, antigas, e copiosas; (...).”164 Hoje, a fonte do Sr. D’Além, situada no 
logradouro entre a fábrica e a capela, está activa, servindo de tanque para a população vizinha. 
A água agitada e a roupa esvoaçante ao longo das extensas cordas denunciam que há vida para 
além do estado de decadência e profundo abandono do edificado. 

O edifício possui uma longa histórica de ocupação, “primeiro como ermida”165 (séc. XVI), 
depois como hospício (séc. XVIII), e em meados do século XIX até aos anos 20 do século XX 
serviu de instalações da Fábrica da cerâmica do Senhor d’Além, porém, após o encerramento 
da sua actividade, o edifício entrou em lenta degradação até aos dias de hoje, não tendo sofrido 
nenhuma ocupação posterior. Para além da dificuldade de acessibilidade por via pedonal, a sua 
localização, implantação e circunstância parecem ajudar a reconhecer o fracasso dos sucessivos 
programas adaptados ao hospício e os vários proprietários que o edifício conheceu até ao 
seu estado actual. As características morfológicas do lugar, denunciam as problemáticas que 
acompanham o edifício ao longo da sua existência, e que justificam as sucessivas ocupações 
até ao seu estado actual.

160 AZEVEDO, João Antonio Monteiro d’ - Descripção Topographica de Villa Nova de Gaya – 1ª edição, Porto, 1861, 
2ª edição pelo A. Da Precedente, Porto, Imprensa Real, 1881, p. 50
161 VALLE, Carlos – A Capela do Senhor Jesus D’ Além e o seu Hospício. Boletim do Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia, Ano IX, nº 99,1991, pp.13
162 COSTA, Virgília Braga da – A multissecular Capela do Senhor de Além – um percurso atribulado, Amigos de Gaia, 
nº 75 * 12º Volume, Dezembro de 2012 (publicação semestral), p. 8
163 GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves – Gaia e Vila Nova na Idade Média - Arqueologia de uma área ribeirinha 
– Porto, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 1995, p. 40
164 AZEVEDO, João Antonio Monteiro d’ - Descripção Topographica de Villa Nova de Gaya – 1ª edição, Porto, 1861, 
2ª edição pelo A. Da Precedente, Porto, Imprensa Real, 188, p. 79
165 http://monumentosdesaparecidos.blogspot.pt/2014/03/fabrica-de-ceramica-do-senhor-dalem.html
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10.1 ANÁLISE DO CONJUNTO EDIFICADO

Num primeiro contacto, pelo exterior, seja nas cotas mais altas da zona do Mosteiro da Serra 
do Pilar ou pela Ponte do Infante; na Rua Cabo Simão ou ao longo da ponte D. Luís I até 
chegar à Rua da Ribeira Negra, no Porto; a Fábrica do Senhor d’Além apresenta-se como um 
volume imponente e isolado, claramente destacado na paisagem, assumindo uma escala sem 
comparação a qualquer edifício da envolvente próxima. Encaixada na base da escarpa da Serra 
do Pilar, o recorte no terreno acentua a expressiva colina com uma altitude de 96 metros, que 
separam a cota mais baixa da fábrica e o mosteiro da Serra do Pilar. 

A sua implantação revela uma leitura atenta do território onde se insere, traduzindo a dificuldade 
em consolidar diferentes tempos de construção. Determinado o lugar de assentamento, o edifício 
desenvolveu-se a partir de uma lógica aditiva de camadas comunicantes entre si e que, por sua 
vez, assumem uma autonomia volumétrica no conjunto edificado; motivado pela construção 
faseada distribuída ao longo da escarpa. A proximidade com rio Douro e o forte enquadramento 
reforçam a sua autonomia e protagonismo na paisagem. 

Existem actualmente quatro acessos possíveis da via pública ao complexo industrial: duas a 
Oeste, pela Rua Casino da Ponte e pela Av. de Diogo Leite com ligação à Rua Cabo Simão, 
e duas a Este, pela Travessa do Cabo Simão com ligação à Ponte do Infante e pelo Cais de 
Quebrantões com ligação ao areinho de Oliveira do Douro. O primeiro acesso, pela Rua Casino 
da Ponte, é definido por um percurso de declive acentuado e orgânico na sua implantação, 
devido ao seu encaixe no terreno, delimitado a sul pelos muros de suporte que enquadram as 
várias plataformas e vegetação do Mosteiro da Serra do Pilar e a norte pelos armazéns de Vinho 
do Porto Calém. A transição das Ruas Casino da Ponte e Cabo Simão é delimitada pelo momento 
de chegada ao casario da Fábrica do Senhor d’Além, a uma cota mais estável. A divisão entre as 
ruas acontece num momento de tensão, delimitado pelo grande muro de suporte em alvenaria 
de pedra, que pelo seu carácter e desenho direccionam o percurso para oeste, isolando a rua 
da Fábrica, a este. À falta de desenho que caracterize o percurso junta-se a falta de sinalização. 
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O acesso pela Avenida de Diogo Leite resulta do encontro da Rua do General Torres com a Rua 
Cabo Simão, a oeste. O pavimento, composto por cubos de granito desenham a longa extensão 
da rua, na proximidade com o rio Douro. 

O acesso pela Travessa do Cabo Simão é definido por um percurso de contornos imprecisos e 
“improvisados”. A necessidade de chegar às poucas habitações que o percurso serve levou à 
definição de uma estrutura de caminhos adaptados, que possibilitam a chegada a uma zona mais 
central, caracterizada por um parque de estacionamento, na proximidade da Ponte do Infante e da 
Rua Rodrigues de Freitas. A difícil compatibilização entre a ausência de uma matriz consolidada 
que determine uma regra de construção e a falta de um plano de gestão entre as suas partes 
reflecte-se na forma autónoma e inconsequente da implantação das casas, das dependências 
anexas e dos percursos no terreno. Ainda que maioritariamente coberto de vegetação e detritos, 
este percurso é praticável. O pavimento em terra batida, sem qualquer tratamento e a sucessão de 
ruínas ao longo da extensão do percurso fazem parte da envolvente próxima, servindo a Travessa 
do Cabo Simão de veículo para chegar às zonas norte e sul da cidade. A Norte, o contacto com 
a rua Cabo Simão é definido por uma rampa curta com dez metros de altura. Para Este, a Rua 
Cabo Simão determina uma maior extensão, adaptando-se à encosta do rio Douro até ao Cais de 
Quebrantões. Ao longo do percurso encontramos antigas instalações fabris em estado de ruína. 
Aqui, o pavimento apresenta-se na grande parte em terra batida, existindo pontualmente, áreas 
pavimentadas com cubos de granito. Mais à frente, o novo passadiço pedonal em madeira faz a 
ligação ao areinho de Oliveira do Douro. 

A Rua Cabo Simão, descrita por vários autores por “estrada tôsca”166, destaca-se neste 
enquadramento pela sua morfologia e dimensão, já que a sua adaptação à topografia e ao 
território determinam um desenho naturalmente irregular e articulado entre a Rua do General 
Torres, a oeste, e a Rua Silva Tapada, a este, ao chegar ao Cais de Quebrantões. Encimada pelo 
mosteiro, aproximadamente a vinte e oito metros do rio, a rua reforça o enquadramento da Fábrica 
do Senhor d’Além na base da escarpa da Serra do Pilar, entre as pontes D. Luís I e a do Infante. 

166 VALLE, Carlos – A Capela do Senhor Jesus D’ Além e o seu Hospício. Boletim do Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia, Ano IX, nº 99,1991, pp.13
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Este espaço é definido, por um lado, pela altura da escarpa que atribui ao percurso uma dimensão 
e escala sem igual, por outro lado, o muro de suporte aliado a uma guarda com a altura de 1.10 
metros, serve de protecção e apoio sob a vista da Fábrica, do casario, da capela, tendo o rio 
Douro como pano de fundo. Em frente, na outra margem do rio, vê-se a Rua da Ribeira Negra, 
o Porto. 

No limite da Avenida da República, ao lado do arranque da Rua Casino da Ponte, existe ainda, um 
pequeno e indefinido parque de estacionamento, de onde é possível ter uma vista privilegiada 
sobre a cidade do Porto. O percurso, também ele, em terra batida mistura-se com as plataformas 
e vegetação do mosteiro, servindo de escape para um olhar esclarecedor e alargado sob o 
complexo industrial da Fábrica do Senhor d’Além. A sucessão de espaços descobertos e as 
várias cotas do edifício denunciam diferentes momentos e formas de construção. Ainda que se 
trate de um terreno completamente moldado pelo Homem, é visível o processo de remodelação 
e adição das suas partes ao longo do tempo, desde as plataformas exteriores, que definem o 
logradouro, às casas e anexos que integram o conjunto edificado. 

A Oeste, o limite do edificado é definido pelo acesso principal à Fábrica e às dependências 
anexas. Comprometida pela escassez de recursos, a escada apoia-se ao limite do edificado, 
permitindo a ligação à fábrica, à cota 17.30, e à cota 15.10 permite o acesso à primeira plataforma 
do logradouro, e acesso à capela. A Este, o lote é delimitado por uma escada secundária, que 
deriva da continuação do muro de suporte, permitindo o acesso, também ela, à cota 15.10. A 
regularização do logradouro á cota 15.10, foi possível através da construção de um muro de 
contenção, onde encontramos, a meio, a fonte do Senhor d’Além.

A Sul, o terreno desenvolve-se numa série de plataformas, que se percebe terem uma relação 
clara com o casario, pela existência de uma estrutura em forma de “ponte” coberta sobre a escada 
principal, que liga a casa mais próxima da fábrica ao exterior. Actualmente, subsistem dois 
volumes isolados neste espaço, um destinado a instalação sanitária, outro, pela sua dimensão 
pensamos que poderá ter servido, no passado, de dormitório para acolher os operários. Não 
conseguimos, porém, apurar se existiram mais unidades com o mesmo propósito. Este espaço, 
entendido como parte integrante da propriedade da fábrica, permite-nos ler a possível existência 
de um portão, no largo definido pelo acesso à escada principal, e na transição entre as ruas Rua 
Casino da Ponte e Rua Cabo Simão, a Oeste. 
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A tranquilidade inquietante do lugar, o ambiente tépido, uma profunda nostalgia, marcam um 
cenário pintado de pedra onde a natureza acentua o improviso entre épocas com história e sem 
história. O caminho escorregadio, sombrio, suscita mistério e dúvida, sublinhando o avançado 
estado de desqualificação urbana. A sucessão de percursos ora de pedra, ora de terra batida, 
a falta de sinalização e iluminação, a completa desarticulação das escalas do construído e os 
caminhos remotos e imprecisos, compõem um lugar que não se sabe muito bem de “onde vem” 
e para “onde vai”. O estado de amnésia e o profundo esquecimento, quando comparado com a 
centralidade e protagonismo do centro histórico, mesmo ali ao lado, gera contraste e interesse.

A Fábrica do Senhor d’Além é, hoje, a voz viva de um período da história que a evolução da 
cidade e das suas dinâmicas de produção calou. A sua estrutura austera, remete a um silencio 
intocável e a um desejo de tornar viva a história do lugar. Carregado de significado, parece-nos 
que as paredes que restam são o testemunho de uma arquitectura que quer dar vida os valores 
da memória. A estrutura em pedra confere-lhe a robustez e o simbolismo da construção antiga 
onde a solidez alia-se à vontade de afirmação territorial. Porém, o avançado estado de ruína 
dificulta a leitura da forma do edifício original, sendo impossível reconhecer a sua volumetria e 
as várias camadas que o compunham. Actualmente, as lajes dos pisos ruíram, restando apenas 
uma pequena parte à cota 17.30, à qual conseguimos aceder.

A ruína, encontra-se hoje, a “céu aberto” e completamente absorvida pela natureza. A sucessão 
de espaços cobertos foi invadida por vegetação, que releva como a Natureza se apoderou da 
obra, durante o processo de abandono. O seu estado actual é atracção para todos aqueles que 
visitam o Senhor d’Além. A sua relação com o rio e toda a atmosfera que ali se cria remete-nos 
para um lugar cénico onde a natureza faz progressivamente um apagamento da acção do homem. 
As várias patologias identificadas reforçam o estado de decadência do edificado, que acabou 
mesmo por se tornar devoluto e ameaça de vandalismo e apropriação indevida. Anexa á fábrica, e 
alvo também de estudo, são as cinco casas, que pela sua proximidade, desenho e circunstância, 
pensamos terem servido de residência para os operários da fábrica. A ligação à cota mais alta da 
fábrica é feita através de escadas, quer pela escada principal, voltada a sul, quer pela sucessão 
de escadas e patamares voltadas para o rio, que a vegetação encerra. 
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A adaptação do casario ao terreno e a sua envolvência com a massa construída reforçam a ideia 
de que estamos em presença de momentos de construção distintos, assumindo que as várias 
camadas de que fazem parte a fábrica assim como o casario, tenham surgido em diferentes 
momentos, resultado de um processo de adições sucessivas. Recentemente, a casa mais 
próxima da fábrica servia de abrigo a intrusos. Como resultado, a fábrica, tornou-se depósito de 
lixo, interditando o acesso às suas partes. 
No último ano, e de forma a impedir o abuso de que foi alvo, as portas e janelas que restam da 
Fábrica e das instalações anexas foram encerradas. A fábrica enquadra-se hoje, num cenário 
dramático, de estilhaços e fragmentos. 

É do conhecimento público o interesse em recuperar o edifício para nele integrar uma “unidade 
hoteleira de quatro estrelas”.167 O projecto de MVENTURA&PARTNERS, foi apresentado em 
2013 e encontra-se em fase de apreciação; no entanto, e segundo o que conseguimos apurar, o 
projecto foi alvo de condicionantes, que implicaram uma reformulação do mesmo. A intervenção 
proposta implica a demolição das cinco casas anexas à fábrica para nele implantar um novo 
corpo. A área compreendida entre a Rua Cabo Simão e a escada de acesso à fábrica é também 
alvo de intervenção. Pelo que conseguimos identificar trata-se de uma solução de projecto que 
se desenvolve em dois corpos que se adaptam às condicionantes do lugar, comunicando entre si 
a uma cota baixa. A fábrica do Senhor d’Além é transformada em espaço público, caracterizando 
e desenhando percursos e acessos no seu interior. 

167 http://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/interior/ruinas-da-escarpa-da-serra-do-pilar-alvo-de-pro
jeto-turistico-3794863.html
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III PROCESSO

“O processo de projectar baseia-se numa cooperação contínua entre o sentimento e o intelecto. 
As emoções, preferências, ânsias e cobiças que surgem e tomam forma devem ser examinadas 
com um raciocínio crítico. É depois o sentimento que nos transmite se os pensamentos abstractos 
são coerentes. Projectar significa, em grande parte, compreender e ordenar. Mas a verdadeira 
substância essencial da arquitectura é originada, no meu entender, pela emoção e inspiração. Os 
momentos valioso de inspiração aparecem com o trabalho paciente.”1   

Concluída a revisão bibliográfica, o presente capítulo apresenta o processo de pesquisa que se 
montou para responder aos problemas da investigação, justificando as decisões que conduziram 
à opção de projecto encontrada. A metodologia exposta inclui duas componentes fundamentais: 
uma componente prática e uma componente descritiva resultante da avaliação dessa produção 
prática. O discurso articulado entre o método, o desenho e a solução final contemplam um 
exercício que procura encontrar fundamento entre a produção teórica e os casos de estudo que 
se reportam. Neste sentido, a acção da investigação realiza-se num contexto prático e num 
território específico: o projecto de reconversão, reabilitação e transformação da Fábrica do 
Senhor d’Além. O desenvolvimento do projecto traduz-se no caso de estudo de investigação, do 
qual, advém todo o processo desenhado sobre o qual a investigação se debruça.

O caso de estudo parte de um interesse particular, e tem como características relevantes; o facto 
de o programa ser elaborado com base numa leitura da cidade actual, encontrando uma resposta 
ajustada e pertinente para um problema localizado e identificado no tecido urbano da cidade 
consolidada. A expectativa face ao contacto com novas problemáticas urbanas e arquitectónicas e 
a oportunidade de reflectir sobre elas determinou a pertinência do caso de estudo. O pensamento 
teórico é sustentado em referências que alimentam e estruturam o modo de pensar. O processo 
desenvolveu-se em torno da vontade de encontrar uma solução ampla, ajustada e fundamentada, 
sem descurar uma extensa análise sobre os temas recorrentes da cidade contemporânea, os 
quais compõem e definem o corpo teórico deste trabalho.
 

1 ZUMTHOR, Peter - Pensar a arquitectura, 2ª edição, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2009, p. 21

# 099 Desenho da autora, caderno de projecto, entrada para a Fábrica do Senhor d’ Além. 
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A organização dos dados apresentados toma por base a estruturação do método de projecto, e 
é sobre esta que sustentamos a explanação dos dados no Volume II. Os desenhos produzidos 
no decurso do processo de concepção são uma amostra sintetizada de um percurso longo e 
demorado. O seu cruzamento e associação têm por base um encadeamento de diferentes fases e 
ferramentas de trabalho, sustentados pela vontade de verificação de todos os dados analisados, 
relevantes para o entendimento do contexto de intervenção e para a construção da solução. 

A utilização de métodos alternativos de investigação ganham, pontualmente, uma dimensão 
significante, tais como: a utilização de três modelos virtuais que possibilitam uma visão 
tridimensional do edifício, desde a leitura da sua possível volumetria inicial, à adição dos 
volumes que sucessivamente o completam, até ao seu estado actual. Este processo de procura 
e fundamentação daquilo que o edifício foi, no passado, é apoiado em algumas fotografias 
históricas do lugar, sobre as quais a especulação ganhou um sentido mais prático. Após uma 
avaliação do estado actual da ruína, foi possível percebe-la no seu conjunto e construir, sobre 
ela, as bases da solução final. A narrativa que se tentou montar determina a importância e a 
vontade de dominar um edifício particular e excepcional desde a sua implantação, organização, 
estrutura e desenho. 
 
Destacamos a importância do desenho enquanto instrumento de registo e investigação, 
na medida em que após o levantamento do edificado existente, sobre o qual não existem 
elementos desenhados, nem o rigor de uma clara exposição histórica e arqueológica, nos 
permitiu compreendê-lo como um todo e lançar hipóteses sobre o processo de construção e 
consolidação. A relevância do desenho e o domínio de ferramentas que possibilitem suster a 
precisão dos dados adquiridos tornam-se fundamentais. Álvaro Siza reconhece as qualidades 
do desenho enquanto instrumento de pensar e comunicar o pensamento, sobre o exposto B. 
Fleck afirma que para Álvaro Siza “O desenho é a linguagem da memória, a forma de comunicar 
consigo e com os outros, a construção. Não desenha por exigência da Arquitectura (basta pensar, 
imaginar). Desenha por prazer necessidade e vício.”2 

2 Pub in City Sketches, Stadtskizzen, Desenhos Urbanos, Ed. Brigitte Fleck/Birkhauser Verlag, 1994, p. 182, Birkhauser. 
E tb in [Electra], p. 93, [Skira], p.22 e [Saint-Étienne], p. 74, em   SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos 
Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 137

# 100 Desenho da autora, caderno de projecto, a relação da ruína com a paisagem. 
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Deste modo, os resultados da investigação advêm de um processo de desenho que evoluiu a 
partir de uma vontade de reconhecer todas as partes do conjunto edificado, suas propriedades 
e particularidades. As sucessivas visitas ao terreno deram origem a sucessivos desenhos, que 
reflectem um processo de análise e reflexão, que sucessivamente se aprofundou. Os resultados 
da investigação pretendem contribuir para o conhecimento de todas as questões implicadas no 
projecto. O exercício de projecto não visa uma resposta específica a todas as questões levantadas, 
nem pretende servir de modelo de acção, mas antes, mostrar um processo pelo qual um método 
de intervir na cidade consolidada evoluiu, tendo em conta as mutações e as permanências que 
sobre a pré-existência determinaram um novo desenho. 

Inscrita num terreno de dimensões moderadas e limites precisos, impostos pelo encaixe do 
edifício na base da escarpa da Serra do Pilar, a Fábrica do Senhor d’Além posiciona-se entre o 
limite da rua Caso Simão e o Rio Douro. O contexto extremamente desqualificado e desajustado 
tomou dimensões mais precisas, na consciência da sua implantação e volumetria. À leitura 
dos seus fragmentos foi feita uma reconstrução cronológica, chegando mesmo a identificar 
o encadeamento das partes que articulam a actual fábrica, desde a sua ocupação enquanto 
Hospício. 

Mediante as fases de desenvolvimento e tendo em conta as problemáticas que se levantaram 
quanto ao desenho do espaço, foram reunidas referências de apoio ao desenvolvimento do 
projecto. Consciente de que o projecto arquitectónico se enriquece no confronto e a partir de 
obras construídas exemplares, o processo de construção da solução de projecto teve início 
com o estudo de obras de referência, que de um modo ou de outro, traduzem as inquietações, 
intenções, propósitos reflectidos no projecto. Ao conjunto de projecto, cuja relevância é 
apontada no decurso desta análise não nos interessa aprofundar a especificidade de cada caso, 
mas transportar os dados úteis ao desenho a estabelecer. 
O critério da sua escolha não parte assim, de uma associação específica de tipologias, uso 
ou programa, mas da relação com a circunstância transportada para o projecto. Às relações 
conscientes, juntam-se as inconscientes, que permanecem avulsas no imaginário e só se 
convocam consciente ou inconscientemente a determinado momento, no decorrer do processo 
criativo; mas também porque as relações se tornam tão mais complexas quanto maior for o nível 
de maturação de uma ideia. A dada altura, elas diluem-se para dar lugar ao próprio projecto. 

# 101 Desenho da autora, levantamento do Alçado Sul da Fábrica do Senhor d’ ALém e Casas anexas. 
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Assim, como em Álvaro Siza, “Nenhuma inovação abandona a antiquíssima razão. Não há 
inovação. Há o reencontrar da inocência, uma conquista do Estado de Graça, para que não se 
perca a Memória.”3 

Para o entendimento do edifício, para além do extenso registo desenhado, apostou-se num 
levantamento fotográfico do lugar a intervir, o qual numa fase inicial, ganhou uma extensão 
maior, com o levantamento fotográfico de todas as unidades fabris ainda presentes ao longo 
da corda ribeirinha. Hoje, a Fábrica do Senhor d’Além e a Fábrica de Santo António do Vale da 
Piedade são o testemunho vivo da incapacidade de superação do sector industrial na cidade e a 
falta de oportunidade e interesse actuais. Talvez a sua circunstância e lugar, determinem o seu 
estado de abandono e profunda amnésia temporal. 

O entendimento das diferentes ocupações do edifício e a identificação de altimetrias, tipologias 
e materiais, seguido de uma leitura temporal dos momentos de construção do edifício, 
equacionando a sua possível evolução morfológica, faseamento de construção por adição, 
estrutura uma fase inicial de trabalho, mais intuitiva que factual, pela falta de dados e referências 
que possibilitem uma leitura precisa do seu processo de formação. Ao processo desenhado, 
somam-se várias maquetas com diferentes escalas de representação. Enquanto “instrumento de 
trabalho e representação”,4 as maquetas contribuíram para uma maior aproximação ao caso de 
estudo e um posicionamento mais informado sobre o conjunto edificado, relacionando a Capela 
e a Fábrica do Senhor d’Além, que se encontram separadas por um logradouro (dividido em 
vários níveis até chegar ao rio); encimados pela rua Cabo Simão, e a imensa escarpa no topo, o 
mosteiro da Serra do Pilar. 

Desenho, memória, intuição e experimentação estruturam um percurso ao longo do qual o 
projecto se vai moldando, sem perder de vista a forte carga simbólica e histórica que envolvem 
estas peças e o tecido urbano envolvente: “Desenvolver um projecto consiste em ultrapassar a 
perene oposição entre natureza e criação humana.”5 
O cenário, o contexto e a atmosfera, fazem deste episódio urbano, um lugar singular na cidade, 
ora esquecido, ora, apreciado pelos mais curiosos e fascinados pela ruína. 

3 Pub. In Barragan, Obra Completa, Tanais Ediciones, Madrid, 1995, in Catálogo da Exposição do MOPT de Madrid, e 
in [Skira], p. 97, em SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 147
4 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 399
5 SIZA VIEIRA, Álvaro – idem, p. 329

# 102 Desenho da autora, levantamento do Alçado Este.
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11. A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

A particularidade de se tratar de um projecto em frente de água, com um forte impacto na 
paisagem, e com uma ligação directa ao centro histórico alimentou um aliciante processo de 
concepção, sustentado nas múltiplas frentes que o local estabelece, salientando a sua topografia 
e preponderância física no enquadramento da cidade.  

Porém, o processo de projecto, não faria sentido, sem uma abordagem plena da ruína, explorando 
as diferentes hipóteses de intervenção mais favoráveis ao reconhecimento da sua identidade 
e preservação. O exercício de projecto procurou assim, atingir um enquadramento favorável a 
um desejo de permanência e serviço que se procurou alcançar. Para além das inquietações 
suscitadas pela hipótese de intervenção em contexto histórico, a estratégia procurou resgatar 
a essência do lugar, acrescentando-lhe valor e um novo uso, ajustados ao tempo cultural em 
presença. Para tal a solução de projecto passou por preservá-las, integrando nelas um novo uso. 
Foi neste quadro de intervenção que se levantou um conjunto de questões, temáticas e hipóteses: 
Como intervir na ruína? Construir na ruína, assumindo um novo corpo no seu interior? Utilizá-la 
como matéria de projecto, demolindo uma parte? Construir ao lado da ruína, mantendo-a como 
“peça” da história e miradouro sobre a cidade? Intervir ao lado da ruína, fazendo esta parte do 
programa? Deverá a ruína assumir protagonismo sobre o “novo”, ou deverá, pelo contrário, ser 
o “novo” a afirmar-se sobre a ruína? 

Considerando a possibilidade de o projecto resgatar a identidade do lugar, acreditamos que o 
valor histórico e cultural da ruína poderia obter um destaque e enfoque maior quando preservada. 
Neste sentido, e numa perspectiva de tornar “viva” a importância que a ruína conquistou ao 
longo dos anos, propomos mantê-la “inteira” no seu conjunto, utilizando-a como “matéria de 
projecto”. Tendo em conta o exposto, a estratégia definida visa integrar de forma pontual um 
novo programa, uma unidade de Alojamento Local, no seu interior, sem comprometer a sua 
forma e desenho. 

# 103 Desenho da autora, caderno de projecto, Alçado Norte, a relação da ruína com a paisagem.
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Assim, optou-se por localizar, nas várias plataformas no interior da ruína, os diferentes espaços 
de apoio; Recepção, Sala de Convívio, Sala de Estar, Sala de Jogos, Restaurante e Sala Wi-fi; 
os quais servem de “elo” de ligação entre as várias cotas do edifício. O desenho dos referidos 
espaços resulta do estado actual da ruína, o qual delimita o eixo estruturante da proposta, segundo 
um jogo de cheios e vazios. A ruína potencia, neste contexto, a proximidade com a cidade, e 
a possibilidade de, sobre o rio, criar pontuais momentos de miradouro. A ligação por escadas, 
associadas às novas plataformas, deriva da necessidade de chegar aos vários pontos do edifico. 
Para facilitar o acesso a pessoas de mobilidade condicionada, bem como cargas e descargas 
de mercadorias e lixos, o programa dispõe de elevadores, articulados estrategicamente com a 
recepção. 

As áreas públicas, ou de utilização colectiva, acedem-se a partir da entrada principal do edifício, 
à cota 10.70; a partir de duas entradas secundárias; à cota 5.95 e à cota 17.30, a partir da Sala de 
Convívio e Sala Wi-fi. A uma cota intermédia e numa posição estratégica, no edifício, localiza-
se, à cota 14.00, o Restaurante. As áreas técnicas e de serviço, assim como a Sala de Estar e a 
Sala de Jogos estão articulados com a entrada, à cota 10.70. 

Sem comprometer a ruína, optou-se por criar um novo corpo, adaptado à topografia, no qual se 
localiza os diferentes quartos. Assim, o projecto seguiu como principal premissa a “intervenção 
mínima” na ruína, servindo esta de ligação entre o “velho” e o “novo”. A ruína, enquanto 
“intermediária” entre a o programa público e o programa de alojamento, é a “charneira” entre 
a valorizados dos vestígios do passado e a introdução de uma nova linguagem arquitectónica, 
assumida por um novo tempo de construção. Desta forma, a ruína, passa a ser complementada 
por um novo programa que sem relação às funções anteriormente estabelecidas, pretende 
recativar parte de um Património passível a adaptações.

# 104 Desenho da autora, vista do modelo tridimensional da proposta para a Unidade de Alojamento Local. 
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ESPAÇOS PÚBLICO

SALA WIFI (COTA 17.30) 65m2
Relação directa com o pátio de entrada do edifício, à cota 17.30
vista sobre a entrada à cota 10.70
possibilidade de acesso a um pátio interior de pequena dimensão- miradouro.

RESTAURANTE (COTA 14.00) 150m2
contacto directo com um pátio aberto
importante relação com a paisagem
localiza-se no ponto mais favorável do edifício 
espaço adaptável, com música ambiente 
intercâmbio entre a cota 17.30 e 10.70 
considerável espaço copa para confecção das refeições

ENTRADA (COTA 10.70) 60m2
rótula da distribuição do programa 
permite o acesso directo á sala de jogos à cota 10.70 e o acesso à sala de wi-fi e restaurante 
através de acessos verticais (elevador)

SALA DE ESTAR (COTA 10.70) 76m2
relacionada com a entrada e com a sala de jogos
contacto com o pátio da entrada através de grandes vãos

SALA DE JOGOS (COTA 10.70) 115m2
relacionada com a entrada
espaço de transição e permanência – dualidade 

SALA DE CONVÍVIO (COTA 5.95) 77m2
localizada na cota mais próxima do rio e o momento de chegada ao sistema de acessos em 
rampas

SERVIÇOS TÉCNICOS (COTA 10.70) 110m2
Localizado na cota da entrada principal
Acesso estratégico, ponto de convergência entre os acessos verticais para descarga de lixos e 
matérias 

UNIDADE DE ALOJAMENTO LOCAL, TRÊS ESTRELAS - 455M2

Quarto Simples  (Cotas 19.00, 20.70, 25.80, 30.90, 32.60) 40m2
Quarto Duplo (Cotas 22.40 E 27.50) 80m2

# 105 Desenho da autora, vista do modelo tridimensional da proposta para a Unidade de Alojamento Local. 
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11.1 ALOJAMENTO LOCAL: TRADIÇÃO E CONTRADIÇÃO

Sob o pretexto de reciclar um edifício industrial e na procura de novos modos de habitar, 
tendo em conta a crescente necessidade de adaptar os lugares a modelos de vida distintos e 
tendencialmente menos permanentes, o projecto, vê na hipótese de apropriação e reconversão 
da Fábrica do Senhor d’Além, uma oportunidade para a criação de uma unidade de Alojamento 
Local. O conceito surge da vontade de recuperar e revitalizar um lugar esquecido pela marcha do 
tempo, reivindicando uma nova ocupação e forma de estar na cidade. 

Localizada no coração do centro histórico, as ruínas da antiga fábrica criam a oportunidade para 
se explorarem novas abordagens, em termos de usos e de organização espacial. A visibilidade e 
o protagonismo que alcançam na paisagem da margem sul do Rio Douro dada a sua localização 
e peculiar implantação, fazem da ruína e Capela um marco visível na cidade. Tirando partido do 
rio Douro, o projecto pretende ainda dinamizar e reactivar um novo sentido do lugar, através da 
criação de um ancoradouro, criando um novo ponto de acesso e possível atravessamento, assim 
como através da promoção de diferentes pontos de vista da cidade sob a forma de miradouro e 
da ruína enquanto “contentor de emoções”. Tradição e contradição unem-se na criação de um 
novo tempo no tempo da cidade. 

O crescimento da indústria do turismo tem-se revelado um forte e importante modelo de negócio e 
desenvolvimento para a cidade. O modelo de Alojamento Local tem conquistado reconhecimento 
pela qualidade e competitividade, em termos de custos, pelos serviços que oferecem e pelos 
diferentes modelos de alojamento que proporcionam, para além de promoverem um intercâmbio 
cultural entre pessoas de todo o mundo. Neste sentido, o projecto pretende aliar uma realidade 
social e as novas dinâmicas de apropriação do centro histórico a uma vontade de projecto, que 
vai para além dos valores da imagem e da rentabilidade espacial e económica. 

O projecto desenvolvido procurou respeitar as características do lugar, comprometido pelo 
estado actual da ruína, sem perder de vista os valores da memória e do património, aliados 
a uma forte carga simbólica e imenso legado histórico.  A ruína representa nesta abordagem, 
o ponto de partida; a reflexão sobre a capacidade de apropriação e reconversão de antigas 
estruturas industriais e a sua capacidade de adaptação a novos usos e programas, preservando 
a sua autonomia e importância como parte activa de um património também ele, composto de 
fragmentos expectantes em constante transformação e adaptação. Reconversão e reabilitação 
traduzem a vontade de reactivar e transportar estes fragmentos para uma realidade contemporânea, 
capaz de lhes devolver a dignidade e a autenticidade, preservados num novo tempo cultural.

# 106 Desenho da autora, Alçados do modelo tridimensional da proposta para a Unidade de Alojamento Local. 
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12. PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÃO

«O mistério precede o vazio. O vazio precede o medo. O medo precede a vontade.»6  
As “fábricas” ou os grandes complexos industriais configuram espaços “paradigmáticos”7  num 
património consciente da sua fragilidade: a cidade, hoje, vive da sua imagem, tão romântica 
como dramática, em que a ruína – a poesia do edifício sem função – é neste contexto, a cor 
natural da sua pele enrugada. A fábrica entendida enquanto “objecto corruptível” e “sujo” 
representa, ainda, a memória de interferências profundas e recentes na paisagem.8 A recuperação 
do valor da história e da memória na construção ditam as exigências contemporâneas num gesto 
de preservação que se faça cumprir. 

“É à cultura arquitectónica que a «fábrica moderna» deve poeticamente regressar.”9 Como refere 
Nuno Portas, há o perigo em generalizar um modelo de acção ou uma lista de recomendações 
a atribuir na resolução  da dicotomia da “ruína moderna”, contribuindo para a criação de 
uma doutrina ou estereótipos de intervenção. “Cada caso é um caso”, e deve ser analisado 
e tratado individualmente, na construção “passo a passo” e no desenvolvimento das suas 
próprias potencialidades.10 Assim, a proposta de intervenção desenvolvida não pretende servir 
de conclusão aos temas apresentados, nem fundamenta uma solução para todos os problemas 
enunciados ao longo da presente dissertação, mas sim, evocar uma hipótese de intervenção, 
a partir de uma interpretação pessoal dos temas analisados. Reconhecendo a importância da 
reflexão e palavras de Álvaro Siza e Alexandre Alves Costa, esperamos, que no futuro, tudo venha 
a ser «reconhecido como património colectivo e, nessa condição, objecto de mudança e de 
continuidade».11  

6 ALMEIDA, Sebastião Ferreira de, SALDANHA, Márcia – Ruína como resistência : Um lugar estranho num promontório 
de desejos, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 108
7 FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO, Ana Vaz – O fim da fábrica, o início da ruína, em BRANÃ, Celestino García, LANDROVE, 
Susana, TOSTÕES, Ana – A arquitectura da indústria, 1925-1965, trad. PERDIGÃO, Maria, Fundação Docomomo 
Ibérico : Barcelona, 2005,  p. 91 
8 FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO, Ana Vaz – idem, pp. 91-92
9 FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO, Ana Vaz – idem, p. 92
10 PORTAS, Nuno - Os Tempos das Formas, A Cidade Feita e Refeita, Prefácio de Manuel de Solà-Morales, escritos 
1963-2004, Vol. I, Guimarães, 2012, p. 158
11 SIZA, Álvaro enunciado em COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida 
da intimidade, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 13

# 107 Casa E/C, SAMI-arquitectos, São Miguel Arcanjo, São Roque do Pico, Ilha do Pico, Açores, Portugal, 2013.
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Ao longo do tempo, a ruína conquistou um lugar “estranho”, “erótico”, ”corrompida” no 
âmago da sua própria função: um objecto destinado a cair ou a permanecer como ruína na 
modernidade.12 Integrados na paisagem, Gilles Clément (2007) defende que “(...) o conjunto de 
lugares abandonados, informais, urbanos, agrícolas, industriais e lugares-reserva constituem no 
seu todo uma terceira paisagem ou um território-outro, distinto e autónomo da paisagem genérica 
onde se incluem processos capazes de regular os efeitos de uma economia desregulada, e 
por conseguinte entende estes lugares como entidades vivas, humanas e biológicas, reservas 
«habitadas».13  

“O lugar do estranho e da ruína é hoje este, o acidente do fluxo do capital e da velocidade, o 
espaço à margem que «vive».”14 Segundo Alexandre Alves Costa, a reutilização destes edifícios, 
consiste ainda, e de forma evidente, “(...) numa proposta de os fazer desaparecer, preparando-os 
para serem contentores de um novo uso a partir da suspensão das suas características prévias.”15  
Hilde Heynen defende, porém, que nem todos os edifícios que se apresentam na história da 
arquitectura merecem, só por isso, ser preservados como património, apoiando a ideia de que 
“(...), para muitos edifícios a melhor estratégia de sobrevivência é transformá-los e adaptá-los. 
Originalidade e autenticidade são fetiches no discurso da preservação, dificilmente conciliáveis 
com os próprios valores modernistas, que enfatizam funcionalidade, flexibilidade e efemeridade. 
Portanto, gostaria, sempre que possível, de dar prioridade à criatividade da intervenção 
contemporânea, em detrimento do respeito pelo original.”16  Solà Morales: “Não defendendo um 
ultraliberal ‘laissezfaire’, reconhece que não há uma única razão, um único método para abordar 
a protecção, o restauro ou a reutilização.”17 

12 FIGUEIRA, Jorge, MILHEIRO, Ana Vaz – O fim da fábrica, o início da ruína, em BRANÃ, Celestino García, LANDROVE, 
Susana, TOSTÕES, Ana – A arquitectura da indústria, 1925-1965, trad. PERDIGÃO, Maria, Fundação Docomomo 
Ibérico : Barcelona, 2005,  p. 93
13 CLÉMENT, Guilles – Manifiesto del Tercer paisaje. Barcelona: Gustavo Gilli, 2007, enunciado em ALMEIDA, 
Sebastião Ferreira de, SALDANHA, Márcia – Ruína como resistência : Um lugar estranho num promontório de desejos, 
Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 108
14 ALMEIDA, Sebastião Ferreira de, SALDANHA, Márcia – Ruína como resistência : Um lugar estranho num promontório 
de desejos, Revista arq|a 112, Arquitectura e Arte, Ruínas Habitadas, Março, Abril, 2014, p. 108
15 COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, Jornal dos 
Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 12
16 HEYNEN, Hilde em Revista arq|a 113, Arquitectura e Arte, Revisitações Modernas, Maio, Junho, 2014, p. 25
17 MORALES, SOLÀ, enunciado em COSTA, Alexandre Alves – O Património entre a aposta arriscada e a confidência 
nascida da intimidade, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 12

# 108 Centro de Artes Contemporâneas, menos é mais arquitectos + João Mendes Ribeiro, Ribeira Grande, Açores, 
Portugal, 2014.
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A cidade é, hoje, a expressividade dramática de uma paisagem urbana algo decadente que atrai 
turistas e fotógrafos: as ruas tortuosas, as fábricas e ruínas abandonadas, os prédios em ruínas, 
reflexo de uma tardia industrialização e igualmente tardia desindustrialização. A reflexão sobre os 
objectos arquitectónicos que nela deixaram de fazer sentido (na sua concepção original), e que 
não têm mais o propósito de ser funcionais, importa-nos ressaltar e validar nesta abordagem. 

 “Apesar das deliberações consensuais sobre a salvaguarda do património moderno, pressente-
se que a complexidade da prática da preservação não é facilmente enquadrável numa doutrina. 
Essa problematicidade lembra-nos que as intervenções contemporâneas sobre as obras dos 
mestres modernos implicam simultaneamente consideração e violência. Consideração pela vida 
que trazem aos edifícios, violência pelos processos de mudança que inevitavelmente implicam. 
Num certo sentido, conservação e transformação são duas faces da mesma moeda.”18 Perante 
as várias faces do problema, acreditamos que o respeito pela obra original e a criatividade da 
intervenção contemporânea “(...) pode estar precisamente no momento do equilíbrio entre o 
existente e o novo, com audácia e sem medo, permitindo transformar com um bom senso que 
seja mais do que inovação pela inovação. A criatividade está em conseguir-se ponderação: 
responder ao presente, sem comprometer a manutenção daquilo que é necessário preservar, 
saber eliminar o supérfluo e manter o essencial.”19 

A proposta propõe, desta forma, radicalizar o sentido de “inutilidade” e tirar partido dele, contra a 
ideia que o edifício industrial é “perturbador”, “sujo”, “obsoleto”. Procurando, quando se revele 
pertinente, através do resgate do léxico programático, a expressão da sua construção enquanto 
“obra de arte”. A partir da definição programática do edificado existente são definidos alguns 
dos princípios de orientação de um novo uso. A Fábrica, passa desta forma a ser complementada 
por um novo programa, que sem relação directa com as funções anteriormente estabelecidas, 
procura revitalizar e dinamizar parte de um Património passível de adaptações. 

18 BAPTISTA, Luís Santiago – Revisitações Modernas, Os dilemas das intervenções contemporâneas no património 
moderno, Revista arq|a 113, Arquitectura e Arte, Revisitações Modernas, Maio, Junho, 2014, pp. 20-21
19 TOSTÕES, ANA em BAPTISTA, Luís Santiago, MELÂNEO, Paula – Revisitações Modernas, Perspectivas críticas 
sobre a intervenção no património arquitectónico moderno, Entrevista Ana Tostões, Revista arq|a 113, Arquitectura e 
Arte, Revisitações Modernas, Maio, Junho, 2014, pp. 23-24

# 109 Edifício de Habitação, César Machado Moreira e Cláudia Dias, Rua do Breiner 310, Porto, Portugal, 2014.
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O projecto propõe a reposição do valor da ruína através da sua afirmação territorial, quando 
transportada para uma nova monumentalidade, capaz de alterar o skyline da cidade. A proposta 
procura contribuir, para a afirmação da identidade própria do lugar, pela particularidade e 
estranheza daquilo que se reivindica como singular e, simultaneamente, sedutor. Propondo um 
olhar sobre esta cidade que se tornou “inútil” para nós (habitantes), e apenas “útil” para os 
outros (estrangeiros). 

Uma primeira abordagem ao problema leva-nos a questionar a necessidade de intervir no exterior 
da ruína, optando por “não fazer nada” à ruína, defendendo o que João Mendes Ribeiro tornou 
claro no projecto da Casa de Chá, em Montemor-o-Velho (1997/2000) e Eduardo Souto de 
Moura, no projecto para a Casa em Baião (1990/1993). A “não intervenção” é, segundo o ponto 
de vista que defendemos, o reconhecimento do valor do passado, enquanto “matéria viva” no 
projecto presente. Porém, neste caso específico, o avançado estado de degradação do edifício 
pré-existente, a sua escala e proporção na paisagem evidencia a difícil compatibilização de um 
tempo novo com um tempo passado. Perpetuar o abandono, revelar-se-ia, um prolongar do 
fracasso que verificamos. 

A proposta alimenta-se, então, de outros argumentos, que ambicionam algo mais do que a 
regeneração do lugar do Senhor d’Além em particular: alterar o skyline da cidade, um 
posicionamento extremo, mas que defendemos como necessário, tendo em consideração as 
políticas de regeneração urbana da cidade. À “intervenção mínima” acresce a oportunidade de 
tirar partido do edifício pré-existente, para com ele estruturar uma matriz consolidada, orientadora 
de um novo uso. A sua estrutura e modelação motiva o conceito do projecto, que vai “beber” 
ao passado as bases que suportam o novo desenho. A intervenção ganha, então, uma relação 
mais directa na semelhança com referências, como são exemplo: a Casa E/C, SAMI-arquitectos, 
2013; o Centro de Artes Contemporâneas, menos é mais arquitectos + João Mendes Ribeiro, 
2014; o projecto para o Edifício de Habitação, na Rua do Breiner 310, da autoria de César Moreira 
e Cláudia Dias (2014); e, ainda, o Laboratório da Paisagem, de Cannatà e Fernandes, 2010.

# 110 Laboratório da Paisagem, Cannatà e Fernandes, Guimarães, Portugal, 2010.
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12.1 ESTRATÉGIA

A singularidade da topografia ajudou a determinar o ritmo da mancha construída e a regularizar 
os três corpos que articulam a volumetria da unidade de Alojamento Local. A solução encontrada 
não deriva de uma ideia preconcebida aplicada de modo fortuito, mas antes de um processo que 
implicou o reconhecimento da natureza do espaço. Procuramos com este gesto estruturar um 
conjunto de acessos; escadas e rampas, aliadas a um novo eixo estruturante, encaixado entre o 
limite da rua Cabo Simão e a Fábrica. A sua identidade e implantação surge como uma resposta 
implícita a tudo aquilo que defendemos, tornando claras as motivações da intervenção.

Tendo em conta os diferentes entendimentos sobre a intervenção no património que fomos 
explorando, a proposta introduz três níveis de intervenção: a “não intervenção”, referente a uma 
atitude de preservação do edifício enquanto “peça” histórica e “memória” viva na sua relação 
íntima com o rio Douro e com a cidade histórica; a “intervenção mínima” dentro da ruína, tirando 
partido do seu potencial enquanto miradouro sobre a cidade; e a “Introdução de um novo sistema 
de acessos e massa construída”, que viabiliza um novo uso ao edifício e sua apropriação futura.

Defendemos fazer o mínimo indispensável, através de diferentes níveis de intervenção, desde a 
manutenção e, ou, reabilitação do existente, com o objectivo de preservar o edifício em ruínas, 
avançando com a demolição das estruturas anexas, sem uso e sem interesse arquitectónico, 
passando pela restruturação de todas as plataformas de ligação entre a Fábrica e a Capela do 
Senhor d’Além. A intervenção passa então, pela redefinição de todo o perímetro compreendido 
entre o limite da Rua Cabo Simão e o rio Douro, definido pelo seu encaixe na base da escarpa da 
Serra do Pilar. Mas se esta é, por um lado, a solução que nos parece mais plausível e sustentável, 
por outro lado, defendemos a necessidade de transformar profundamente na parte do existente, 
eliminando por um lado, todas as estruturas sem valor e, por outro lado, criar condições para 
albergar novos usos. A presente dissertação é, por excelência, o lugar de experimentação e, no 
nosso entender, descomprometida com as soluções mais consensuais e com os interesses mais 
óbvios. 

# 111 Desenho da autora, estudo do ritmo e da distribuição da Unidade de Alojamento Local. 
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No lugar concentram-se as respostas às incertezas do projecto, e cada lugar, formula no seu 
íntimo, um discurso próprio e singular. A disciplina do projecto vai para além do exercício 
formal, do gesto, ele é “(...) em cada caso, uma proclamação, uma avaliação e uma declaração 
de intenções.”20 Neste caso de estudo, a relação entre cidade e “fragmento” mostrou-se uma 
obsessão na procura incansável de resposta ao problema da arquitectura. Poder-se-á dizer, então, 
que a consciência sintomática do processo de projecto parte do olhar e do desenho, do lugar e 
do espaço, num tempo particular. 

A solução encontrada não é, contudo, imediata, mas resultante de um processo que inclui o 
reconhecimento do valor das formas, quer na área de intervenção, quer na sua envolvente. Desse 
mesmo processo fez parte a procura de modelos de intervenção, materializados em exemplos 
que serviram de referência nas várias fases do projecto. Diferentes lugares compõem diferentes 
ambientes, os quais transmitem diferentes mensagens que interferem na percepção do espaço 
não só física, mas também espiritual. Consideramos, todavia, que “(...) um projecto é sempre 
e, acima de tudo, a expressão de um juízo sobre a arquitectura, sobre a cidade como é, como 
foi, como poderia ser. Um juízo sobre a história, incluindo a história contemporânea, e sobre as 
condições do nosso trabalho. Um juízo explícito destinado a servir um objectivo e que devia ser 
olhado como tal, hoje mais do que nunca.”21  

“A introdução das novas funções ou, até, das novas necessidades ambientais ou de conforto, 
retiram o objecto em vias de «passar à eternidade» de qualquer neutralidade abstracta e colocam 
a contemporaneidade como tema paralelo e obrigatório. A actualização da pré-existência vai 
cruzar contradições no método projectual e obrigar à heterodoxia. A nova ordem resultante do 
desígnio e da necessidade é complexa e perversa e leva ao reconhecimento da impossibilidade 
de aplicação pura do modelo teórico e igualmente a consideração última de que o futuro será 
sempre incerto e a obra sempre sujeita a novas intervenções transformadoras.”22  

20 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima – Construir no Tempo, Lisboa, 1999, p.17
21 CANNATÁ, Michele, FERNANDES, Fátima – idem, p.17
22 COSTA, Alexandre Alves – Cumplicidades, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 42

# 112 Desenho da autora, estudo da implantação da Unidade de Alojamento Local, espaços públicos. 
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Hoje, é evidente a presença de uma “fractura” estruturante que delimita a área a intervir da 
restante malha consolidada. A necessidade de a fazer regressar a um novo tempo, colmatando a 
sua anulação na dinâmica da cidade visou uma proposta que procura restituir e reinventar a sua 
envolvente, com a ambição que o próprio projecto servia de âncora entre épocas de história e as 
formas da arquitectura. Referindo Alexandre Alves Costa, “Já que se reforma, aproveita-se para 
melhorar, diria o arquitecto com total naturalidade. «Távora não quer habitar o caos, como se de 
esplendor se tratasse, quer habitar o próprio esplendor.23»”24   

É na escolha entre uma infinidade de soluções que se constrói o trabalho do arquitecto, pela 
leitura daqueles edifícios e indícios que mais significativamente nos marcam, e construíram, 
um importante legado na história da arquitectura. Referindo Alexandre Alves Costa, “Restaurar, 
recuperar ou reutilizar é sempre, para Távora, a busca de uma síntese que recolha o fluir do tempo 
e possa acolher serenamente o futuro.”25 A leitura pessoal está implícita à vontade artística de 
transformação e é na cumplicidade entre a história e a infinidade de soluções que se desenvolve 
a solução e se constrói o projecto.

O projecto para as ruínas da Fábrica do Senhor d’Além é, neste sentido, um ensaio sobre a 
importância do edifício na paisagem, assumindo, uma postura crítica, na qual se defende uma 
continuidade histórica de carácter contemporâneo. Tal como no projecto desenvolvido para o 
complexo da Fábrica da Cortiça George Robinson, acreditamos que: “Conservar a memória 
histórica através do seu património construído é alimentar os sinais de identidade de uma cidade 
que não quer ver anulado o seu papel no panorama do país; mediante a sua adaptação a novos 
usos, os edifícios ‘contentores’ do passado configuram novos cenários numa velha cidade que 
se quer aberta ao futuro”.26   

23 COSTA, Alexandre Alves – “Pousada de Santa Marinha da Costa em Guimarães”, DPA – Documents de Projectes 
d’ Arquitectura. nº 14. Revista del Departament de Projectes Arquitectônics de la Universitat Politècnica de Catalunya: 
1998, enunciado em COSTA, Alexandre Alves – Cumplicidades, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 42
24 COSTA, Alexandre Alves – Cumplicidades, Jornal dos Arquitectos, nº 213, Lisboa, 2003, p. 42
25 COSTA, Alexandre Alves – idem, p. 42
26 Memória descritiva do Plano Estratégico e de desenvolvimento das instalações da Fábrica da Cortiça George 
Robinson, Portalegre, disponível em http://www.fundacaorobinson.pt/multimedia/ficheiros/14_projecto_arquitectura/
arquitectura_memoria_descritiva.pdf

# 113 Desenho da autora, estudo da distribuição e organização do programa da Unidade de Alojamento Local. 
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Desde o primeiro momento, a importância da ruína e a sua relação com a paisagem mostrou-
se decisiva na definição do método e estratégia de intervenção, uma vez que se pretende o 
respeito e a valorização do que resta do edifício pré-existente, devolvendo-lhe a sua dignidade 
e preservando a sua autenticidade.  Encaixada na escarpa do rio Douro, a Fábrica do Senhor 
d’Além é refém da paisagem que a tomou como sua. A oportunidade de lhe conferir um novo 
uso e sentido dá à paisagem um acentuado valor simbólico, numa nova dimensão e carácter. 
Procurando preservar a escala e a memória do contexto histórico, que lhe deu origem, a proposta 
pretende reactivar e preservar as ruínas da Fábrica do Senhor d’Além. A sua localização, e difícil 
acesso, são algumas das problemáticas que o projecto enfrenta. De forma a resolver o isolamento 
e a difícil acessibilidade, a solução de projecto desenvolvida procura colmatar as fragilidades do 
contexto onde se insere, na tentativa de aproximar o lugar da cidade. 

A promoção de novas dinâmicas, através da criação de novas hipóteses de acesso, possibilitaram 
criar e dinamizar novos atravessamentos e vivencias no lugar, explorando e sustentando a 
hipótese desta intervenção criar num momento excepcional na cidade, capaz de contribuir para 
a sua regeneração. Assim, a intervenção desenvolveu-se partir de dois momentos diferentes 
embora complementares: por um lado, a preocupação em melhorar a acessibilidade ao edifício 
e consequentemente possibilitar o acesso em geral, e de cargas e descargas, em particular. A 
melhoria da acessibilidade contempla ainda um novo sistema de acessos desde o rio até à Rua 
Cabo Simão, incluindo um cais de embarque e desembarque de pessoas e bens. A procura 
da essência e identidade do lugar, conduziu a uma intervenção que se deseja regeneradora 
através de uma estratégia de reposição, restauro, reciclagem, e introdução de novos elementos 
arquitectónicos. O projecto toma a paisagem como referência e motor de transformação. Para 
além de uma união que se procura pacífica e consensual entre os vários tempos de construção, 
a proposta tende a considerar o confronto entre o “velho” e o “novo”.

Apesar do referido confronto, a solução desenvolvida procura uma certa serenidade e silêncio, 
remetendo à experiência de continuidade da cidade histórica, da sua arquitectura, reduzindo 
a distância que separa “fragmento” e centro histórico. O confronto entre o novo edifício e a 
ruína, obrigou ao desenvolvimento de uma solução de desenho que procura explorar a sintonia 
do conjunto. Referimo-nos a uma sintonia em relações às diferentes épocas de construção. O 
esforço por articular as partes como um todo determinou as opções de implantação, a volumetria 
e ditou a definição e carácter dos espaços. 

# 114 Desenho da autora, estudo da distribuição e organização do programa da Unidade de Alojamento Local. 
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O desenho e a sua preponderância, evidente ao longo do processo, permitiu a constante procura 
de um mecanismo que estruture a abordagem de intervenção e clarificou as opções determinadas. 
O entendimento do desenho como método da solução possibilitou identificar uma identidade 
espacial própria a partir da manipulação do novo programa e das referências. Naturalmente, as 
características específicas de cada espaço variam consoante o uso e a importância dos espaços 
do edifício, no entanto, partilham um mesmo desenho, essência e circunstância. No conjunto, 
estas características definem a espacialidade do edifício. 

O projecto comtemplou as problemáticas inerentes à mobilidade condicionada, e sem que isso 
comprometa a viabilidade do projecto, foi pensado uma rede de acessos por rampas e elevadores. 
Os elevadores estão integrados em todos os espaços que o projecto desenha, relacionados com 
a entrada principal, à cota 17.30, a partir do qual, se distribui o programa social. Porém, o acesso 
privado à unidade de Alojamento Local pela escadaria, viabiliza um sistema específico, apoiado 
ao muro de suporte a sul, o qual permite chegar a todas as cotas de entrada de cada módulo. 

Definiu-se como objectivo garantir a circulação e o acesso a todos os espaços do programa de 
uso colectivo, que se optou por localizar no edifício pré-existente. Tendo por base o objectivo 
enunciado, criou-se um eixo de acesso e de composição que surge no seguimento da geometria 
do edifício em ruína, e se estende da fachada norte à fachada sul. Os espaços propostos 
distribuem-se assim, ao longo das quatro cotas do edifício pré-existente: o primeiro, à cota 
5.95, próximo do rio Douro, no qual se organiza a sala de convívio e a partir do qual poderá ser 
feita a primeira entrada ao edifício; o segundo, à cota 10.70, no qual é feita a entrada principal 
do edifício, possibilitando o acesso à recepção, área que ocupa o espaço central e à volta da 
qual se distribui a sala de estar, sala de jogos e exposição e espaços técnicos como a lavandaria, 
arrumos e centrais técnicas; o terceiro, à cota 14.00, no qual se opta por localizar o restaurante 
e a sala de estar, usufruindo da vista privilegiada sobre o cais de gaia e a ponte D. Luis I; e o 
quarto, à cota 17.30 no qual se organiza a sala wi-fi, com relação directa a um pequeno pátio 
descoberto, com uma vista privilegiada sobre o logradouro e a capela do Senhor d’Além. A partir 
desta cota, faz-se a entrada à cota mais alta do edifício, e às células dos quartos. Optou-se, 
ainda, por manter um dos principais vestígios e memória do passado; referimo-nos à expressiva 
chaminé da Fábrica do Senhor d’Além, à cota 15.13, com acesso a partir da cota 14.00.

# 115 Desenho da autora, estudo da distribuição e organização do programa da Unidade de Alojamento Local, 
espaços públicos no interior da ruína. 
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Sem a pretensão de “fingir”, a nova construção não pretende desvirtuar o existente, mas antes, 
restituir a sua forma original, deixando ler os vários tempos de construção. Os volumes propostos 
são, por isso, uma consequência das condicionantes físicas da pré-existência. Por um lado, 
através do seu desenho, o projecto procura resgatar e qualificar o lugar, através da integração de 
um novo uso que o dignifique e lhe dê um novo e revigorado sentido e, por outro lado, criar um 
novo sistema de espaços de utilização colectiva que garantam uma articulação do conjunto com 
o tecido e percursos existentes e uma nova relação da cidade com o rio. 

As coberturas praticáveis, com a mesma materialidade e linguagem do pavimento interior e 
exterior dos volumes, destacam os grandes planos de vidro que se abrem sobre a ruína, absorvendo 
e reflectindo tudo aquilo que a paisagem oferece. Todas as aberturas da pré-existência são 
recuperadas e utilizadas no projecto. Os vãos pré-existentes, nos locais a implantar o programa, 
são encerrados com vidro fixo, reduzindo a leitura do caixilho, por forma a manter a expressão da 
ruína, por analogia ao princípio adoptado na reconversão do antigo Convento de Santa Maria do 
Bouro em pousada, da autoria de Eduardo Souto de Moura.

Com uma linguagem distinta da pré-existência, o projecto, utiliza betão ciclópico no pavimento 
e nas coberturas do espaço público, que se opta por nivelar e regularizar, anulando o desenho da 
sua estereotomia. Nos três corpos que articulam a volumetria da unidade de Alojamento Local e 
na guarda da escada de acesso principal, optou-se por betão com cofragem de madeira, com o 
objectivo de explorar a tectónica a ele associada. Em todos os momentos de transição no espaço 
público da fábrica e na nas coberturas projectadas as guardas adoptadas são metálicas, com um 
desenho limpo e contemporâneo, consentâneo com a explorada abstracção e simplicidade do 
projecto, com o objectivo de evidenciar a ruína que se explora como cenário de todo o conjunto. 
A “intervenção mínima” na ruína procura assim, protagonizar momentos de excepção sobre a 
paisagem, ao longo de um percurso animado por miradouros, oferecendo múltiplas relações 
com a paisagem e com o edifício. O projecto tenta criar novas realidades e dinâmicas entre um 
organismo existente e um novo uso. 

# 116 Desenho da autora, estudo da distribuição e organização do programa da Unidade de Alojamento Local, 
espaços públicos, a relação da ruína com o novo programa. 
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A abstracção e a sobriedade do projecto, estabelecem-se de modo contemporâneo na relação 
entre a afirmação da pedra, enquanto símbolo e memória do lugar, e o betão enquanto assinatura 
de um novo olhar sobre o lugar, e símbolo de um novo tempo. A reflexão sobre a materialidade 
e a verdade da arquitectura está também presente na obra de Álvaro Siza; “Numa época em que 
cada vez mais aqueles elementos são normalizados e prefabricados, a arquitectura exige um 
distanciamento da continuidade de material, ou das transições suaves. O relacionamento entre 
materiais e formas autónomas é sincopado e inclui rupturas, (...).”27 

A continuidade do desenho expressa-se para além do edifício, na correspondência entre cheio 
e vazio, acessos e percursos, garantindo a transferência da coerência e equilíbrio a todos os 
momentos do projecto e à qualidade espacial da qual depende a consistência da obra. O conjunto 
de rampas que desenham o sistema de acesso, desde o cais até à articulação com a Rua Cabo 
Simão, são consequentes uns dos outros, na medida em que as várias plataformas no interior 
na ruína influenciam o desenho dos espaços adjacentes e assim sucessivamente, num percurso 
que não é linear, marcado por cheios e vazios, construído e pré-existência, “novo” e “antigo”, 
construção e espaço público. 

O desenho e a geometria do percurso determinam a composição do conjunto, definindo os 
vários aspectos que a compõem, desde a forma às proporções, da planta ao desenho dos 
muros. Importa clarificar que o domínio do desenho e geometria adoptados não se prende com 
a procura de uma beleza aparente em planta, mas com a procura da beleza e da qualidade dos 
próprios espaços, em todas as suas dimensões, tendo particularmente em conta a morfologia 
complexa do lugar. O desenho dos muros de pedra ao longo das rampas, desde o cais até à 
ruína, dependem de todo o conjunto, definindo-o simultaneamente, na medida em que, apesar 
de se assumirem como um eixo de composição, vão buscar ao desenho da ruína as suas linhas 
de orientação. Regularizada, a pedra procura a harmonia no encontro com a ruína, a partir da sua 
continuidade e expressão volumétrica. 

27 SIZA VIEIRA, Álvaro - 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 85

# 117 Desenho da autora, estudo da estratégia de intervenção da Unidade de Alojamento Local.
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A opção de mais uma vez se optar por anular o desenho do pavimento, desta vez nos percursos, 
através da utilização de uma emulsão betuminosa a frio, vai ao encontro da necessidade de tornar 
iguais todas as partes do percurso, ao mesmo tempo que uniformiza e enfatiza os momentos 
de passagem e atravessamento. No conjunto, a rampa de acesso principal, adquire outra 
materialidade e dimensão, ao assumir-se como uma peça autónoma que faz a ligação da cota da 
rua, 30.0 à cota da capela e à fábrica, 15.10. 

O encaixe do novo corpo no terreno foi determinante neste entendimento abstracto e essencial 
do espaço, onde os poucos elementos usados – plataformas, rampas, escadas e as células dos 
quartos– se articulam de modo consciente e consequente. O desenho dos percursos e acessos 
da solução cumpre a necessidade de aceder ao espaço público e privado do edifício, a partir de 
um sistema de rampas, a norte e sul, respectivamente, adaptadas e ritmadas com os alçados 
do novo corpo projectado. Por sua vez, o desenho modular das células dos quartos, deriva 
da criação de uma métrica regular, disposta ao longo da escarpa, adquirindo uma volumetria 
e desenho singular pela circunstancia do lugar, designadamente pela necessidade de ligar a 
entrada da ruína, às várias cotas dos quartos, ligando a cota 34.30 à cota 17.30. A harmonia e 
união que se pretende alcançar entre o desenho das células dos quartos e as escadas tem por 
base uma métrica de 1.20 metros, a partir da qual todo o sistema foi desenvolvido e estruturado. 
As aberturas das portas e janelas do alçado norte adoptam a mesma linguagem e desenho, 
reforçando, desta forma a opção de abstracção e a propriedade das formas. A materialidade 
adoptada evidencia esta lógica construtiva que tem por base o rigor do desenho e da geometria.  

No seu conjunto, a unidade de Alojamento Local, é composta por seis habitações com um quarto 
e por duas habitações excepcionais com dois quartos nos momentos de torção e articulação 
dos três volumes. Recorre-se a uma variação programática para resolver as excepções. O alçado 
sul, voltado para o acesso público pedonal em escada, abre pequenos vãos para iluminar para 
iluminar a zona dos quartos, sem que isso ponha em causa a privacidade do espaço privado; 
todavia, nos quartos a sul, os módulos de excepção são iluminados por lanternins. 

# 118 Desenho da autora, esquiço da vista possível a partir do restaurante (cota 14.00).
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No projecto da dissertação, o desenho da unidade de Alojamento Local constitui sobre a 
paisagem, o símbolo associado à introdução de um novo corpo em betão. A caracterização da 
sua linguagem procura na articulação da sua forma com a topografia acidentada, qualificar a 
imagem da paisagem, ao mesmo tempo que contribui para a configuração de novas dinâmicas 
de atravessamento e chegada ao edifício pré-existente. No interior do núcleo de cada módulo, 
o espaço da casa de banho é encerrado e independente. Obedecendo à métrica proposta, este 
espaço desenvolve-se num limite próprio, entre circulações, a partir de uma lógica modelar, 
alinhado pelo eixo da cobertura, servindo de “rótula” e transição entre o espaço do quarto, a sul, 
e a sala de estar, apoiada por uma banca de cozinha para confeccionar refeições simples, a norte. 

Ao longo do processo de desenvolvimento do projecto, este espaço foi sofrendo alterações, 
no sentido de melhor se enquadrar à dimensão do módulo e à forma como se relaciona com a 
circulação e condicionantes visuais que envolve. O mesmo princípio de organização e transição 
espacial, está também, presente no programa social da ruína. Solto no espaço, o referido 
volume, respeita a proporção e o enquadramento no espaço que está integrado, servindo ainda 
de dispositivo e transporte de cargas e descargas e pessoas de mobilidade condicionada, por 
nele estar enquadrado o elevador.
 
A leitura exterior do módulo dos quartos, procura o equilíbrio entre a escala dos volumes na 
harmonia do conjunto. Na nova forma a considerar, o projecto procura expandir os limites iniciais 
numa nova relação a estabelecer com a envolvente. Pelo alçado norte, tenta-se que seja criada 
uma nova narrativa no qual o espaço interior de cada módulo está visualmente relacionado com o 
exterior. Esta relação é traduzida por um conjunto de vãos que se desenvolvem no limite de cada 
módulo, distinguindo a abertura da janela e porta, pela sua disposição funcional, embora com 
igual proporções, articulando nove níveis, ligados por escadarias de acesso. Assim é conseguida 
a entrada a cada módulo, na relação íntima com o rio Douro e na presença da escarpa da serra. 
Neste entendimento, o novo alçado, desenha-se por uma lógica contemporânea, no cruzamento 
entre a antiga caracterização, transformada, que por meio de uma nova função se altera pela 
linguagem contrastante de novas acções temporalmente alargadas. 

# 119 Desenho da autora, esquiço da Sala de Convívio (cota 5.95). 
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A aparente simplicidade dos espaços desenhados e a abstracção do projecto decorre do trabalho 
de síntese de um processo complexo de sucessiva depuração da solução. O objectivo era claro: 
não comprometer a essência e a memória do lugar, criando espaços atraentes que viabilizassem 
uma estratégia de valorização da ruína enquanto elemento cénico da paisagem, intervindo nela, 
quando necessário. Os espaços mais duradouros, são eles próprios, o suporte de modificações 
apropriadas e surpreendentes, onde a elegância, abstractamente evocada, surge enquanto 
atributo frívolo, componente natural do trabalho desenvolvido por João Mendes da Rocha. “(...) é 
um refinamento, um modo delicado de sentir e estabelecer proporções, de marcar os cheios, os 
vazios, as passagens, as transparências, as alturas ou as profundidades, um certeiro desenho.”28   

A ideia de associar cronologias distintas a um novo espaço remete ao estudo de referências, 
que neste sentido, são bastante directas, como são exemplo: a Casa de Chá, do arquitecto João 
Mendes Ribeiro, 1997/2000; a Casa em Alenquer, dos arquitectos Aires Mateus, 2002; a Casa 
em Baião do arquitecto Eduardo Souto de Moura, 1990/93; a Casa em Melgaço do arquitecto 
Nuno Brandão Costa; a Casa E/C dos SAMI-arquitectos; e a Reconversão do Mosteiro de Santa 
Maria do Bouro, de Eduardo Souto de Moura, 1997-2001. Embora com programas e tipologias 
distintas, estes casos utilizam a ruína como matéria do projecto a integrar, razão pela qual os 
evocamos ou convocamos no desenvolvimento e apreciação do trabalho desenvolvido. 

28 DIAS, Manuel Graça -  João Mendes Ribeiro, Arquitectura e Cenografia, architecture and set design: JMR 92.02, 
Coimbra, 2003, p. 14

# 120 Desenho da autora, esquiço da vista possível a partir do pátio exterior do restaurante (cota 14.00).
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12.2 A PROPOSTA [REFLEXÃO]

“(...) as emoções e o sentimento são a base e o intelecto compreende, ordena e transforma. (...) 
O sentimento e a emoção são genuínos. Ensinam-nos um caminho.”29 

A proposta apresentada permitiu consolidar e sistematizar temas relacionados com o processo 
de concepção de um projecto, tendo em conta dois aspectos que consideramos fundamentais 
e indispensáveis no acto criador:  a emoção e o sentimento. Neste ‘caminho’, o olhar e o 
desenho, permitem-nos desenvolver um particular modo de ver e decifrar o mundo em geral 
e a arquitectura em particular, capaz de captar a essência e a expressão do que se procura 
exprimir ou representar. Embora a proposta apresentada expresse os princípios arquitectónicos 
que consideramos pertinentes numa intervenção desta natureza, não representa um ‘fim’ em si 
mesmo, apenas um estádio, uma etapa passível de ser questionada e alterada no decurso do 
tempo. 

A intervenção contribui para a atribuição de um novo valor e sentido só possível através do 
exercício de reconversão e adaptação da pré-existência, resgatando-a num novo tempo e 
contexto. A Fábrica do Senhor d’Além constitui um ícon de referência em contexto de frente 
de água, na proximidade do centro histórico de Vila Nova de Gaia, pelo legado histórico que 
transporta e pela demostração de  resiliência e permanência que vem a cumprir. O tema da ruína, 
intensamente abordado, remete-nos a uma posição real face ao património, particularmente 
importante no actual contexto de profunda transformação dos centros históricos do Porto e de 
Vila Nova de Gaia, permitindo-nos evidenciar a necessidade de desenvolver uma leitura mais 
atenta e profunda da cidade existente, sob pena de se perder irremediavelmente a sua essência 
e carácter. 

A oportunidade de explorar a capacidade de transformação e o potencial de estruturas devolutas 
e em profundo estado de abandono conduziu a um necessário levantamento do existente e a uma 
necessária análise e reflexão capaz de aclarar os diferentes tempos de construção e ocupação 
fixados em diferentes geometrias e tipos de ocupação.

29 ZUMTHOR, Peter – Jornal Arquitectos, Tempo, nº 229, p. 45

# 121 Estado actual, o lugar do Senhor d’Além, vista sobre a Rua da Ribeira Negra, 2016.
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A versatilidade da ruína foi tema e alvo de projecto partindo-se da possibilidade de 
simultaneamente garantir a sua permanência e nela intervir.

O processo de projecto partiu, então, de uma análise parcelar do que restou da estrutura original, 
explorando a hipótese de reciclar a matéria existente, a partir da integração de um novo programa 
e da exploração de uma nova linguagem. O problema levantado, quanto à recuperação de 
edifícios industriais devolutos, encontra nos princípios e no desenho apresentado uma solução 
de adaptação e resposta a uma necessidade contemporânea que consideramos viável.

O projecto é sempre o reflexo das inquietações, da percepção, tensões e desejos a cumprir por 
parte de quem cria. Sobre o testemunho do passado, a intervenção procura silenciosamente 
encontrar uma posição de equilíbrio e conforto na paisagem, pela linguagem que defende e 
pelo programa que adopta. Assim, o projecto é fruto de uma ideia de lugar e de paisagem, 
que procura dar sentido e dignificar a ruína existente. A paisagem e o legado histórico da ruína 
constituíram factores preponderantes na construção da estratégia, o que o torna um trabalho 
exclusivo do lugar e feito para o lugar.  

As particularidades do lugar, referimo-nos ao acentuado declive e a uma topografia acidentada, 
foram determinantes no desenho e integração do novo programa da unidade de Alojamento Local. 
Através de uma atenta leitura da paisagem, procuramos desenvolver uma narrativa singular que 
se fixou num jogo de volumes discretamente sobrepostos e encostados ao edifício pré-existente, 
nele ancorando as linhas orientadoras do novo desenho.

“A qualidade do edifício, no que se refere à inserção na cidade, deve-se, antes de mais, ao 
assumir da sua autonomia enquanto objecto singular, (...).”30 Sobre a ruína é lançado um gesto 
que procura anular o impacto da implantação do programa da unidade de Alojamento Local, que 
se organiza de forma articulada e contínua numa sucessão de novas plataforma criando jogos 
de cheios e vazios. A lógica de acessos e percursos desenvolve-se num gesto único que se 
pretende estruturante de toda a proposta. 

30 SIZA VIEIRA, Álvaro - 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p.88

# 122 Estado actual, as ruínas da Fábrica do Senhor d’Além, 2016.
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Transformação e continuidade determinam, assim, um percurso na procura do equilíbrio entre 
a aferição do adequado impacto do novo edifício no lugar e a sua importância na paisagem da 
cidade.

Entre a reconversão do edificado passado e o respeito pela legado e memória do lugar, a 
proposta procura incorporar e absorver simultaneamente o “novo” e o “velho”, a “natureza” e o 
construído”, a “arquitectura” e a “cidade”. 

“Transformamos o espaço como nos transformamos a nós próprios: de súbito e sucessivamente, 
confrontados com «o outro», colectiva e individualmente.31 A Natureza – criadora do Homem – e 
o Homem – inventor da Natureza – absorvem tudo, incorporando ou rejeitando o que os afecta.”32  

“A construção faz Natureza.”33  

31 SIZA VIEIRA, Álvaro - 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 300
32 Revisão a partir da tradução em inglês publicada in A+U, Architecture and Urbanism (Tokyo), nº 123, Dez. 1980, 
p. 69. Pub. tb in Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (Barcelona) nº 159, Out., Nov., Dez. 1983, p. 2 E tb in [Electra], 
p. 59,   [UPC], p.21, em   SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, 
p. 299
33 SIZA VIEIRA, Álvaro – 01 Textos, Edição Carlos Campos Morais, Civilização Editora, 2009, p. 387

#123 Estado actual, a relação das ruínas com a paisagem, 2016.
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A proposta da Unidade de Alojamento Local para as ruínas da Fábrica do Senhor d’Além 
implicou um demorado estudo do lugar e das suas particularidades. No contexto de frente de 
água, o edifício, encaixado na base da escarpa da Serra do Pilar, na margem sul do Rio Douro, 
desencadeou sucessivas revisitações ao lugar através do entendimento e leitura do seu tempo. 

A identidade e a memória nele inseridas comprometeu a espectativa de construir algo que o 
dignificasse, capaz de repor o equilíbrio e a harmonia, enquadrado na paisagem da cidade 
construída, embora distante da marcha de progresso do centro histórico. 

Método e estratégia dão lugar a um segundo volume que pretender tornar claro as motivações 
e directrizes de uma hipótese de projecto através da leitura do seu espaço, da profunda 
consciencialização do construir no construído, da ruína enquanto marca temporal, testemunho 
vivo do seu passado e da potencialidade das estruturas industriais obterem um novo sentido 
quando reenquadradas na contemporaneidade. 

O exercício, realizado em tempo limitado, ganha solidez nas profundas reflexões e produções 
ao longo deste processo. As decisões tomadas de modo intuitivo e espontâneo, não significam 
que sejam menos conscientes e capazes na sequência do projecto. Produção e experimentação, 
cruzam-se na criação de uma análise que ultrapassa o campo da arquitectura, como também os 
limites do próprio projecto.



Sistema das Unidades Fabris de Vila Nova de Gaia e Porto, tendo como base a Carta Militar de 1990.
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O lugar do Senhor d’ Além, Sta. Marina, Vila Nova de Gaia. 

Robert Batty, Oporto. From Fontainhas. 
Painted by Lieut. Col.e Batty. Engraved by T. 
Jeavons. 1832. Disponível em: http://www.
portopatrimoniomundial.com/ponte-das-
barcas.html

Gravura de Barão de Forrester, o Convento 
da Serra do Pilar, 1835, em GUIMARÃES, 
Joaquim António Gonçalves – A Serra do Pilar, 
Património Cultural da Humanidade, editor 
Fundação Salvador Caetano, 1999, p. 62.
Disponível em: http://portoarc.blogspot.
pt/2014_10_01_archive.html



A Serra do Pilar em 1884, em MACHADO, João Afonso – A Capela do Senhor Jesus de Além. Na Escarpa da 
Serra do Pilar. O Tripeiro, Vol. XIII, VII Série, 1994, p. 274. Disponível em: https://repositorio-tematico.up.pt/
handle/10405/1084

Mosteiro da Serra do Pilar e Hospício do 
Senhor d’ Além, década de 1849-1859, em 
GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves 
– A Serra do Pilar, Património Cultural da 
Humanidade, editor Fundação Salvador 
Caetano, 1999, p. 71

A Fábrica do Senhor d’ Além, finais do século 
XIX. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-
bptjfj44Kcc/U7XUp-SLTmI/AAAAAAAAe_4/
OPYC4FrURm8/s1600/13975663_mtPht.jpeg
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POSSÍVEL EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA
DA FÁBRICA DO SENHOR D'ALÉM
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1884

1849-1859

(18-?)

(18-?)

Possível evolução morfológica da Fábrica do Senhor d’Além.



A Fábrica do Senhor d’Além, séc. XIX. 



Volumetria da pré-existência. A Fábrica do Senhor d’Além, séc. XIX. 



Axonometria da pré-existência. A Fábrica do Senhor d’Além, séc. XIX. 
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PERCEPÇÕES, MEMÓRIAS E ATMOSFERAS. 
A NARRATIVA DO LUGAR.

As imagens utilizadas são da autora, © Lisete Teixeira. 
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2

# 01 A Fábrica do Senhor d’Além. Enquandramento da Ponte D. Luís I.

3



5

# 04 A Escarpa da Serra do Pilar. Enquandramento da Ponte D. Luís I.

6



# 07 A Fábrica do Senhor d’Além. Entre as Pontes D. Luís I e Infante Dom Henrique. 

8

9



# 10 Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia.
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# 13 Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia.
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18

# 16 A Capela do Senhor d’ ALém. Entre as Pontes D. Luís I e Infante Dom Henrique. 



# 19 Casario da Fábrica do Senhor d’ Além. Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia.
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# 22 Rua Casino da Ponte, Vila Nova de Gaia.
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24



26

27

# 25 A Fábrica do Senhor d’ ALém. Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia. 
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30

# 28 Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia. 
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# 31 Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia. 
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# 34 Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia. 



38

39

# 37 Na proximidade do Cais de Quebrantões, Vila Nova de Gaia. 



41

42

# 40 Travessa do Cabo Simão na comunhão com a Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia. 



44

45

# 43 Travessa do Cabo Simão. Entre as Pontes D. Luís I e Infante Dom Henrique.



47

48

# 46 Travessa do Cabo Simão. Em proximidade com a Ponte Infante Dom Henrique.



50

51

# 49 Vista da Ponte Infante Dom Henrique. A Fábrica do Senhor d’ Além, enquadramento.



53

54

# 52 Vista da Ponte Infante Dom Henrique e da Calçada das Carquejeiras, Porto. 



56
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# 55 Vista da Rua Miradouro, Porto. A Fábrica do Senhor d’Além, contexto e enquadramento. 



59

60

# 58 Vista da Rua da Riveira Negra e da Ponte D. Luís I. A Fábrica do Senhor d’Além, contexto e 
enquadramento. 



O LUGAR.
TEMPO, PAISAGEM E RUÍNA. 

As imagens utilizadas são da autora, © Lisete Teixeira. 
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2

3

# 01 Vista do parque da Serra do Pilar. A norte a Rua da Ribeira Negra.



5

6

# 04 Vista da Rua Cabo Simão. Entre muros.



8

9

# 07 Vista da Rua Cabo Simão. A Capela e a Fábrica do Senhor d’Além. 
Em frente o Hotel Eurostars Porto Douro.



11

12

# 10 A ruína: a Fábrica do Senhor d’Além. Alçado este. 



14

15

# 13 Acesso pedonal pela escadaria principal da Fábrica do Senhor d’Além.



17

18

# 16 Interior da Fábrica do Senhor d’Além. Acesso a partir da cota 17.30.



20

21

# 19 Interior da Fábrica do Senhor d’Além. Acesso a partir da cota 17.30.



23

24

# 22 A Fábrica do Senhor d’Além. Sobre o rio.



26

27

# 25 A Capela do Senhor d’Além. Vista do logardouro.



# 28 O logardouro. Entre a Fábrica e a Capela. A sul a Rua Cabo Simão e a escarpa da Serra do pilar. 
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32

33

# 31 A Fábrica e a Capela do Senhor d’Além. Estado actual. A relaçã da ruína com a natuteza. 



# 34 O casario da Fábrica. Rua Cabo Simão, Vila Nova de Gaia. 

35
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39

# 37 A Fábrica e a Capela do Senhor d’Além. Estado actual, 2016. 
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 7.5

12.25

16.00

19.00

45.00



15.10

12.70

63.10

26.40

10.20

26.60

22.50

43.12

19.50

31.22

14.70

17.30

15.13

10.70

10.70

5.95
15.10

77.9064.60

83.50

61.80

55.70

43.30

60.90

90.80

22.66

31.22

28.70

27.10
29.10

22.00

22.00 17.50

17.47

29.60

75

70

65

60

55

45

40

35

40

5

10

15

20

25

80

30

85

10

5

15

20

25

30

50

RUA CABO SIMÃO

TRAVESSA CABO SIMÃO

RUA CABO SIMÃO

RUA CABO SIMÃO

28.40

42.40

32.60

43.12

45.96

30.09

27.02
34.30

38.00

25.00

46.60

49.40

RUA CASINO DA PONTE

PLANTA DE LEVANTAMENTO ESC. 1.500



AA'

BB'

CC'

DD'

EE'

ESQUEMAS DOS CORTES DE LEVANTAMENTO DA  RUÍNA PRÉ-EXISTENTE



22.50

28.40

14.70

10.70

9.95

23.70

21.15

13.54

5.95

17.90

CORTE TRANSVERSAL AA' ESC. 1.200



17.30

10.70

5.95

24.10
23.70

17.90

26.90

CORTE TRANSVERSAL BB' ESC. 1.200



17.30

23.70

15.13

17.30
17.90

15.10

10.50

19.50

15.10

17.90

26.20

34.30

15.34

10.70

ALÇADO NORTE CC' ESC. 1.200



10.50

15.10

10.70

17.30

26.40

19.50

15.13

23.70

17.30

23.70

26.20

34.30

15.34

21.15

13.54

26.90

17.90

CORTE LONGITUDINAL DD' ESC. 1.200



53

59

57

61

63

14.70
15.10

17.30

24.10

29.10

34.30

ALÇADO SUL EE' ESC. 1.200



A Fábrica do Senhor d’Além, séc. XXI. 



Volumetria da pré-existência. A Fábrica do Senhor d’Além, séc. XXI.



Axonometria da pré-existência. A Fábrica do Senhor d’Além, séc. XXI.
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Maqueta de estudo e de levantamento da ruína, a Fábrica do Senhor d’Além.
Contexto e enquadramento. Escala 1.200. 



Maqueta de estudo e de levantamento da ruína, a Fábrica do Senhor d’Além.
Contexto e enquadramento. Escala 1.200. 
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A DEMOLIR A CONSTRUIR
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PROPOSTA: RECONVERSÃO E MEMÓRIA
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Proposta da Unidade de Alojamento Local. 



Volumetria da proposta da Unidade de Alojamento Local. 
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Axonometria da proposta da Unidade de Alojamento Local. 





Maqueta de estudo da Proposta Final. Escala 1.100. 



Maqueta de estudo da Proposta Final. Escala 1.100. 



Maqueta de estudo da Proposta Final. Escala 1.100. 
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UNIDADE DE ALOJAMENTO LOCAL, QUARTOS SIMPLES E DUPLO ESC. 1.50
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1
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1
10
7
11
12
13

1 BETÃO CICLÓPICO, 18CM
2 POLIESTIRENO EXPANDIDO (WALLMATE), 8CM
3 PERFIL DE REMATE

4 PRÉ ARO COM ISOLAMENTO TÉRMICO

5 VÃO BASCULANTE, ALUMINIO EXTRUSAL, LACADO
6 RUFO DE ACABAMENTO

7 TELA DE IPERMEABILIZAÇÃO
8 LÂMINA DRENANTE PITONADA
9 FILTRO GEOTÊXTIL

10 REGULARIZAÇÃO
11 BETÃO DE LIMPEZA, 2OCM

12 ENROCAMENTO
13 TERRA COMPACTA

14 POLIESTIRENO EXTRUDIDO (ROOFMATE), 8CM
15 LANTERNIM

16 TUBULAR RECTANGULAR

17 CHAPA DE ZINCO
18 SOALHO DE MADEIRA
19 TACOS DE MADEIRA
20 MEMBRANA ACÚSTICA 0.05CM

21 BETÃO LEVE, 20CM
22 CAMADA DE ASSENTAMENTO, 6CM
23 BETÃO DE LIMPEZA, 2OCM
24 CAIXA DE BRITA, 28CM
25 CAPA PROTECTORA

26 ARGAMASSA MICROBETÃO, 5CM
27 LAJE MACIÇA DE BETÃO
28 PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA PRE-EXISTENTE

29 CERESITE
30 CAIXILHO DE CORRER DE 3 FOLHAS (VITROCSA)

31 GUARDA EM FERRO PINTADA
32 CAIXILHO FIXO (VITROCSA) CORTE CONSTRUTIVO FF' ESC. 1.50
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1 BETÃO CICLÓPICO, 18CM
2 POLIESTIRENO EXPANDIDO (WALLMATE), 8CM
3 PERFIL DE REMATE

4 PRÉ ARO COM ISOLAMENTO TÉRMICO

5 VÃO BASCULANTE, ALUMINIO EXTRUSAL, LACADO
6 RUFO DE ACABAMENTO

7 TELA DE IPERMEABILIZAÇÃO
8 LÂMINA DRENANTE PITONADA
9 FILTRO GEOTÊXTIL

10 REGULARIZAÇÃO
11 BETÃO DE LIMPEZA, 2OCM

12 ENROCAMENTO
13 TERRA COMPACTA
14 POLIESTIRENO EXTRUDIDO (ROOFMATE), 8CM
15 LANTERNIM
16 TUBULAR RECTANGULAR

29
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11
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1

7
10

1
31

17 CHAPA DE ZINCO
18 SOALHO DE MADEIRA
19 TACOS DE MADEIRA
20 MEMBRANA ACÚSTICA 0.05CM
21 BETÃO LEVE, 20CM

22 CAMADA DE ASSENTAMENTO, 6CM
23 BETÃO DE LIMPEZA, 2OCM
24 CAIXA DE BRITA, 28CM
25 CAPA PROTECTORA

26 ARGAMASSA MICROBETÃO, 5CM
27 LAJE MACIÇA DE BETÃO
28 PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA PRE-EXISTENTE
29 CERESITE
30 CAIXILHO DE CORRER DE 3 FOLHAS (VITROCSA)
31 GUARDA EM FERRO PINTADA

4

32 CAIXILHO FIXO (VITROCSA)

32
3

CORTE CONSTRUTIVO CC' ESC. 1.50



Maqueta de estudo da Unidade de Alojamento Local. 
Quartos simples e duplos. Acesso e particularidades. Escala 1.50. 



Maqueta de estudo da Unidade de Alojamento Local. 
Quartos simples e duplos. Acessos e particularidades. Escala 1.50. 



Renders de estudo da Unidade de Alojamento Local. 



Panorâmicas. 

© Lisete Teixeira. 
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