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APRESENTAÇÃO 

 

A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o 

Museu Nacional de Machado de Castro 

 

Manuel João Favita Marchã 

 

O presente trabalho de investigação tem por objetivo ensaiar e estabelecer um 

conjunto de respostas orientadoras, capazes de entender a resiliência arquitetónica 

enquanto identidade do espaço físico construído, do qual resulte a valorização do 

lugar. 

A estratificação dos elementos orgânicos permite que a natureza consubstancie a sua 

evolução. De forma similar, também a humanidade, como parte integrante deste 

processo se desenvolve criando, preservando, ou modificando os lugares onde habita. 

A investigação, para além do capítulo introdutório, está metodologicamente organizada 

noutros três capítulos, em que cada um aborda um caso de estudo específico, com o 

intuito de entender a aplicabilidade da resiliência arquitetónica enquanto elemento 

valorizador do lugar. 

O segundo capítulo aborda a questão da valorização do lugar por intermédio da 

resiliência arquitetónica do edifício e tem como caso de estudo o Criptopórtico do 

Fórum de cidade romana de Aeminium, hoje cidade de Coimbra. O terceiro capítulo 

aborda a valorização do lugar tendo por suporte a qualidade da própria intervenção, 

enquanto ato modificador resultante das experiências, reflexões e autoria de cada 

projetista. Este capítulo considera como caso de estudo a intervenção do Arquiteto 

Gonçalo Byrne, na obra de ampliação e remodelação do Museu Nacional Machado de 

Castro (MNMC). O quarto capítulo tenta entender a valorização do lugar através de um 

ensaio académico, cujo caso de estudo incide na proposta de projeto apresentada 

para o trabalho final do 5º ano, com o intuito de entender a valorização do lugar em 

função da qualidade do projeto. 

 
 
Palavras-chave: Lugar, Resiliência, Reinterpretação e Valorização 



 

  
 

  



 

  
 

PRESENTATION  

 

The architectural resilience in the reinterpretation and the enrichment of 

place: the Machado de Castro National Museum 

 

Manuel João Favita Marchã 

 

The objective of this research is to test and establish a set of guiding statements that 

are able to make sense of architectural resilience as identity of the built physical 

environment, which results in valorisation of place. 

The stratification of organic elements permits nature to substantiate its evolution. 

Similarly, humanity, as an integral player in this evolving process, creates, preserves, 

or modifies the places it inhabits.  

Beyond the introductory chapter, this research is methodically organised in a further 

three chapters, each addressing a specific case study, with the aim of understanding 

the applicability of architectural resilience as an element of place valorisation.   

The second chapter addresses the question of the valorisation of place through the 

building’s architectural resilience, using the Criptopórtico of the Forum of the Roman 

city of Aeminium, now city of Coimbra, in the North of Portugal.The third chapter 

addresses valorisation of place that is supported through quality of intervention itself, 

as modification results from the experiences, reflections and agency of each 

draftsperson. This chapter uses Architect Gonçalo Byrne’s intervention on the 

enlargement and remodelling of the Machado de Castro National Museum in 

Coimbra.With the intent of helping to understand valorisation of place vis a vis quality 

of project function, the fourth chapter analyses valorisation of place through an 

academic essay, using a case study from a 5th year final project proposal.  

 

Key words: Place, Resilience, Reinterpretation and Valorisation 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de investigação tem por objetivo ensaiar e estabelecer um 

conjunto de respostas orientadoras, capazes de entender a resiliência arquitetónica 

enquanto identidade do espaço físico construído, do qual resulte a valorização do 

lugar. 

Esta reflexão coloca em discussão um conjunto de questões focadas essencialmente 

no espaço físico construído, no qual ocorre a evolução das sociedades. A observação 

do espectro temporal desta evolução revela que este processo decorre de um conjunto 

de sucessões e contextos, em que a identidade das sociedades se afirma quando o 

presente projeta o futuro sem roturas abruptas, mantendo determinados fundamentos 

do passado como modelo de continuidade. Neste contexto, o objeto arquitetónico 

assume um caráter unitário deste processo, pelo que a resiliência arquitetónica deve 

ser encarada enquanto fundamento de continuidade. 

O conceito de lugar, enquanto espaço físico ocupado pelo Homem, gerador de 

relações pessoais e interações espaciais, consubstancia o palco da vida humana. 

Perante este facto, a sustentabilidade, a identidade e a respetiva evolução das 

sociedades, ficará muito dependente da própria qualidade dos lugares que ocupam. 

Do programa da Unidade Curricular de Projeto III, do 5º ano, do Curso de Arquitetura 

do ano letivo 2011/2012, constou a realização de um trabalho final cuja estratégia 

concetual incidiu na área da Grande Lisboa, no plano de uma sustentabilidade cultural, 

não institucional, prevendo criar uma rede de apoio às diversas produções 

independentes, no contexto das artes contemporâneas. A proposta de intervenção 

deveria incidir num dos três sítios propostos pelo Corpo Docente, nomeadamente: 

Conventinho – Farmácia Militar, Calçada da Estrela, Cinema Paris; Avenida 24 de 

julho, Trinta e Um da Armada/Quartel de Marinheiros e Algés (Beira – Rio /Poente). 

O trabalho de investigação está metodologicamente organizado em três capítulos, em 

que cada um aborda um caso de estudo específico, no intuito de entender a 

aplicabilidade da resiliência arquitetónica enquanto elemento valorizador do lugar. O 

segundo capítulo aborda a questão da valorização do lugar por intermédio da 

resiliência arquitetónica do edifício, cuja implantação do edifício decorre das regras e 

metodologias clássicas, exaltando as qualidades cosmológicas dos espaços físicos 

naturais, sem descurar as interações espaciais do edificado. Este capítulo tem como 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   26 

  
 

caso de estudo o Criptopórtico do Fórum de cidade romana de Aeminium, hoje cidade 

de Coimbra. O terceiro capítulo procede à abordagem da valorização do lugar tendo 

por suporte a qualidade da própria intervenção, enquanto ato modificador resultante 

das experiências, reflexões e autoria de cada projetista. Este capítulo considera como 

caso de estudo a intervenção do Arquiteto Gonçalo Byrne, na obra de ampliação e 

remodelação do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC). Neste capítulo são 

ainda apresentadas, em anexos do trabalho, duas leituras metodológicas distintas, 

nomeadamente peças escritas e desenhadas dos projetos apresentados a concurso 

pelo Arquiteto João Santa-Rita e pelo Arquiteto Manuel Aires Mateus. O quarto 

capítulo desenvolve um ensaio académico resultante da proposta de projeto 

apresentada para o trabalho final do 5º ano, tendo como caso de estudo o Baluarte de 

Alcântara, numa tentativa de entender a valorização do lugar e revelar a estratégia de 

projeto numa reinterpretação do objeto arquitetónico. 

No seguimento deste enquadramento, o segundo capítulo tenta justificar a resiliência 

arquitetónica como fator de valorização do lugar recorrendo como caso de estudo ao 

criptopórtico romano do Fórum de Aeminium. Esta exposição tem por suporte a leitura 

configurada em três subcapítulos, em que cada um deles estabelece como hipótese, 

um elemento capaz de participar no processo da resiliência arquitetónica, tendo sido 

considerados o lugar a memória e a função. O primeiro destes elementos enquadra-se 

na perspetiva das qualidades do espaço físico natural onde se implanta o edifício, de 

acordo com uma leitura cosmológica; o segundo aborda o artefacto arquitetónico 

revestido de valor na sucessão e continuidade cultural; o terceiro elemento é assumido 

enquanto artefacto arquitetónico com utilidade justificada no tempo. Decorrente dos 

elementos elencados, os quais se inserem na linguagem disciplinar da arquitetura, foi 

estabelecida uma leitura contundente à compreensão da premissa inicialmente 

colocada. Perante as perspetivas ensaiadas, enquanto hipóteses de elementos com 

possibilidades potenciadoras da resiliência arquitetónica, questiona-se qual dos 

elementos apresentados terá uma importância determinante e intemporal para a 

garantia da resiliência do edifício? 

O terceiro capítulo procura justificar a qualidade da intervenção, enquanto ação 

modificadora decorrente das necessidades humanas, como fator participativo na 

valorização do lugar. Tem como caso de estudo a intervenção do Arquiteto Gonçalo 

Byrne aquando do projeto de ampliação e remodelação do MNMC. Este capítulo 

ensaia hipóteses de resposta dividindo-as em três subcapítulos onde são abordados o 
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lugar, a materialidade e o tempo, como elementos intervenientes, no processo da 

resiliência arquitetónica. Para além da leitura complementar, os elementos neste 

subcapítulo são abordados essencialmente segundo as reflexões críticas do Arquiteto 

Gonçalo Byrne, registadas sob a forma de entrevista, e transcritas para o presente 

trabalho de investigação. O primeiro dos elementos é assumido numa leitura autoral 

do espaço construído enquanto elemento promotor de interações espaciais na cidade 

de Coimbra. O segundo subcapítulo assume a materialidade como elemento versátil 

da essência estrutural e sensorial do objeto arquitetónico. O terceiro subcapítulo 

procura entender o tempo, enquanto espaço cronológico mensurável para o 

desenvolvimento conceptual do projeto. Perante as reflexões apresentadas na 

entrevista ao Arquiteto Gonçalo Byrne, cabe questionar se a qualidade da intervenção, 

com afetação de cada um dos elementos ensaiados, contribuirá para a manutenção 

identitária e continuidade do lugar? 

O quarto capítulo desenvolve uma interpretação suportada no projeto desenvolvido 

para o trabalho final do 5º ano. Constatou-se que as intervenções na margem 

ocidental do rio Tejo, no intuito de melhorar as acessibilidades, deram origem à Av. 24 

de Julho e, com ela, o desaparecimento quase total do Baluarte de Alcântara. 

Reconhece que perante este facto o Bairro de Alcântara ficou privado da existência de 

uma imagem física e das interações espaciais que este objeto arquitetónico poderia 

estabelecer no contexto atual da cidade de Lisboa. Este capítulo pretende entender se 

o projeto, suportado por opções de conceito, baseadas na reinterpretação do objeto 

arquitetónico, contribui para o processo da resiliência arquitetónica, assumindo como 

caso de estudo o Baluarte de Alcântara. A leitura deste capítulo divide-se em três 

subcapítulos incidindo no lugar, no contexto e na imagem, enquanto elementos 

intervenientes no processo da resiliência arquitetónica, e influenciadores das opções 

do projeto. O primeiro aborda o lugar enquanto referência poética para o projeto, o 

segundo assume o contexto enquanto fator condicionador da função e o terceiro trata 

a imagem enquanto fator de interferência na reinterpretação do objeto arquitetónico. 

Perante estes ensaios resta entender no caso das decisões do projeto assumirem 

como metodologia projetual a reinterpretação do objeto arquitetónico, se será condição 

suficiente para reaver a memória física do objeto, devolvendo as interações espaciais 

ao lugar? 

 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   28 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   29 

  
 

2. O EDIFÍCIO COMO UNIDADE RESILIENTE  

O presente capítulo procura abordar o edifício sob o conceito de unidade1 resiliente2 

em que, assumindo-o como um facto urbano com passado, poderá consubstanciar, ou 

não, uma valorização do lugar. 

A história da humanidade realça o ensinamento de que não se deve menosprezar o 

conhecimento dos nossos antepassados. Os Romanos terão aprendido muito com os 

ensinamentos dos Gregos e Etruscos na arte de construir, atingindo um outro estádio 

do conhecimento no que respeita à organização e planeamento da cidade como 

entidade representante da ordem Cósmica. É, no entanto, com Vitrúvio3 e a sua obra 

intitulada De Architectura4, onde ficam reunidos, e doados à humanidade, um conjunto 

de conhecimentos racionalmente organizados das boas práticas de construir. Nesta 

obra, Vitrúvio transmite o exercício mental e prático em que, segundo este o autor: 

ARQUITECTURA consiste em cinco assuntos: nomeadamente, o Ordenamento, 

chamado Taxis pelos Gregos; a Disposição, correspondendo àquilo que eles 

denominavam Diathesis; a Euritmia
5
, ou Proporção; a Utilidade, e a Distribuição, que 

em Grego é conhecida por Oeconomia. (Rua, 1998, p. 8) 

                                            
1
 Unidade in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 

Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa. Nome feminino que 
representa o carácter do que é uno, do que forma um todo orgânico. 
2
 Resiliência in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 

Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/resiliencia. Da mecânica é a 
capacidade de resistência de um material ao choque, que é medida pela energia necessária para produzir 
a fratura de um provete do material com dimensões determinada 
Do figurado é a capacidade de defesa e recuperação perante fatores ou condições adversas. 
3
 Vitrúvio, “terá sido arquitecto já no tempo de Júlio César (c. 101- 44 a.C.) e dedica aquele seu escrito, à 

data da respectiva redacção, ao imperador contemporâneo, que tudo leva a crer que tenha sido Octávio 
(Caius Julius Caesar Octaviannus Augustus, 63 a. C.-14 d. C.), sobrinho neto e filho adoptivo de Júlio 
César, […] dirigindo-se ao dedicante, «esperando desta profissão que já anteriormente me tinha sido 
permitido ao tecer algumas considerações junto do Imperador seu pai…», […] podendo assim considerar-
se que esta obra foi escrita no século I a. C., já no fim da vida do seu autor, falecido muito provavelmente, 
no final deste mesmo século ou, quanto muito, mas menos provável, no principio do seguinte. “ (Rua, 
1998, p. i a ii). 
4
 A obra original de Vitrúvio, denominada “De Architectura”, originalmente escrita em Latim, foi traduzida 

para Francês pelo Médico e Arquiteto Claude Perrault (1613-1688), a pedido de Colbert, na altura Ministro 
das Finanças de Luís XIV, aquando das obras de remodelação da fachada do Palácio do Louvre. 
Rua (1998), comenta que a obra de tradução teve duas edições (1673 e 1684), pelo que estas obras 
revelam a posição do próprio autor face ao pensamento filosófico que se vivia França no século XVII, 
perseguindo o todo harmonioso sob a influência das questões relacionadas com princípios do bom gosto, 
sujeição às regras, à ordem, equilíbrio e à razão. 
5
 Rua (1998), comentando o significado de Euritmia pela tradução de Perrault refere que “Este termo tal 

como já foi anteriormente referenciado é tomado da Música e da Dança, e significa a Proporção das 
medidas do Canto e dos passos da Dança. Não existe qualquer termo Francês, que eu saiba, para 
exprimi-lo além da Proporção: pois o de Rima está demasiado relacionado com a terminação das 
palavras, para poder ser aplicado a outra coisa. Todos os Intérpretes acreditaram que Euritmia e a 
Proporção, que Vitrúvio chama Symmetria, são aqui duas coisas distintas, porque parece que ele dá duas 
definições: mas essas definições, bem analisadas, apenas dizem a mesma coisa; uma e outra referem, 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/resiliencia
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A Euritmia é a beleza da ligação de todas as partes da obra, que lhe atribui o aspecto 

agradável, quando a altura corresponde à largura, e a largura ao cumprimento, tendo 

todo o conjunto a exacta dimensão. A proporção também é a relação que toda a obra 

tem com as suas partes, e aquela que elas têm separadamente em relação ao todo, 

seguindo a medida duma certa parte. […] Assim nas obras onde se pretenda atingir a 

respectiva perfeição, um membro em particular permite julgar a grandeza de toda a 

obra. (Rua, 1998, p.11) 

 

O edifício, entendido sob o termo de unidade acaba por estabelecer, de modo 

implícito, a aplicação dos conceitos enunciados por Vitrúvio, constantes na citação 

anterior, nomeadamente, no que respetivamente ao termo Euritmia6. Este conceito, 

fora prática corrente nas construções dos edifícios públicos romanos, com o propósito 

que Vitrúvio nos revela nos seus ensinamentos. 

Por seu turno, Bruno Zevi7, no seu trabalho de desenvolvimento teórico quanto à 

interpretação formalista, refere que “As estéticas tradicionais enumeram uma 

monótona série de leis, qualidades, regras, princípios a que a composição 

arquitetónica deve responder: a unidade, o contraste, a simetria, o equilíbrio, […].“ 

(Zevi, 2002, p. 166). 

Compor é o contrário de justapor, onde não existe a força de um discurso, mas apenas 

uma série de palavras isoladas, sem significado. […] esta qualidade pela qual todos os 

                                                                                                                                
com um discurso bastante embrulhado, a Conveniência, da Correspondência e da Proporção, que as 
componentes têm com o todo”. (Rua, 1998, p. 11) 
6
 Vitrúvio na sua obra considera que a arquitetura consistia em cinco assuntos sendo estes: o 

Ordenamento, chamado de Taxis pelos Gregos; a Disposição a qual correspondia ao que, no seu tempo, 
denominavam por Diathesis; a Euritmia, ou Proporção; a Utilidade, e a Distribuição, que em grego se 
denominava por Oeconomia. Podemos constatar na obra de Vitrúvio que estes cinco elementos que 
constituem a arquitetura estabeleciam uma relação de racionalidade, tal como refere Helena Rua “Ora 
porque para bem fazer este Ordenamento das dimensões, que esta Disposição, ou situação de toda a 
construção ou das suas partes segundo as respectivas qualidades, deve-se regrar pela Proporção que faz 
com que todos os componentes se harmonizem bem em conjunto porque houve atenção à Utilidade e à 
Economia.” (Rua, 1998, p. 10). Vitrúvio estabelece relacionamentos de proximidade entre este cinco 
assuntos com o intuito de atingir o aperfeiçoamento da arquitetura, delineando assim duas partes 
nomeadamente o Ordenamento e a Disposição que atribuem a todas as componentes do edifício a sua 
perfeição, enquanto a Proporção é tal que a Utilidade e a própria Economia o requerem. 
7
 Bruno Zevi – arquiteto Italiano, crítico, historiador e em determinada fase da sua vida deputado pelo 

partido Radical no Parlamento italiano – veio a falecer em Roma. Seu nome representa um marco 
fundamental na formação das gerações de arquitetos do pós segunda guerra mundial. A sua vida foi 
intensamente preenchida por um grande espirito crítico, levando-o a publicar inúmeros artigos em 
periódicos como o Metron, vindo mesmo a dirigir a revista L´Architettura. Com a sua atividade ideológica 
podemos hoje usufruir dos seus ideais em obras como: Saper vedere l’architettura, un’architettura 
orgânica, Storia dell’Architettura Moderna. Na sua opinião, Erich Mendelsohn, era o expoente máximo do 
expressionismo na arquitetura, paralelo europeu com Lloyd Wright. Zevi fora vítima da incompreensão e 
da perseguição racial e religiosa, saindo da Itália de Mussolini, exilou-se nos Estados Unidos em 1940. É 
neste contexto que compreendemos: para além do seu agudo espírito crítico e original interpretação da 
arquitetura, a revelação de uma enorme coragem pela justiça, bem-estar social, dignidade humana, 
liberdade de pensamento, aversão a toda sorte de despotismo e coerção. 
Com a sua edeologia tenta defender e manter viva a chama do Iluminismo e tradição Clássica, desde a 
antiga Grécia até aos mestres do Neoclassicismo, os quais apelidava de “primeiros modernos”. 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   31 

  
 

elementos da obra de arte são necessários e nada pode ser acrescentado nem 

subtraído […]. (Zevi, 2002, p. 166) 

 

O edifício resiliente, cujo termo deriva da palavra resiliência, estabelece um 

entendimento relacional com o tempo de construção deste objeto arquitetónico. O seu 

valor individual, decorrente de uma determinada linguagem, identificada pelas 

tendências de determinado tempo, consubstancia a atribuição de um valor 

arquitetónico em que como refere Aldo Rossi, “[…] Apercebemo-nos de que, se o facto 

arquitetónico que nós examinamos fosse, por exemplo, construído recentemente, não 

teria o mesmo valor.” (Rossi, 2001, p. 45). 

Nesta perspetiva, não se pretende refutar a teorização de que “[…] A individualidade 

depende certamente mais da sua forma do que da sua matéria, embora esta tenha um 

papel importante.” (Rossi, 2001, p. 45). Quanto ao entendimento deste autor, 

considera-se antes, no que respeita ao conceito de edifício resiliente, que a teorização 

de Vitrúvio certamente será mais apropriada quando o edifício assume essa 

característica não pelo preceito da Euritmia, anteriormente referido, mas acima de tudo 

pelo conceito de solidez8, dado que: 

[…] Em todos os tipos de Edifícios é preciso tomar atenção para que a Solidez, a 

Utilidade e a Beleza ai se encontrem. Para a Solidez, deve ter-se principalmente 

atenção às fundações que devem ser escavadas até à rocha, e serem construídas 

pelos melhores materiais que se podem obter sem nada economizar. (Rua, 1998, p. 

16) 

 

Os edifícios, ou as partes resilientes destes, que hoje podemos contemplar, são 

portadores, na sua génese, dos preceitos enunciados por Vitrúvio, não só pela 

qualidade e resistência dos materiais utilizados nas construções, como pela depuração 

das técnicas construtivas: 

É preciso também que as paredes, os pés-direitos e as colunas sejam bem aprumados, 

de forma que as interiores estejam executadas a meio das superiores, e que à matéria 

corresponda sempre matéria: porque se existir alguma parte da parede ou de coluna 

em falso, é impossível que a obra dure muito tempo. É preciso também fazer de 

maneira que o peso das paredes seja aliviado por descargas feitas de pedras em forma 

de cunha, e dispostas em abobada: pois estando os dois extremos da arcada de 

                                            
8
 “[…] Não quer dizer que a Ordenação, a Disposição e a Proporção não compreendam também de 

alguma maneira a Solidez, mas há muitas coisas que se relaciona com a Solidez, que a Ordenação, a 
Disposição e a Proporção não abrangem; tal como seja a condição dos materiais e a mistura que se faz a 
partir deles.” (Rua, 1998, p. 16) 
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descarga colocados sobre as extremidades do lintel ou da verga, a madeira nunca 

vergará, porque estará aliviada duma parte da carga: e se lhe acontecer alguma 

deformação ao longo do tempo, poderá ser restabelecida sem que seja necessário 

escorá-la. (Rua, 1998, p. 228) 

Dei estas advertências àqueles cuja empresa foram as edificações, a fim de que 

tomassem atenção aos erros que se podem cometer na construção: pois quanto às 

precauções necessárias na execução da Cobertura e da Carpintaria, elas por vezes 

podem não ser assim tão importantes, porque quando acontecer que algumas dessas 

coisas tenham defeitos, podem facilmente substituir-se por outras; e é isto o que tinha a 

referir acerca dos meios que existem para tornar firmes e estáveis os Edifícios, quando 

parecem não o poderem ser pela sua natureza. (Rua, 1997, p. 229) 

 

Estes e muitos outros ensinamentos foram registados e transmitidos por Vitrúvio no 

capítulo XI do livro VI De Architectura. No que respeita à Solidez dos edifícios, este 

mestre do saber construir, denota na sua obra um cuidado e um conhecimento muito 

experiente; de grande valor para quem tinha o ofício de construir, pelo que “[…] não 

podiam ter feito nada de mais inteligente e mais útil do que ter passado para o papel 

as descrições das suas belas invenções. Pois foi isso que nos conservou a memória.” 

(Rua, 1998, p. 230). 

Na realidade, inclino-me a crer que os factos urbanos perenes se identifiquem com os 

monumentos e os monumentos sejam persistentes na cidade, e efectivamente 

permanecem mesmo fisicamente. (Rossi, 2001, p. 77) 

 

Neste contexto, e segundo as convicções de alguns autores, quanto à questão da 

resiliência de um determinado edifício, podemos afirmar que, toda a “[…]  persistência 

e permanência é dada pelo valor constitutivo; pela história e pela arte, pelo ser e pela 

memória.” (Rossi, 2001, p. 77). Para este autor, o caráter permanente do edifício, ou 

seja, a sua resiliência, não reside apenas na possibilidade de vivencia-lo como 

expressão física do passado, cuja função hoje não é a mesma para a qual foi 

inicialmente concebido mas, mantendo-se a forma, esta pode aportar outras 

experiências, continuando a funcionar e a renovar o seu foco de importância. Deste 

modo é possível constatar que o conhecimento dos mestres clássicos responde, com 

atenção e cuidados zelosos aos pressupostos levantados, nomeadamente no que 

respeita ao edifício como unidade e como resiliência. Esta resposta chega por 

intermédio dos conceitos de Euritmia e de Solidez. Vitrúvio através da utilização 

incondicional destes conceitos assegura que, da boa construção advém a duração da 

mesma, e que este fator perdura no tempo, permitindo ás gerações futuras contemplar 
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estas construções ainda resilientes, à semelhança do enunciado por Rossi (2001), que 

de certo modo se refere à memória dos factos pétreos perenes. Constata-se que para 

a cultura clássica a condição resistente assenta não só na boa qualidade dos 

materiais, mas também nas boas técnicas de construção aplicadas, que não se 

dissociavam dos preceitos de beleza do edifício, qualquer que fosse o seu estatuto e 

tipologia no seio da sociedade. 

As imagens tridimensionais e as peças desenhadas apresentadas na presente 

dissertação são o resultado dos estudos decorrentes dos trabalhos de investigação de 

uma equipa multidisciplinar que, envolvida na reconstituição do património do Museu 

Machado de Castro (MMC)9, procurou consubstanciar a síntese deste trabalho na obra 

de remodelação do atual Museu Nacional de Machado de Castro, na cidade de 

Coimbra, cujo projeto de arquitetura é da autoria do Arquiteto Gonçalo Byrne. 

Assumindo como matriz este pressuposto, é possível constatar que a reconstituição 

deste cenário arquitetónico: 

[…] é, em grande parte, hipotética: se o criptopórtico se manteve quase totalmente 

íntegro (salvo na sua fachada poente, […] nada sobreviveu da praça pública com seus 

pórticos e basílica dadas as demolições e reconstruções que a área foi sofrendo ao 

longo de séculos. (Alarcão et al., 2009, p. 55) 

 

No que concerne ao MMC, este objeto arquitetónico apresenta-se como uma “caixa de 

surpresas”10, tendo sido esta a denominação atribuída a este edifício por Vergílio 

Correia11, enquanto Diretor do MMC no período de 1929 a 1944. Este objeto 

arquitetónico assume, de facto, este conceito de contentor dos estratos arquitetónicos 

que o passo do tempo ali foi sobrepondo. No decorrer da Direção de Vergílio Correia 

foram realizadas intervenções nas décadas de 1930 e 1940, e posteriormente nas 

                                            
9
 “[…] o museu que, em 1913, se instalou no paço.” (Alarcão et all., 2009, p. 25). 

10
 Expressão utilizada por Vergílio Correia, na qualidade de Diretor do Museu de Machado de Castro de 

1929 a 1944, pelo facto de: “[…] não se picava ou demolia uma parede, não se renovava um pavimento, 
não se abria uma vala para instalar cano sem que surgissem vestígios de épocas passadas – vestígios 
que ajudavam a construir o forum  romano e o paço episcopal que na Idade Média ali se instalou e ao 
longo de séculos foi sofrendo reconstruções e transformações.” (Alarcão et al., 2009, p. 13) 
11

 Vergílio Correia foi Diretor do Museu de Machado de Castro entre 1929 e 1944. Logo após ter tomado 
posse deste importante cargo, como refere Carvalho (1998): “[…] torna pública a existência, sob todo o 
edifício do paço episcopal, de uma série de galerias sobrepostas da época romana. Ao longo da década 
de 30 este complexo de galerias vai sendo sucessivamente explorado e examinado por Vergílio Correia. 
Será, todavia, entre 1955 e 1962, com a intervenção da Direcção Gera dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, que os trabalhos arqueológicos no criptopórtico assumem particular extensão e importância, 
agora com o acompanhamento dos trabalhos por parte de Bairrão Oleiro. Foram então completamente 
esvaziadas as galerias do piso superior, reconstruídas as abóbadas nos troços demolidos e escavadas as 
galerias do piso inferior quase até ao limite do possível.” (Carvalho, 1998, p.15)  
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décadas de 1950 e 1960. No entanto, é com a última intervenção, em 2006, que as 

obras de intervenção são acompanhadas de escavações capazes de verificar 

eventuais vestígios de épocas anteriores, a par de uma metodologia minuciosa de 

registos que permitiram acumular uma base de conhecimento capaz de recriar a 

imagem de todo o conjunto arquitetónico. 

No espaço onde hoje é o MNMC, ergueu-se na época da civilização romana, o fórum 

da cidade. Esta construção só foi possível mediante a artificialidade do criptopórtico, a 

qual se consubstancia numa das “mais notáveis obras de arquitectura romana 

existentes em Portugal.” (Alarcão et al., 2009, p. 25). O criptopórtico que, de artificio 

construtivo, passou a constante transformadora e condicionadora de toda e qualquer 

construção que sobre ele se edificou, desde: o fórum na época dos romanos; o espaço 

episcopal desde os finais do século XI; até ao próprio MMC que em 1913 ali se 

instalou. 

 
 

    

 

 
Este contentor de diversos extratos da história arquitetónica, com mais de dois mil 

anos, tem como matriz primitiva e alicerce, o criptopórtico12 romano de Aeminium13. 

Esta estrutura espelha o exemplar conhecimento que os romanos possuíam das boas 

                                            
12

 “Um criptopórtico é uma galeria ou complexo de galerias pelo menos parcialmente abaixo do nível do 
terreno exterior envolvente. Por norma abobadado, servia para criar uma plataforma horizontal num 
terreno naturalmente inclinado e dar assento a um edifício […].” (Alarcão et al., 2009, p. 37)  
13

 “O nome de Coimbra, na época romana, foi Aeminium. Só na época do domínio visigótico (585-711) a 
cidade terá perdido seu nome primitivo e usurpado o da antiga Conimbriga que, entretanto, tomava o 
novo nome de Condeixa.” (Alarcão et al., 2009, p. 13). 

Ilustração 1 – Maqueta do Criptopórtico romano, 

exposta no MNMC, Coimbra, 2013. (Ilustração nossa, 
2013) 

Ilustração 2 – Maqueta exposta no MNMC, 

descrevendo a implantação do criptopórtico na 
topografia do lugar. (Ilustração nossa, 2013) 
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regras de construção, num desafio em alterar a natureza14 (Ilustração 2) com o intuito 

de sobrepor a vontade humana conduziu à construção deste criptopórtico, constituído 

por dois níveis sobrepostos de galerias abobadadas. No piso superior pode constatar-

se o seu desenvolvimento mediante duas galerias justapostas em forma de “U” com 

junção transversal através de um conjunto contínuo de sete celas retangulares, com 

aberturas (vãos) para o exterior, compondo o alçado principal. A função destas 

aberturas não se confinava exclusivamente à iluminação, tendo também como 

preocupação a ventilação do interior do edifício, de modo a torná-lo salubre. O piso 

inferior é materializado por uma galeria implantada transversalmente relativamente a 

uma outra série de sete celas intercomunicantes, através de passagens muito 

estreitas. No entanto, estas celas apresentam uma maior volumetria que as 

implantadas no piso superior. As paredes que materializam o interior das galerias no 

piso superior apresentam alguns lucernários, assim como pequenas êxedras15 

construídas por grandes silhares16 talhados em calcário local, assentes a seco. As 

argamassas de enchimento estão bastante encrustadas e profusamente inseridas no 

enchimento das abóbadas. Os arcos dos vãos, entre galerias, são formados por 

aduelas17 ou por tijolos colocados em cunha como podemos observar nas Ilustrações 

1 e 2. 

Os pisos comunicavam entre si, mediante dois lanços de escada, localizados em sítios 

opostos, nomeadamente a ocidente e sueste do edifício. No seu conjunto, a estrutura 

do criptopórtico destaca-se, essencialmente, pela robustez da construção e pela sóbria 

elegância da articulação dos espaços com os níveis de circulação. 

 

                                            
14

 “A existência de uma malha urbana anterior e principalmente, a irregularidade do terreno, terão 
seguramente condicionado o plano gizado para o oppidum de Aeminium e no qual figuraria, em lugar de 
destaque, o complexo forense. O local selecionado para a sua implantação, […] obrigou a avultados 
trabalhos de nivelação do terreno e que se traduziram na construção de um imponente criptopórtico.” 
(Carvalho, 1998, p. 184). 
“O terreno em que o forum claudiano foi erguido tinha, de sua natureza, um acentuado declive. Por isso o 
arquitecto teve de imaginar solução que artificialmente criasse uma plataforma horizontal. Recorreu ao 
expediente, comum na arquitectura romana (e já aplicado com êxito há pelo menos dois séculos), de um 
criptopórtico.” (Alarcão et al, 2009, p. 37).    
15

 Êxedra, s. f. (gr. exédra) 1. Pórtico circular. 2. Base em formato de nicho, cuja planta é um polígono de 
seis lados. 3. Sala ou espaço de casa romana antiga destinado a recepção. (Rodrigues, M., & Sousa, P., 
Bonifácio, H., 2005, p. 128).  
16

 Silhar, s. m. Pedra aparelhada ou lavrada para formar o revestimento de uma parede. (Rodrigues, M., & 
Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 242). 
17

 Aduela, s. f. (fr. douelle) 1. Cada uma das pedras constituintes de uma abóbada ou de um arco, 
situadas entre os saiméis e os contrafechos. Ver ARCO. 2. Um dos tipos de empenagem da madeira. 
(Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 19). 
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Para uma explicação sumária do sistema construtivo do criptopórtico, recorre-se às 

ilustrações referentes à reconstrução do que terá sido a imagem do fórum de 

Aeminium, de modo a que não se perca a identidade do conjunto, uma vez que o 

criptopórtico tem como justificação construtiva, a edificação do fórum. 

Ilustração 4 – Ensinamentos de Vitrúvio para o 
fortalecimento das paredes nos locais onde existam 
espaços vazios. (Rua, 1998, p. 228) 

Ilustração 5 – Uma das passagens entre as celas do 
piso superior. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 3 – “Reconstrução do perfil natural do terreno, tal como seria antes da construção do fórum”. 
(Alarcão et al., 2009, p. 38) 
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 Ilustração 8 – Vista tridimensional do corte do fórum pela linha mediana norte-sul. Ligação das galerias do piso 

inferior. (Alarcão, 2008, p. 86) 

Ilustração 7 – Planta do piso superior do Criptopórtico. (Alarcão et al., 2009, p. 45) 

Ilustração 6 – Planta do piso inferior do Criptopórtico. (Alarcão et al., 2009, p. 44) 
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Constatamos que a galeria referenciada na ilustração 9 com a letra G, não tinha como 

função principal a circulação, mas sim a de “assegurar a ventilação do piso superior do 

criptopórtico.” (Alarcão et al., 2009, p. 47). Esta solução é a prova que as construções 

romanas para além da sua solidez eram portadoras de conhecimento técnico 

essencial na produção de espaços habitacionais salubres para os seres humanos. 

[…] uma comprida galeria abobada, com eixo sul-norte, conduzia a sete celas 

rectangulares e longas; e passadas as celas, a galeria retomava, o lado norte, a forma 

do troço inicial […]. Voltando ao lado sul, temos um primeiro tramo de pavimento plano. 

(Alarcão et al., 2009, p. 87)  

O piso superior do criptopórtico é constituído por sete celas cobertas de abóbadas de 

berço, cujos eixos são perpendiculares à linha da fachada poente. As celas comunicam 

umas com as outras por estreitas passagens, baixas e abobadadas. O piso superior do 

criptopórtico é formado por duas galerias em U, uma envolvente da outra e ambas 

igualmente cobertas por abóbadas de volta redonda. […] A cela do meio é mais curta. 

(Alarcão et al., 2009, p. 46)   

Em frente das sete celas corre uma galeria baixa, abobadada, que designamos pela 

letra G. Não era galeria de circulação normal, quer porque a sua pequena altura não 

permitia passeio cómodo, quer porque o seu acesso só era praticável por vãos muito 

estreitos, nos topos norte e sul – vãos que, aliás, não se rasgam do chão, mas de uma 

altura que exigiria escadas de madeira, certamente amovíveis. (Alarcão et al., 2009, p. 

85) 

 

Ilustração 9 – Corte do Criptopórtico, com a identificação da localização das escadas às galerias do piso superior. 

(Alarcão et al., 2009, p. 42) 
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Existe o conhecimento da fachada ocidental do criptopórtico “com uma altura provável 

de cerca de 29 metros até ao cume do telhado do pórtico do fórum,” (Alarcão et al., 

2009, p. 39), que a parte correspondente à fachada do fórum tenha ruido no século 

XIV, já que a ocorrência de sismos em “1356 e 1395 terão tido efeitos em Coimbra.” 

(Alarcão et al, 2009, p. 39). No entanto, a obra de fundação, consubstanciada pelo 

criptopórtico, de grande solidez, manteve-se naturalmente intata. Após os 

desmoronamentos algumas casas ergueram-se “contra a fachada esventrada,” 

(Alarcão et al, 2009, p. 39), as quais só vieram a ser demolidas aquando das obras de 

renovação do museu, (Ilustração número 10). 

Um segundo estrato arquitetónico que marca a identidade do edifício é o referente ao 

fórum de Aeminium. Deste objeto arquitetónico já nada resta a não ser as imagens 

reconstituídas das pela equipa envolvida nas obras de remodelação do Museu de 

Machado de Castro (MNMC). No entanto, sendo este artefacto arquitetónico parte 

integrante da história do conjunto, é de todo importante descrever em síntese a 

importância desta construção no seio da civilização romana: 

O imperador Augusto (27 a. C.-14 d. C.), tendo estabelecido os limites da Lusitânia e 

instalado em Mérida a capital da província, reorganizou esta última do ponto de vista 

político-administrativo. A reorganização implicou a escolha de cidades capitais das 

unidades político-administrativas então criadas (às quais os romanos davam o nome de 

civitates) e levou à renovação urbanística dessas cidades que, na sua maioria, eram 

povoados já existentes e, pelo menos alguns deles, até com séculos de história. 

Nessas cidades renovadas foram erguidos os edifícios públicos que os Romanos 

Ilustração 10 - Vista do lado ocidental do museu, com loggia, anteriormente à demolição das casas que se lhe 

encostavam. (Alarcão et. al., 2009, p. 40) 
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consideravam essenciais à vida urbana. O primeiro desses edifícios era, naturalmente 

o fórum. (Alarcão et al., 2009, p. 35) 

 
 

     

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Coimbra, que no tempo dos romanos se chamara de Aeminium, fora um desses 

povoados primitivos18 sem monumentos públicos, pelo menos romanos, 

comparativamente com outras cidades romanas, como Roma, Mérida ou Tarragona, 

                                            
18

 O termo primitivo deve ser entendido num contexto temporal do povoado antes da chegada da 
civilização romana e das suas transformações, já que até aqui estes povoados não tinham as 
comodidades tais como: esgotos, água canalizada, termas onde os habitantes pudessem tomar banho e 
sociabilizar, nem teatro ou anfiteatro. 

Ilustração 12 – Corte do fórum e do Criptopórtico. 

(Alarcão, 2008, p. 86) 

Ilustração 11 – Vista tridimensional do corte do fórum 

pela linha mediana (Pedro Bastos), de ocidente a 
oriente. (Alarcão, 2008, p. 52) 

Ilustração 13 – Reconstrução tridimensional da fachada ocidental do fórum de Cláudio (Pedro Bastos). (Alarcão et 
al., 2009, p. 40) 
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“mesmo renovada urbanisticamente e acrescentada em sua importância, era uma 

pequena cidade quase no extremo do mundo.” (Alarcão et al., p. 35). 

Dos achados arqueológicos, constata-se a existência de uma primeira construção do 

fórum datada da época do Imperador Augusto (27 a. C.-14 d.C.), “todavia insuficientes 

para uma reconstituição completa e inteiramente fiável.” (Alarcão et al, 2009, p. 37). 

Julga-se, no entanto, que esta primeira versão do fórum de Augusto foi mais modesta 

que a sua sucessora, efetuada pelo Imperador Cláudio (41- 54 d. C.). Segundo 

Alarcão (et al, 2009), considera-se que do lado ocidental terá existido um criptopórtico 

que a obra do Imperador Cláudio não destruiu, mas que integrou na nova construção. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conhece-se, das técnicas construtivas dos romanos que “os esgotos públicos de uma 

cidade correm sob o pavimento das ruas e seguem o eixo longitudinal dos 

arruamentos.” (Alarcão et al., 2009, p. 55). Por este facto imagina-se que o fórum do 

Imperador Augusto terá tido no exterior a passagem de esgotos que agora foram 

encontrados sob a construção do fórum do Imperador Cláudio. Com as escavações 

arqueológicas do MNMC, constatou-se que estas infraestruturas pertencentes ao 

sistema de esgotos encontravam-se sob a edificação do fórum edificado pelo 

Imperador Cláudio, facto que sustenta a existência de uma segunda construção do 

fórum. 

Ilustração 14 – Representação da área do fórum de Augusto e do fórum de Cláudio (que integrou a primeira), 

bem como o traçado dos esgotos públicos. (Alarcão et al., 2009, p. 54) 
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Quanto à organização e ocupação do espaço, o fórum romano da cidade de 

Aeminium, assentou sobre um criptopórtico construído para o efeito, o qual “ficava, 

necessariamente, isolado numa ínsula, ou seja, teria de ser contornado por ruas nos 

seus quatro lados.” (Alarcão, 2008, p. 58), como se pode constatar na Ilustração 18.  

No tempo do Imperador Cláudio, para a implantação do fórum, foi escolhida uma 

localização central do povoado, a qual apresentava uma topografia com declives muito 

acentuados, daí que o arquiteto: 

[…] teve de imaginar solução que artificialmente criasse uma plataforma horizontal. 

Recorreu ao expediente, comum na arquitectura romana (e já aplicado com êxito há 

pelo menos dois séculos), de um criptopórtico. Em Aeminium, o declive obrigou à 

edificação, no ponto mais baixo da encosta, de dois andares de galerias. (Alarcão et 

al., 2009, p. 37) 

 
 

 

 
 
 

Dos estudos levados a cabo pelos investigadores verifica-se a existência de “uma 

repetição consecutiva de proporções modulares que dimensionam internamente os 

diferentes elementos construtivos,” (Carvalho, 1998, p. 187). Fica assim registada a 

importância que os arquitetos clássicos atribuíam ao estudo das proporções na 

construção dos seus edifícios: 

[…] cuja largura exterior corresponde sensivelmente a 2/3 da largura total do complexo 

forense, verificando-se em relação ao cumprimento exterior da praça e do forum uma 

proporção muito próxima dos 3/5. O rigor geométrico deste plano arquitectónico 

encontra-se ainda exemplarmente atestado nos oito triângulos retângulos que 

Ilustração 15 – Arruamentos da Cidade de Aeminium. (Alarcão, 2008, p. 65) 
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constituem, todos eles com particularidade acrescida de a amplitude real da hipotenusa 

corresponder precisamente ao dobro de um dos catetos. (Carvalho, 1998, p. 187) 

 
 

 
 
 
 
 

No decurso da história do fórum, posteriormente à sua tomada na segunda metade do 

século V, na sequência das invasões germânicas, terá entrado em desuso e por 

consequência em ruína. Das posteriores funções e ocupações pouco ou nada se 

conhece até à chegada do século XI, não restando nada deste, com exceção dos 

alicerces e alguns destroços de capitéis e de entablamentos19, como nos refere 

Alarcão (2009), na obra “O Forum de Aeminium: A busca do desenho original”20. 

No que respeita ao Paço Episcopal, erguido sobre a estrutura original nos finais do 

século XI, ficou apenas a ombreira de uma porta, sem o seu pé-direito, onde viria a 

                                            
19

 Entablamento, s. m. (fr. enroulement) Coroamento de uma ordem arquitectónica. É composto de 
arquitrave, friso e cornija, variando e relacionando-se as suas proporções conforme a ordem a que 
pertence. (Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 119). 
20

 A atual Diretora do Museu Nacional de Machado de Castro, Doutora Ana Alarcão, na introdução da 
obra O Fórum de Aeminium: A busca do desenho original, refere: “[…] Num processo de concentração de 
esforços raro, entre tutela, projetistas, investigadores, programadores e construtores, antes e durante toda 
a obra, produziu-se investigação digna de realce, mostrando que as intervenções em contexto de obra e a 
investigação histórica e arqueológica não são necessariamente (e não foram neste caso) processos 
incompatíveis. […] Foi, desta forma, possível alicerçar uma síntese histórica mais compreensiva, resolver 
muitas dúvidas de pormenor, e afinar um conceito projectual que respondesse eficazmente às solicitações 
museológicas e valorizasse as memórias que tão singular monumento encerra. […] Assim, o público 
passa, a partir de agora, a ter acesso à totalidade da construção, enriquecida pelas recentes descobertas 
e pelas novas interpretações que elas possibilita, as quais também contemplam o fórum, de que já não 
restam vestígios à superfície, mas que foi agora igualmente possível apresentar em reconstituição 3D.” 
(Alarcão et al., 2009, p. 6). 

Ilustração 16 - Planta do fórum. (Alarcão et. Al., 2009, p. 49) 
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descansar o arco ou a verga21 dessa entrada, com refere Alarcão (2009). Este autor 

constata que, da Igreja de S. João de Almedina22, a qual terá sido erguida na mesma 

época, nada resta nos nossos dias. No entanto, do claustro dessa igreja “descobriram-

se fundações e capitéis que permitiram a Vergílio Correia a sua reconstituição parcial.” 

(Alarcão et al., 2009, p. 15). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
21

 Verga, s. f. 1. Peça de pedra ou madeira que se coloca atravessada sobre uma porta ou janela. 2. Viga 
grande colocada horizontalmente sobre alvenaria, maciços, pilastras e destinada a suportar grandes 
cargas. (Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 277). 
22

 Alarcão refere-se à igreja de S. João afirmando que: “ainda que não deva perder-se, de todo em todo, a 
esperança de encontrar, em futuras escavações, seus alicerces” (Alarcão et al., 2009, p. 15). 

Ilustração 18 – Reconstituição tridimensional da praça do fórum (Pedro Bastos). (Alarcão et al., 2009, p. 53) 

Ilustração 17 – Fachada oriental do fórum. (Alarcão et. Al., 2009, p. 48) 
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Ilustração 20 – Claustro da Igreja pré-românica de S. João de Almedina. (Alarcão et. Al., 2009, p. 14) 

Ilustração 21 – Antiga porta do Paço Episcopal, 

provavelmente da época de D. Sesnando. (Alarcão et 
al., 2009, p. 14). 

Ilustração 22 – Bases dos pilares colunados da Igreja 

românica de S. João de Almedina. (Alarcão et al., 
2009, p. 56) 

Ilustração 19 – Reconstituição tridimensional do pórtico ocidental da praça do fórum (Pedro Bastos). (Alarcão et 

al., 2009, p. 74) 
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Das escavações realizadas bem como do acervo documental consultado pela equipa 

de investigadores, constatou-se a existência de duas igrejas, “sabemos […] que havia, 

em 1083, uma igreja dedicada a S. João.” (Alarcão et al., 2009, p. 26), e do testamento 

de D. Sesnando “prova que uma nova igreja andava em construção em 1087.” 

(Alarcão et al., 2009, p. 26). 

 
 

 

 
 
 
 

Num dos documentos datados de 1416, inédito no Arquivo da Universidade de 

Coimbra, o Paço é descrito com a localização e programa que se transcreve: 

Do lado sul ficavam as cavalariças e uma atafona. Do lado norte, no rés-do-chão 

estava instalada a adega; o piso superior era o residencial. […] A D. Afonso se deve 

igualmente a loggia da fachada poente do edifício. (Alarcão et al., 2009, p. 30; 32) 

 

O Paço Episcopal depois de ter sido erguido nos finais do século XI, com D. 

Sesnando, foi desde então constituído residência oficial dos vários bispos de Coimbra. 

As sucessivas ocupações produziram inúmeras intervenções, quer pelo gosto e 

necessidades pessoais dos seus ocupantes, originando remodelações e adaptações, 

quer pela própria necessidade de manutenção do edifício, face ao seu natural 

envelhecimento. 

Muito pouco se sabe, em concreto, sobre a evolução do Paço Episcopal como 

residência dos bispos de Coimbra até finais do século XVI. No entanto, existe o 

Ilustração 23 – Planta de 1873 -1874, com representação das plantas do fórum e do hipotético templo. (Alarcão, 
2008, p. 49) 
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conhecimento que D. Afonso de Castelo Branco encetou algumas obras de 

remodelação do lado sul com o lançamento de uma varanda sobranceira à cidade de 

Coimbra. Esta varanda que em linguagem arquitetónica se denomina por loggia23 que 

“anda atribuída a Filipe Tércio,” (Alarcão, 2008, p. 130), marca a referência 

renascentista24, constituindo este elemento singular mais um dos estratos integrantes 

deste contentor arquitetónico. 

Perante as pesquisas desenvolvidas, foi ensaiada uma possível localização do 

Claustro da Igreja de S. João de Almedina, no quadrante nordeste da área que viria a 

ser ocupada pela residência episcopal, onde surgiram os seus primeiros vestígios em 

1895-96, quando se procedia a obras de remodelação do Paço. 

 
 

 

 
 
 
 

Do paço episcopal outras alterações vieram a ocorrer nos séculos posteriores, 

assinalando-se apenas a construção da fonte do pátio grande e muito em especial, as 

mudanças que o Paço sofreu com a substituição da Igreja românica pela que hoje 

constitui o anexo ao MNMC (Ilustração 30). Esta obra deve-se a D. João de Melo que 

presidiu aos destinos da diocese entre 1684 e 1704, tendo esta mudança do 

                                            
23

 Lójia ou Loggia, s. f. Galeria ou pórtico aberto, geralmente abobadado, por vezes avançado em relação 
ao plano da fachada. (Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 277). 
24

 A arquitectura do Renascimento caracteriza-se por uma nova linguagem arquitectónica, tendo como 
base a utilização das ordens antigas, por uma nova concepção da relação entre a parede e os vãos e 
pelo aparecimento de novos tipos de igrejas, de edifícios públicos e de moradas (palácios e villas), mas 
inscreve-se num movimento cultural muito mais vasto, que aspira a fazer reviver, após séculos esquecida 
e de decadência, toda a cultura antiga. (Bois et al., 1988, p. 264). 

Ilustração 24 – Reconstituição tridimensional do Paço Episcopal (Pedro Bastos). (Alarcão et al., 2009, p. 128) 
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posicionamento do templo permitido o acesso direto a partir da rua, conferindo ao 

pátio uma intimidade como nunca tivera. 

 
 

 

 
 
 
 

Do século XVIII até ao século XX, outras alterações foram efetuadas mas de menor 

envergadura. No entanto, é durante o século XX que o Paço Episcopal, após ter sido 

cedido em 10 de fevereiro de 1912 à Câmara Municipal de Coimbra, nele se instala o 

Museu de Machado de Castro mediante o pagamento de uma renda. 

Em 1930, logo após ter tomado posse do cargo de diretor do Museu de Machado de 

Castro, Vergílio Correia torna pública a existência, sob todo o edifício do paço 

episcopal, de uma série de galerias sobrepostas da época romana. Ao longo da década 

de 30 este complexo de galerias vai sendo sucessivamente explorado e examinado por 

Vergílio Correia. (Carvalho, 1998, p. 15) 

 

É com a intervenção da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN) que a partir de 1955 e 1962 os trabalhos no criptopórtico assumem uma 

maior expressão. Nesta fase da investigação os trabalhos, sob a orientação de Bairrão 

Oleiro, focam-se na intervenção das galerias do piso superior as quais são 

completamente esvaziadas dos entulhos ali depositados. Ainda neste piso são 

efetuados trabalhos de reconstituição das abobadas e dos troços desmoronados, 

enquanto os trabalhos no piso inferior levam às galerias as quais são escavadas 

“quase até ao limite do possível.” (Carvalho, 1998, p.15). 

Ilustração 25 – Vista da loggia a partir da atual entrada do MNMC, no sentido este – oeste. (Ilustração nossa, 
2013) 
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Antes que as obras de remodelação iniciadas a partir de 1992 viessem a colocar em 

risco as possibilidades de futuras escavações no MMC, foram realizadas algumas 

sondagens esclarecedoras sobre o criptopórtico e fórum. Estas sondagens foram 

efetuadas sob a direção do Doutor Jorge Alarcão e entre outros objetivos, visou 

“determinar, com o máximo de rigor, a confirmação e o remate das fachadas. Por outro 

lado, a cronologia de construção do edifício.” (Carvalho, 1998, p. 17). 

A decisão de ampliar e requalificar as instalações do Museu de Machado de Castro 

conduziu, em 1989, à realização de sondagens arqueológicas que se estenderam pela 

década de 90, com resultados determinantes para a intervenção actual. (Alarcão et al., 

2009, p. 6) 

 

Quase um século de existência marcou a história do edifício que consubstanciou o 

Museu de Machado de Castro. Pese embora, os sucessivos melhoramentos a que o 

edifício foi sujeito em resposta às funções que se lhe exigia, uma outra articulação 

edificada foi necessária para a congregação unitária quer dos espaços quer dos 

achados arqueológicos num conceito museológico atual e numa unidade identitária 

consolidada, que hoje constatamos nas instalações do Museu Nacional Machado de 

Castro. 

O lugar que os romanos há dois mil anos escolheram criteriosamente para 

implantação do edifício forense, do povoado de Aeminium, vê assim reforçadas as 

suas qualidades com as obras de remodelação do Museu de Machado de Castro 

(MMC) que congrega sob uma mesma identidade dois mil anos de estratos 

arquitetónicos resilientes. 

 
 

2.1. O EDIFÍCIO E LUGAR 

Sendo o lugar um termo nuclear do presente trabalho de investigação será de todo 

conveniente, entender o seu significado universal, assim como as semelhanças com 

outros termos pelos quais também é por vezes utilizado. Assim, constatamos com 

frequência, não apenas na literatura da disciplina de arquitetura, a alusão ao conceito 

de lugar, pelo emprego de termos como: território, sítio, locus, local ou espaço. 
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Desta forma o fogo deu ocasião aos homens de se juntarem, de formarem sociedades 

uns com os outros e de habitarem num mesmo local; tendo para isso certas 

disposições particulares que a Natureza nunca atribuiu aos outros animais, [...] a fazer 

cabanas com folhas, outros a escavar alojamentos na montanha, outros imitando o 

engenho das Andorinhas fazendo com pequenos troncos de árvores e terra gorda 

locais onde se pudessem proteger. (Rua, 1997, p. 30) 

 

O ser humano, como ser social, desde muito cedo entendeu que o seu quotidiano e a 

própria sobrevivência passariam fundamentalmente pela entreajuda, passando a 

ocupar uma determinada área do planeta que lhe garantisse as suas necessidades 

primárias de subsistência. Perante este contexto, o homem passou a viver em 

aglomerados, “[…] organizados, mesmo hierarquizados, de acordo com as estruturas 

da sociedade e as funções que deviam cumprir.” (Delfante, 1997, p. 23). 

A expressão «território» designa «a extensão da superfície terrestre na qual vive um 

grupo humano», ou melhor, o espaço construído pelo homem, em oposição ao que 

poderíamos designar por «espaço natural» e que não terá sido humanizado. É o 

espaço onde o homem exerce a sua acção, transformando-lhe as condições físicas, 

impondo-lhe a «sua ordem». (Lamas, 2010, p. 63) 

 

Na citação de Lamas25 (2010) supracitada é possível consubstanciar duas situações 

distintas no que se refere ao termo “território”. Estas distanciam-se por força da 

intervenção do ser humano, “[…] em que a diferença entre os espaços rurais e os 

espaços urbanos refere-se essencialmente ao seu modo de utilização: em ambos os 

casos o homem atua sobre o território.” (Lamas, 2010, p. 63). 

Quando nos focamos no território urbano, constatamos que o seu estado natural 

estrutura-se no suporte físico e geográfico que permitiu a implantação da forma 

urbana26, promovida pela intencionalidade humana na procura de satisfazer as suas 

necessidades, como atesta Lamas (2010). 

                                            
25

 José Manuel Ressano Garcia Lamas nasceu em Lisboa (1948-2003), e licenciou-se em arquitetura 
pela EESBAL em 1972. Doutorou-se em Urbanismo pelo Institut Régional DÁix en Provence em 1975. Foi 
Docente das cadeiras de Planeamento Urbano e Projeto de Arquitetura da Universidade Técnica de 
Lisboa, onde se doutorou em Planeamento Urbanístico, em 1990, e onde era professor Catedrático desde 
1998. Foi Diretor das revistas Arquitectura (1978 a 1984) e Arquitectura Portuguesa (1986 a 1988), e 
membro da Associação Internacional de Critérios de Arte, da Associação de Urbanismo Portugueses e da 
Ordem dos Arquitetos. Publicou variadíssima bibliografia sobre assuntos da sua especialidade, 
nomeadamente Manuais de Restauro e Recuperação para cidades em que interveio, Tavira, Moura e 
Horta. Em 1998, com os seus trabalhos de intervenção na Horta, a Câmara Municipal desta cidade 
recebeu um Prémio Especial de Mérito – no Concurso Europeu de Urbanismo da C.E. 
26

 O conceito mais geral de forma de um objeto refere-se à sua aparência ou configuração exterior. 
Conhecemos os objetos e a sua forma. Mas tal conhecimento refere-se fundamentalmente a um 
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Num outro conceito investigado na obra de Hipólito27 (2011), a escolha do sítio28 

assume um caráter instrumental na praxis de pensar e fazer projeto, revelando-se e no 

objeto construído pelas relações reciprocas que se estabelecem. Neste ato racional, 

as referidas relações podem ser de integração ou de transformação. 

[…] determinados autores utilizam o sítio como elemento fundador do acto de projectar, 

posteriormente integrado na obra. Esta utilização pressupõe a leitura e interpretação do 

sítio, implementadas pelos autores enquanto entidades individuais, resultado de um 

“acto poético” ou de uma “sensibilidade especial” – referências que têm sido feitas a 

alguns autores contemporâneos. (Hipólito, 2011, p. 6) 

 

A citação anterior revela alguns fundamentos implícitos, de grande relevância, neste 

processo sobre o entendimento do sítio, ou na capacidade da leitura deste por parte 

do seu autor no ciclo criativo. A criatividade coloca o autor numa posição de “recetor 

na criação da obra, processo de interpretação que a completa e termina” (Hipólito, 

2011, p. 7). O ato criativo, gerador de atmosferas coloca “a arquitetura como um 

sistema relacional entre o corpo, o espaço e o território,” (Hipólito, 2011, p. 7), cujos 

aspetos relacionais, “entre racionalidade e sensibilidade,” (Hipólito, 2011, p. 7) 

convergem em direção à ideia do autor, possuidor de um sistema sobejamente 

experienciado criativamente, a partir do momento em que a produção artística deixou 

de se fazer pela representação figurativa, para passar a ser realizada mediante a 

interpretação individual de cada autor. Nesta perspetiva, tomando como base a 

sensibilidade, Hipólito (2011) pretende estabelecer uma leitura e interpretação de 

determinada obra, remetendo para uma outra relação, a importância do sítio, no 

processo projetual. 

                                                                                                                                
instrumento de leitura – visual – exterior que não revelará certamente todos os conteúdos da forma. […] A 
noção de «forma» aplica-se a todo o espaço construído em que o homem introduziu a sua ordem e 
refere-se ao meio urbano, quer como objecto de análise quer como objecto final de concepção 
arquitectónica. O objectivo final da concepção é a forma. 
O urbanismo assumirá na concepção da forma do meio urbano todos os contributos das diferentes 
disciplinas e ciências que lhe estão ligadas. A forma urbana é o resultado final dos problemas postos às 
disciplinas urbanísticas e arquitectónica. […] a forma física torna-se o produto de uma acção e a solução 
de um problema.  (Alexander, Christopher Apud., Lamas, 2010, p. 41) 
27

 Fernando Hipólito (Luanda 1964) é doutorado em Projetos de Arquitetura (UPC-ETAB 2002). Docente 
da Universidade Lusíada de Lisboa desde Janeiro de 1988, exercendo as funções de Coordenador e 
Regente da Disciplina de Arquitetura II (2º ano) e regente de Projeto III (5º ano). Tem algumas obras 
construídas, publicadas e nomeadas para exposição e prémios de arquitetura, dedicando-se também a 
projetos na área da arquitetura de interiores. 
28

 Segundo Hipólito (2011): “A palavra sítio deverá desde logo ser entendida no sentido que tem em 
língua inglesa a palavra site. No Dicionário de Inglês/Português da Porto Editora, Porto, 1976, define-se 
como “[…] sítio; situação; posição; terreno para construção; situar; colocar […]”, ao contrário de place – 
“[…] lugar; espaço; ponto; ordem; solar; herdade; casa rural e Quinta; praça; largo; pôr; colocar; fixar 
estabelecer; designar […]” – que está directamente relacionado com a presença construída.” (Hipólito, 
2011, p. 14). 
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Neste sentido, partindo das relações humanas estabelecidas e a respetiva avaliação 

dos comportamentos, o processo de projetar assume noções abstratas de cognição e 

noções subjetivas pelo que, no ensaio de Hipólito (2011), este autor considera as 

seguintes definições para o termo de sítio: 

[…] Chão descoberto; terreno próprio para quaisquer construções; qualquer lugar; acto 

ou efeito de situar; dispor; cerca com um fim qualquer […]. (Hipólito, 2011, p. 9) 

[…] Presupone un espácio donde se há estabelecido un orden prévio (pongo las cosas 

en su sitio), siendo, por tanto, más determinado y definido que el lugar, que tiene un 

sentido más directo com el entorno […] el lugar se constituye, mientras el sitio se 

ocupa, se cubre, se envuelve […]. (Hipólito, 2011, p. 9)
 29

 

[…] O terreno físico; a realidade crua; a terra ou o solo no qual se intervém; também é 

contentor; tem limites em relação à totalidade da sua envolvente […]. (Hipólito, 2011, p. 

9) 

 

Nesta matéria, existem outros autores, que de modo sintetizado entendem que o 

conceito de sítio “contém já em muitos casos a génese e o potencial gerador das 

formas construídas, pelo apontar de um traçado, pela expressão de um lugar.” 

(Lamas, 2010, p. 63). 

O locus, assim concebido, acaba por evidenciar, no espaço indiferenciado, condições, 

qualidade que nos são necessárias para a compreensão de um facto urbano 

determinado. (Rossi, 2001, p. 152) 

As observações dos tratadistas sobre o enquadramento da paisagem em relação à 

pintura, a segurança com que os Romanos, ao construírem novas cidades, repetiam 

elementos idênticos, confiando precisamente ao locus o valor de transfiguração e 

muitas outras questões, levam-nos a intuir a importância destes factos, e é afrontando 

problemas deste tipo que nos damos conta da razão por que era tão importante a 

arquitectura no mundo antigo e no Renascimento. (Rossi, 2001, p. 155) 

 

A escolha do lugar, quer fosse para a implantação de uma cidade, quer para o edifício 

individual possuía um valor determinante na tratadística do mundo clássico; “a 

situação, o sítio, era governado pelo genius loci, pela divindade local,” (Rossi, 2001, p. 

151). 

                                            
29

 […] Pressupõe um espaço donde se estabeleceu uma ordem prévia (ponho as coisas no seu sítio), 
sendo, portanto, mais determinante e definido que o lugar, que tem um sentido mais relacionado com a 

envolvente […] o lugar constrói-se, enquanto o sítio se ocupa, cobre-se, envolve-se […]. (Hipólito, 2011, 
p. 9). (Tradução nossa) 
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Pessoas há que detestam um lugar por este estar ligado a momentos nefastos da sua 

vida, outras atribuem a um lugar carácter fausto; também estas experiências e a soma 

destas experiências constituem a cidade. Neste sentido, embora seja extremamente 

difícil, dada a nossa educação moderna, temos que reconhecer uma qualidade ao 

espaço. Era este o sentido com que os antigos consagravam um lugar. (Rossi, 2001, p. 

45) 

 

No que respeita ao locus, pode ser entendido como um espaço indiferenciado com 

condições e qualidades julgadas como necessárias para a compreensão de 

determinado facto urbano como refere Rossi (2001). Estas especificidades 

identificadas no espaço, a que Rossi denomina de “pontos singulares”, surgem pela 

ocorrência de determinados acontecimentos, perfeitamente identificáveis no tempo e 

espaço pelo que, “Transportando este discurso para o domínio dos factos urbanos, 

parece não poder ir além do valor das imagens, […]“ (Rossi, 2001, p. 152). 

Considerando que o lugar consubstancia o palco natural do quotidiano e da existência 

humana, onde a própria vida humana se desenvolve na relação entre ambiente natural 

e construído, e sendo o ser humano um ser sensorial, as suas características são 

identificadas pelos sentidos ao que, Norberg-Schulz (1976) denomina por “qualidade 

ambiental”. Considera-se que, para além de uma localização demarcada do que é 

abstrato, os lugares apresentam-se com características físicas próprias que os 

identificam pelas qualidades formais, da cor, da textura, entre outras, as quais 

formulam, segundo o autor, a essência do lugar, ou seja, o genius loci. O lugar 

assume-se como um acontecimento “qualitativo total, que não se pode reduzir a 

nenhuma de suas propriedades, como as relações espaciais, sem que se perca de 

vista sua natureza concreta.” (Noberg-Schulz Apud Nesbit, 2006, p. 144). 

Quanto ao termo local, existem autores que o identificam como sendo o espaço 

ocupado e no qual as pessoas desenvolvem relações; sejam elas de âmbito social, 

comercial, ou de mera contemplação. Esta apropriação do espaço, relativamente 

efémera e casual, é motivada por características ambientais e envolventes. As 

qualidades sensoriais que estes espaços proporcionam permitem adotar variadíssimas 

maneiras de apropriação: apropriação estática ou pelo movimento, permanência pela 

contemplação focal em locais de eleição, ocupação de locais fechados que permitem a 

contemplação virada para o exterior, ou à ocupação de pontos focais, como refere 

Cullen (2008). 
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Alberto Campo Baeza30 (2011), embora não se refira explicitamente ao termo “lugar”, 

faz-lhe referência de modo subtil, transportando para o impacto sensorial, obtido a 

partir de um plano natural elevado, ao que o autor denomina por pódio31 natural, caso 

ali se implante um povoado. Esta leitura é possuidora de tal relevância e significado 

que até os grandes mestres dos nossos tempos, estudaram e compreenderam o 

pretexto da continuidade e universalidade do conhecimento, veiculado por este caso 

paradigmático: 

A Acrópole de Atenas, antes da beleza dos seus templos, foi uma proposta de um 

plano horizontal elevado, no ponto mais alto daquela montanha dos deuses, como bem 

observaram os mestres quando a visitaram. Os desenhos de Corbusier, de Kahn ou de 

Schinkel são bastante expressivos. Antes de desenharem os pormenores ou os 

templos, desenharam uma vista geral, subscrevendo aquela operação fundamental de 

criar o plano horizontal lá de cima. (Baeza, 2011, p. 17) 

 

O arquiteto Álvaro Siza32 (2006), não emprega os termos “local” e “lugar” de modo 

inadvertido, muito pelo contrário, na sequência do seu discurso, escrito e construído, 

demonstra a sua diferença através da intervenção subtil destes dois conceitos. Para 

este Arquiteto, o “local” assume-se como um termo cingido ao campo da geografia, 

identificado mediante um sistema de localização baseado em coordenadas e cotas 

altimétricas; ao invés do termo “lugar” que, deixando a sua forma natural de local 

geográfico, pela transformação intencional do homem, passa a ser o lugar dos seres 

humanos, onde ocorrem as demais experiências da construção e da vida. 

A visita ao local pré-escolhido tinha-me perturbado profundamente: era um local 

dificílimo, com grandes diferenças de cota, sobranceiro a uma estrada com muito 

tráfego. Como se não bastasse, aquela zona estava marcada por edifícios de péssima 

                                            
30

 Alberto Campo Baeza cresceu em Cádiz e licenciou-se em Arquitetura em Madrid em 1971. Catedrático 
de Projetos na Escola de Arquitetura de Madrid desde 1986, já foi professor em Zurique (1989 – 19909, 
Dublin (1992), Nápoles (1993), Virgínia e Copenhaga (1996). Deu conferencias sobre a sua obra por todo 
o mundo, obra que tem sido amplamente divulgada e publicada nas revistas de arquitetura mais 
importantes. O seu trabalho tem sido exposto em várias cidades e sobre ele foram publicadas 
monografias em Espanha, nos Estados Unidos, no Japão e em Itália. 
31

 PÓDIO, s.m. 1. Base contínua em que assentam as colunas de um edifício. 2. Tribuna ou varanda 
reservada aos dignitários na Roma antiga. 3. Muro baixo que circunda aas arenas dos anfiteatros. 
(Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 218). 
32

 Álvaro Siza Vieira nasceu em Matozinhos (1933). Começa a sua carreira de arquiteto no atelier do 
arquiteto seu professor e amigo, Fernando Távora, antes de fundar o seu próprio escritório no Porto. 
Depois de um início de atividade promissor e discreto, assinalado pelos críticos internacionais, a 
reconstrução do Chiado, em Lisboa, designa-o como o maior arquiteto do seu país. Seguem-se 
numerosas e importantes encomendas, que são testemunhas de um contributo singular para a produção 
internacional, rapidamente reconhecida por toda a gente: Escola de Arquitetura do Porto, o Centro Galego 
de Arte Contemporânea de Santiago de Compostela, o Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de 
1998, a Igreja do Marco de Canavezes, o Museu da Fundação Serralves, etc. Constrói igualmente no 
estrangeiro: Holanda, Alemanha, Espanha, Bélgica, Itália, Brasil, Coreia do Sul, França. Recebe o Prémio 
Pritzker em 19992 e o Leão de Ouro de Veneza em 2002. 
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qualidade. A construção deste centro paroquial é por isso e também a construção de 

um lugar, em substituição de uma escarpa muito acentuada. (Siza, 2006, p. 49) 

 

Num dos projetos construídos deste autor, a intervenção no Chiado após o incendio de 

1988 Siza (2009), entrevistado por Dominique Machabert, afirma: “Um lugar vale pelo 

que é, e pelo que quer ser” (Siza, 2009, p. 42), tendo sido perguntado, no caso 

concreto do Chiado, “qual é a natureza do lugar?” a que o Arquiteto Siza elabora a 

seguinte resposta: 

O Chiado é uma charneira, o lugar de encontro da Baixa Pombalina – Bairro da cidade 

construído depois do terramoto, por Pombal - a par com o Bairro Alto, situado mais 

acima, urbanizado no século XVIII. É um lugar muito especial, um núcleo que não 

pertence nem à Baixa, nem ao Bairro Alto. (Siza, 2009, p. 42) 

Para além disso, o Chiado comunica directamente com a Praça do Rossio, outro ponto 

forte da cidade. É um lugar de passagem e de encontro para a população de Lisboa, 

onde se encontram o comércio, os cafés [...]. (Siza, 2009, p. 42) 

E os edifícios estão à altura da especialidade desta zona da cidade. O mais importante 

é o edifício Chiado, que era inicialmente um convento, com uma parte que datava do 

século XVII e uma outra do século XVIII, depois do terramoto de 1755. Abrigou, 

sucessivamente, um hotel, lojas e ainda, foi lugar de reuniões políticas ou culturais. 

Essa sucessão de actividades, tornou complexa a vocação do prédio o que me parece 

caracterizar o Bairro no seu todo é justamente essa variedade de actividades, que se 

inscreve ao longo de toda a sua história; para além do mais, a sua situação faz dele um 

ponto de encontro entre as diferentes partes da cidade. (Siza, 2009, p. 42) 

 

Perante esta inquietação, quanto à diferenciação destes dois conceitos é possível 

inferir que um ‘local’ será, em princípio, algo indeterminado, neutro, fora da afetação 

derivada de uma “lei do ethos, do topos, ou do que seja. Ao contrário, e também por 

agora, um ‘lugar’ estará marcado por “outra coisa que lhe é anterior e superior.” 

(Higino, 2010, p. 29). 

Na sua investigação Higinio33 (2010), refere que ambos os termos partilham da mesma 

raiz linguística, o locus34, no entanto, os seus percursos semânticos derivaram e 

                                            
33

 Nuno Higino nasceu em 1960, Felgueiras. É professor de filosofia e sociologia na Universidade 
Fernando Pessoa. É licenciado em Teologia e doutorado na área da Filosofia Estética com uma tese 
apresentada na Faculdade de Filosofia da Universidade Complutense, em Madrid, sobre os desenhos de 
Álvaro Siza, uma leitura a partir de Jacques Derrida. Integra a equipa de trabalho da Associação Casa da 
Arquitetura. Faz parte da direção da Cooperativa Árvore e da Associação de Jornalistas e Homens de 
Letras do Porto. Tem vários títulos publicados da área da poesia e da literatura infanto-juvenil. 
34

 Locus in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 
Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/locus. Nome masculino da 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/locus


A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   56 

  
 

disseminaram-se ao longo do sucessivo processo de transferência e tradução por que 

passaram. 

O ‘local’ manteve a sua modalização mais cingida a determinações meramente 

espaciais: modalizações circunscritas localmente. A palavra “lugar”, por sua vez, 

dispersou-se por situações de empregabilidade que não necessariamente localizáveis, 

porque já não têm a ver com a localidade, uma região, uma comarca delimitada. O 

lugar pode ser uma situação temporal, uma ocasião, um acontecimento, como refere 

Higino (2010). 

A Arquiteta Eduarda Faria35 (2014), ao abordar as questões relacionadas com as 

“condicionantes objetivas que desencadeiam e orientam a conceção em arquitetura”, 

define um conjunto de fatores, que considera como “coordenadas-chave” para a mente 

dos arquitetos, em que o “local” é parte integrante desta “gestão da ideia 

dinamizadora36”: 

A - O local 

A.1. A arquitectura e a cultura local dão o enquadramento 

A.2. A localização sugere a orientação, a implantação e a volumetria. 

B – O clima  

                                                                                                                                
BIOLOGIA (genética) posição de um gene num cromossoma ou numa molécula de ADN. Do latim lŏcus, 
«lugar», espaço ocupado por um corpo. 
Também em Aldo Rossi “ O conceito de locus sempre esteve presente na tratadística clássica, embora já 
em Palladio e mais tarde em Lilizia, o seu tratamento tome cada vez mais um aspecto de tipo geográfico e 
funcional; mas, nas palavras de Palladio, ainda está vivo e frémito do mundo antigo, o segredo desta 
relação que é pois evidente, para além da cultura especificamente arquitectónica, em algumas das suas 
obras, tais como a Malcontenta ou a Rotonda, as quais devem precisamente à «situação» algumas das 
condições para a sua própria compreensão. 
Por outro lado, um geografo como Max Sorre, refere-se à possibilidade de uma teoria do fracionamento 
do espaço; indica ele, a este propósito, a existência de «pontos singulares». O locus, assim concebido, 
acaba por evidenciar, no espaço indiferenciado, condições, qualidades que nos são necessárias para a 
compreensão de um facto urbano determinado. 
[…] A identificação destes «pontos singulares» pode ser devida a um dado acontecimento que se deu 
naquele ponto ou pode depender doutras infinitas causas; no entanto, está reconhecido e sancionado, 
também aqui, um valor intermédio, a possibilidade de uma única, embora excepcional, noção do espaço. 
(Rossi, 2001, p. 152) 
35

 Eduarda Lobato Faria Licenciou-se em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa em 1984, onde completou as provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Cientifica 
em 1990. Doutorada em 2007, com uma tese em Arquitetura, é atualmente Professora Auxiliar na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, A Arquitetura e a sua conceção, o Desenho 
constituem as suas principais áreas de investigação, tendo participado em diversas publicações de 
carácter científico em Portugal e no Estrangeiro. 
36

 Por ideia dinamizadora entende-se a primeira orientação definida, mais ou menos abstrata, que o 
arquiteto estabelece para a sua arquitetura no início da conceção, podendo tratar-se da atmosfera 
pretendida ou de uma ideia mais precisa, com a definição dos volumes, das formas e dos elementos que 
integrarão a arquitetura. Como uma bussola da sua sensibilidade, orientará e condicionará posteriormente 
todo o desenrolar do processo. (Faria, 2014, p. 100) 
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B.1. Sugere os materiais e os processos construtivos da arquitectura. 

C - Os seres humanos para quem se projecta 

C.1. Condiciona a escala da arquitectura 

C.2. Ditam as exigências. 

D – O destino e a função da arquitectura 

D.1. Determina as funções do espaço e orienta as suas dimensões 

D.2. Marca a carga simbólica e o orçamento previsto para a obra de arquitectura 

D.3. Condiciona a qualidade da obra. 

E – O prazo estabelecido 

E.1. Impõe o ritmo da concepção 

E.2. Determina o ritmo da construção. (Faria, 2014, p. 98) 

 

Cullen (2008) aborda o termo local numa perspetiva focada nas reações perante o 

posicionamento no espaço, uma vez que o corpo adquire hábitos de relacionamento 

instintivo e contínuo com o meio ambiente: 

Essa sensação de identificação ou sintonia como meio-ambiente, esse sentido de 

localização perante a posição que se ocupa numa rua ou num largo que faz pensar: 

«Estou Aqui» ou «vou entrar para ali», ou ainda «vou sair Daqui», mostra claramente 

que ao postular-se a existência de um Aqui se pressupõe automaticamente a de um 

Além, pois não se pode conceber um sem o outro. Alguns dos mais belos efeitos 

urbanísticos residem, justamente na forma como é estabelecida a inter-relação de 

ambos. (Cullen, 2008, p. 12) 

 

Relativamente ao conceito ‘espaço’, com alguma surpresa, Choay37 (2007) na sua 

obra, ao estudar o Tratado de Alberti De re aedificatoria, afirma que Alberti, não 

procura atribuir importância ao tradicionalismo, mas reconhecer o conhecimento 

passado numa perspetiva inovadora suportada num discurso reduplicador. Este autor 

reforça a ideia de um duplo propósito gerador genealógico do tratado, afirmando que o 

espaço “livre”, acaba por se desenvolver metaforicamente como génese do mundo 

                                            
37

 Françoise Choay é historiadora das teorias e formas urbanas e arquitetónicas. É professora de 
urbanismo, arte e arquitetura na Universidade de Paris VIII. Estudou Filosofia antes de se tornar crítica de 
arte. Nos anos 50 colaborou nas revistas L’Oservateur, L’CEil e Art de France. Nos anos 60 dirigiu a 
secção parisiense da Art international. Da década de 70 até hoje publicou diversos estudos sobre 
arquitetura e urbanismo. Dirigiu a coleção Espacements na Éditions du Seuil. 
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construído e da arquitetura, sendo também uma arquitetura. Esta consciência 

representa, de facto, uma inovação do pensamento. 

Nesta perspetiva, Zevi (2002) considera que no estudo espacial dos edifícios, a 

arquitetura diferencia-se de todas as outras artes, pelo facto de utilizar um vocabulário 

tridimensional. Este autor caracteriza a arquitetura para lá do conjunto de medidas 

construtivas que circunscrevem o espaço, focando-se no valor do espaço vazio em 

que os homens vivem. 

Quem quer se iniciar no estudo da arquitectura deve, antes de mais nada, 

compreender que uma planta pode ser abstratamente bela no papel; quatro fachadas 

podem parecer bem estudadas pelo equilíbrio dos cheios e dos vazios, dos relevos e 

das reentrâncias; o volume total do conjunto pode mesmo ser proporcionado, e no 

entanto o edifício pode resultar arquitectónicamente pobre. (Zevi, 2002, p. 18) 

 

A citação anterior de Zevi (2002) tece uma discreta crítica aos Tratados considerando 

que a construção não deve estar subjugada exclusivamente à forma, uma vez que é 

no espaço internoo espaço interno, o vazio construído, que acontece a vivência do ser 

humano e só pode ser conhecido pela experiência direta do corpo, não podendo ser 

exclusivamente representado, pelo que a arquitetura não pode estar dependente de 

questões meramente decorativas. 

Em cada edifício, o continente é o involucro mural, o conteúdo é o espaço interior. Na 

maioria das vezes, um condiciona o outro (basta lembrar uma catedral gótica francesa 

ou a maior parte dos edifícios autenticamente modernos), mas essa regra tem 

numerosas excepções no que diz respeito ao passado, em particular na arquitectura 

barroca. A história da edificação muitas vezes nos coloca diante dos edifícios nos quais 

existe uma diferença nítida entre continente e conteúdo, e basta uma rápida análise 

para observar que, com alguma frequência, na verdade com frequência demasiada, o 

involucro mural foi objecto de maiores preocupações e trabalho do que o espaço 

arquitectónico? (Zevi, 2002, p. 20) 

Para sermos mais precisos – uma vez que se escreveram complicados volumes a 

respeito, quando ao contrário a única dificuldade é explicar de forma clara uma 

experiência que todos conhecem –, a quarta dimensão
38

 é suficiente para definir o 

volume arquitectónico, isto é, o invólucro mural que encerra o espaço. (Zevi, 2002, p. 

23) 

 

                                            
38

 Zevi (2002), apela à nossa atenção para além das tês dimensões tradicionais da arquitetura, com a 
existência do deslocamento sucessivo do ângulo visual, no qual tem por base o fator tempo, e este último 
passa a constar como a quarta dimensão da arquitetura. 
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Numa outra via estabelece-se o entendimento do espaço estático em Távora (2008)39, 

passando pela organização do vazio mediante um sistema de localização universal, 

tendo por suporte a leitura de coordenadas planimétricas e altimétricas. Caso o objeto 

se encontre em movimento, é necessário estabelecer uma outra dimensão, o tempo. 

Neste sentido ao abordar o espaço organizado de modo convencional estamos a 

referir-nos às duas ou três dimensões, planimétrica ou altimétrica, respetivamente, 

mas como os volumes são envoltos por superfícies, as quais são geradas por linhas, e 

estas por sua vez por pontos, assumem a designação generalizada de formas. As 

formas passam a estar integradas no vazio, formalizando-o, passando a denominar-se 

por espaço. O espaço é deste modo o negativo do volume, passando a ser 

considerado aquilo “que os nossos olhos não conseguem apreender por processos 

naturais.” (Távora, 2009, p.12). 

O que difere a arquitetura da escultura é fundamentalmente a criação “ do espaço 

interno”, que deve ser vivido e percorrido, para dele se possa apreender o todo do 

edifício, já que ambas as artes necessitam do tempo. (Távora, 2008, p. 15) 

 

Tuan (1983) refere que o significado de espaço é, com alguma frequência, confundido 

com o de “lugar”, dado que estes dois termos não podem ser compreendidos 

separadamente. Segundo este autor, aquilo que tem por princípio um espaço qualquer 

e indiferenciado, acaba por se transformarem lugar à medida que é vivenciado e que 

melhor se conhece atribuindo-se neste processo, um determinado valor. “O espaço 

transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado.” (Tuan, 1983, p. 

151). É possível afirmar que, quanto melhor conhecermos e nos familiarizarmos com o 

espaço, mais este se assumirá como um lugar, Tuan (1983) define os lugares como 

“centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas 

de comida, água, descanso e procriação.” (Tuan, 1983, p. 4). 

                                            
39

 A obra de Fernando Távora - Da Organização do Espaço, constitui-se como um ensaio, apresentado 
como prova de dissertação para o Concurso de Professor do 1º grupo da Escola Superior de Belas Artes 
do Porto. Távora tem por objetivo apontar um conjunto de problemas que julga serem de inteira 
atualidade iniciando com o capítulo onde aborda os aspetos gerais da organização do espaço, que no seu 
desenvolvimento, converge o âmbito dos seus objetivos ao ponto de se focar concretamente no caso do 
espaço português contemporâneo em matéria de arquitetura. Considera mesmo que dada a vastidão do 
tema a organização harmónica do espaço e o seu interesse no contributo da felicidade do ser humano, 
constituem-se numa “das grandes batalhas” a travar nos nossos dias. Neste contexto do trabalho é de 
todo importante o papel que este representa na organização do espaço “ e bem assim da importância que 
uma criação de formas mais harmoniosas pode representar na sua vida, quer como individuo, quer como 
elemento de uma sociedade.” (Távora, 2009, p. 10). 
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O ser humano, nas suas necessidades primárias, procura a habitação. Esta 

necessidade de habitar, levam-no a construir. Neste sentido podemos afirmar que o 

homem constrói para habitar e não habita para construir. O termo habitar relaciona-se 

com o entendimento da terminologia ‘lugar’ o qual, numa dimensão, de certo modo, 

relacional, constata que “[…] a relação singular e no entanto universal, que existe 

entre uma certa situação local e as construções aí localizadas.” (Rossi, 2001, p. 151). 

Fontes romanas, ecos de tradições, puderam deduzir, apesar da complexidade dos 

índices, os caracteres da técnica etrusca e a sua evolução, que se caracterizam nos 

traçados da via sagrada que é o Decumanus e da via entre portas que é o Cardo. 

(Delfante, 1997, p. 65) 

 

Na procura de satisfazer as necessidades primárias e do seu relacionamento no 

processo construtivo, o urbanismo romano para além das preocupações cosmológicas 

já referidas em Vitrúvio, fundamentava-se as questões de ordem defensiva, que não 

eram descoradas, muito pelo contrário: 

Num plano teórico a aglomeração organizada torna-se, para mim, em cidade quando 

as peças que a compõem estão dispostas no terreno de suporte segundo uma vontade 

expressa, de modo a criarem um equilíbrio e uma harmonia. (Delfante, 1997, p. 23) 

De imediato impõe-se uma conclusão: para ser tão perfeita como é possível no mundo, 

a composição urbana deve ser um instrumento de desenvolvimento do homem, sem o 

qual ela não será mais do que um cenário que, é certo, suaviza a vida, mas que não é 

completo, por lhe faltar a essência da humanidade. (Delfante, 1997, p. 56) 

A estrutura dos campos, sempre idênticas, exprime uma repartição de tropas que 

garante uma racção rápida e ordenada, em caso de urgência e dá aos homens uma 

sensação de segurança, por ter a impressão de viverem num meio conhecido. 

(Delfante, 1997, p. 68) 

 

A conclusão de Delfante40 (1997), coloca-nos num caminho de pensamento do qual 

entendemos claramente que, na escolha do ‘lugar’, para além dos preceitos do prazer 

cenográfico que a localização geográfica possa aportar ao edificado, ou da mágica 

beleza das proporções e magnificência dos edifícios nele construído, nenhuma destas 

normas se substitui ao ser humano como principal idealizador, organizador e criador 

das sociedades. 

                                            
40

 Charles Delfante, co-fundador e presidente do Instituto de Urbanismo de Lyon, é membro da Academia 
de Arquitetura de França e professor da Universidade de Lyon. 
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Desde o século XVIII que a paisagem humanizada e natural adquiriu qualidades 

figurativas através de alguns fenómenos culturais e sociais: mediante valores 

simbólicos ou mágicos dos sítios; exaltação iconográfica e cenográfica desenvolvida 

pelas várias artes sejam elas a pintura, fotografia, literatura e também como reação da 

imagem gradativa e falta de teor estético das urbanizações. 

Através destes processos, as paisagens foram sendo carregadas com os atributos da 

beleza, capazes de provocar a emoção estética. A emoção estética na contemplação 

da paisagem tornou-se um factor cultural. Emoção estética que pode existir de igual 

modo perante uma paisagem ou um quadro de Picasso: um pôr-do-sol, um campo 

verde, uma aldeia, podem ser percebidos como objectos estéticos de modo semelhante 

que os objectos manufacturados são as formas de arte. Valor que provém também de 

que a paisagem humanizada, a cidade e o território são fenómenos culturais. 

A beleza dos sítios tem justificado o próprio ordenamento do território para defesa e 

preservação do ambiente e a sua fruição: miradouros, vias panorâmicas, áreas de 

protecção, parques e reservas naturais são exemplos. (Lamas, 2010, p. 68) 

 

Zevi (2002) no seu intento de demonstrar que a morfologia da arquitetura está 

intimamente ligada ao tipo de materiais utilizados, a par das condições de incidência 

da luz solar, e até da natureza do terreno, utiliza como exemplo RusKin proferindo: 

Com base na natureza do terreno, Ruskin estabelecia as regras da arquitetura: em 

terreno cultivado e plano, arquitectura de formas simples, meramente funcionalista; em 

terreno cultivado mas aprazível, arquitetura pitoresca; onde tiver sido conservada a 

vegetação natural, pitoresca. Se o céu é sereno, arquitetura horizontal; se é cinzento e 

nublado, como no norte, linearismo vertical. (Zevi, 2002, p. 148) 

 

Augé41 (2009), no que se refere ao lugar antropológico, defende que “[…] as origens 

do grupo são com frequência diversas, mas é a identidade do lugar que o funda, o 

reúne e o une” (Augé, 2009, p. 43), procurando defendê-lo no pressuposto do sustento 

das linhagens subsequentes, conservando assim o seu sentido. 

Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não 

pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá 

um não-lugar. (Augé, 2012, p. 69) 

                                            
41

 Augé, Marc nasceu em 1935 em Poiters. Fez os seus primeiros estudos em Letras Clássicas e 
Filosofia, enveredando posteriormente pela Etnologia. É autor de numerosos estudos antropológicos, dos 
quais foram publicados em Portugal: Os Domínios do Parentesco; A Construção do Mundo; A 
Antropologia e A Guerra. 
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Desde essa altura Dinócrates nunca mais deixou o Rei, e seguiu-o para o Egipto: Aí 

Alexandre tendo descoberto um Porto que tinha óptimo abrigo, com óptima abordagem, 

envolvido por um campo fértil, e com muitas comodidades por causa das proximidades 

do grande rio Nilo, ordenou Dinócrates de aí construir uma Cidade que fosse em honra 

chama Alexandria. (Rua, 1998, p. 16) 

 

Situando na época clássica, como arranque temporal para o presente trabalho de 

investigação e com o propósito de aprofundar a compreensão do termo ‘lugar’, 

considera-se relevante abordar os textos de Vitrúvio, os quais são reveladores da 

importância justificada que os romanos atribuíam à escolha do lugar, primeiro na 

implantação das suas cidades e posteriormente na racionalização da implantação dos 

seus edifícios públicos, como contribuintes de uma unidade formal e racionalmente 

prática. 

A Utilidade que requer a Natureza dos locais, consiste em escolher os locais onde o ar 

e as águas são mais saudáveis para aí colocar os Templos, principalmente aqueles 

que são construídos ao Deus Esculápio, à Deusa Saúde, e às outras Divindades que 

se crê curarem as doenças. Pois as doenças pela alteração dum ar viciado por outro 

saudável, e pela utilização de melhores águas, podem mais facilmente curar-se: o que 

aumentará muito a devoção do povo que atribuirá a essas divindades a cura devida da 

natureza saudável do local. (Rua, 1998, p. 14) 

 
 

    

 
 
 
 
 

Os romanos, como descreve Rua (1998), eram conhecedores dos saberes ancestrais 

quanto à escolha do lugar, conduzindo à avaliação da qualidade de determinado local 

Ilustração 26 – Divisão da circunferência em oito 
direções. (Rua,1987, p. 24) 

Ilustração 27 – Disposição das ruas numa 

orientação protegidas dos ventos. (Rua,1987, p. 
24) 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   63 

  
 

geográfico, com recurso a análise dos fígados dos animais que o habitavam pelo que, 

verificando-se um grande número de animais, com o fígado estragado, era sinal de 

que o local não serviria para a implantação das suas cidades, uma vez que a origem 

do problema se devia à má qualidade dos alimentos e das águas e, portanto, também 

os homens passariam a padecer das mesmas doenças. 

Também o conhecimento dos ventos pela sua maior ou menor capacidade nefasta, 

associava-se à direção de onde estes provinham pelo que, escolhido o local 

geográfico para a implantação de uma cidade, o passo seguinte consistia em 

determinar a direção Sul Setentrião através da orientação da sombra de um estilete, 

quando exposto ao sol, na quinta hora do dia42 pelo que, partindo desta orientação, as 

restantes eram determinadas pela resultante de um processo geométrico na divisão da 

circunferência em oito partes iguais. 

Determinados os pontos cardeais principais, as suas direções passam a ser os eixos 

perpendiculares organizadores43 de toda a restante disposição das ruas da cidade44, 

passando posteriormente à escolha do lugar para a implantação dos edifícios comuns, 

como eram o caso dos Templos e das Praças Públicas. 

Pois se a Cidade está sobre o Mar, é preciso que o local onde se deve construir a 

Praça pública esteja próximo do porto; se ela está distanciada do Mar, então o local 

deve ser no meio da Cidade. Os Templos dos Deuses tutelares da mesma maneira que 

os de Júpiter, de Juno e de Minerva, estarão situados em local mais eminente, a fim de 

que daí se vislumbre a maior parte das Muralhas da Cidade; os de Mercúrio, de Ísis e 

de Serápis serão no mercado; os de Apolo e de Baco, próximos do Teatro; o de 

Hércules, no Circo, se não existir nenhum lugar particularmente destinado aos 

exercícios, nem de Anfiteatro; o de Marte num campo exterior à Cidade, da mesma 

maneira que o de Vénus deverá estar próximo das portas. (Rua, 1998, p. 27) 

                                            
42

 Quinta Hora do Dia. Quer dizer por volta das nossas onze horas, segundo a nossa contagem atual, 
dado que os antigos contavam uma hora a partir do nascer do sol e seis ao Meio-dia, doutro modo a 
sombra produzida pelo estilete à luz do sol, segundo o nosso modo de contar, seria demasiado longa e 
por isso não seria bem determinada para conhecer onde acabava exatamente, até porque existem nove 
meses do ano em que o sol ainda não nasceu às cinco da manhã em Roma, segundo o nosso modo de 
contar as horas atualmente. (Rua, 1998, p. 24) 
43

 Hipodâmico, adj. Tipo de traçado urbano caracterizado pela combinação de intersecções ortogonais e 
que retira a sua denominação da obra de Hipodamus de Mileto. (Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, 
H., 2005, p. 153) 
44

 […] e assim se ensinaram por esta pequena experiência, as verdades importantes sobre a natureza do 
ar e dos ventos. 
Se não se verificar que o local está abrigado dos Ventos, isso poderá não apenas torna-lo num lugar 
capaz de manter em saúde os corpos bem dotados, mas de curar rapidamente as doenças que nos 
outros locais necessitam de aplicação de remédios para o mal; e isso em consequência da boa 
temperatura que este abrigo lhes dá. As doenças que são de difícil cura, e que são vulgares nos locais 
intemperados anteriormente referidos, são as Constipações, a Gota, a Tosse, a Pleurisia, o Escarramento 
de sangue e outros tais que não podem ser curadas pelo esvaziamento dos corpos, mas pelo contrário 
devendo ser bem preenchidos. A razão por que estas doenças são difíceis de cura, é que elas são 
causadas pelo frio, […] os ventos dissipam e esgotam os corpos do respectivo suco, […]. (Rua, 1998, 23) 
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Garantidas as condições primordiais relacionadas com a escolha do local para a 

implantação das cidades, questões higienistas e de salubridade, outras preocupações 

tiveram igual importância, nomeadamente, as questões das acessibilidades ao local 

tais como os caminhos, ribeiras e portos, e não menos determinante a qualidade dos 

materiais de construção ali presentes, não apenas por questões relacionadas com a 

boa maneira de construir mas, também, por questões economicista de modo a evitar 

custos com o transporte dos materiais de outras zonas: 

Pois existem locais onde não se encontram nem boa areia, nem boas pedras, nem 

Abietínias
45,

 nem Abetos, nem Mármore, e onde seria necessário para suprir todas 

estas carências importa-las de longe com bastante dificuldade e dispêndio. (Rua, 1998, 

p. 14) 

 

Estes e outros preceitos estão na génese das cidades da época clássica que eram 

pensadas como um todo, do geral ao individual. Entenda-se geral como o 

posicionamento e orientação do plano urbanístico e individual a implantação do 

edifício, passando este último a constituir-se como uma individualidade, atendendo à 

tipologia e características arquitetónicas próprias, resultantes dos ensinamentos 

construtivos perpetuados. 

 
 

    
 
 
 
 

                                            
45

 Abietínas. Belon determina duas espécies de Abeto, uma masculina correspondendo ao verdadeiro 
Abies dos Latinos, em que os pomos tendem para cima. A outra feminina correspondendo ao Sapinus, 
em que os pomos estão virados para baixo. Por vezes Sapinus não significa uma espécie, mas uma parte 
da árvore, nomeadamente a base do tronco do Abeto, […]. (Rua, 1998, p. 14) 

Ilustração 28 – Topografia do morro onde se instalou 
a cidade de Aeminium. (Alarcão, 2008, p.13) 

Ilustração 29 – Topografia da área da cidade de 
Coimbra. (Alarcão, 2008, p.18) 
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Constata-se na época clássica, que Gregos e Etruscos atribuíam ao lugar uma 

justificação transcendente, o mesmo se pode afirmar dos romanos que, no entanto, 

sem contrariar estas práticas, foram mais além destes pressupostos, incrementando 

na escolha do lugar, justificações racionais relacionadas com a vida humana, a defesa 

e a segurança das pessoas, para além das questões cenográficas. 

Procedendo a uma caraterização sintetizada do lugar da Cidade de Coimbra, Alarcão 

(2008), citando A. Fernandes Martins, o Sítio e da posição de Coimbra, aquando da 

implantação do povoado, os romanos, seguindo os seus ensinamentos, implantaram o 

povoado primitivo de Aeminium46, hoje cidade de Coimbra, num morro calcário cuja 

topografia se assemelha a um ovo, com o seu maior eixo a desenvolver-se no sentido 

Este-Oeste, atingindo uma cota de 108 metros do lado Nascente (Este). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quanto às zonas de menor cota, estas surgem junto às margens do rio Mondego, 

apresentando uma variação entre os 19 a 20 metros que, certamente seria superior na 

época Romana ou na própria Idade Média, dado que o percurso atual do rio diverge 

bastante do que era antigamente, por força das obras de encanamento, as quais 

                                            
46

 A primeira referência literária a Aeminium acha-se na História Natural de Plínio, 4, 113, num passo em 
que o autor cita, de norte a sul, povos e cidades (ou opida) entre Douro e Tejo; e, noutro passo, 4, 118, 
menciona os Aeminienses. É consensual que Plínio baseou este último passo (como outros aliás) no 
famoso perdido mapa de Agripa, genro do imperador Augusto, e nos “comentários” (ou texto escrito) que 
acompanhavam o mapa. Temos razões para supor – mas também se não pode provar – que Aeminium 
foi escolhida como capital de civitas aquando de uma reorganização político-administrativa da Hispânia 
entre 16 e 13 a. C. (Alarcão, 2008, p. 29)  

Ilustração 30 – Perfil da cidade medieval no sentido oeste-este. (Alarcão, 2008, p. 22) 
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desviaram o trajeto primitivo deste rio. Por conseguinte, a parte mais baixa do povoado 

instalou-se numa plataforma parcialmente aluviar, cujo levantamento não se justifica 

apenas por questões naturais, mas também pela deposição e acumulação de inertes 

resultantes das variadíssimas demolições e reconstruções, como apropriada para a 

defesa contra as nefastas inundações. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A Norte, o morro carateriza-se por um vale pronunciado e ingreme, que descendo até 

ao rio, fazia chegar as águas torrenciais de um pequeno curso de água que não 

secava no Verão. 

Por sua vez a Oeste, a encosta desce em socalcos marcados por uma depressão, em 

que a meio forma um vale, que Fernando Martins designou por cutilada e, “Na época 

romana, um dos esgotos principais (ou mesmo o principal) da cidade descia por esse 

cutilada.” (Alarcão, 2008, p. 19), juntamente com as águas pluviais das invernadas. 

Nesta descrição esta parte do morro assume a configuração de ferradura pelo que, de 

acordo com Alarcão (2008), a cidade romana de Aeminium e a cidade medieval de 

Coimbra, embora comunguem do mesmo lugar, pela passagem do tempo e das 

intenções e necessidades do homem, levou-as a assumir feições diferentes uma vez 

que, ao longo do tempo, certamente, muitos milhares de metros cúbicos de pedra 

terão sido extraídos do morro calcário para a construção dos edifícios públicos, 

muralhas e casas particulares. 

Ilustração 31 – Perfil da cidade medieval no sentido norte-sul. (Alarcão, 2008, p. 22) 
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O sítio
47

, como refere Alarcão (2008), possuía um conjunto de vantagens, não apenas 

a sua posição elevada, que propiciava a defesa e a miragem longínqua e cenográfica 

da paisagem, mas também pelas condições higienistas como a boa exposição solar e 

a existência de cursos de água e de terras baixas ideais para o cultivo de cereais e 

vinhas. 

Mas em contraponto, tinha a desvantagem dos declives que tornavam difícil a 

circulação dos carros, fossem eles puxados por bois, mulas ou cavalos. 

 

Foi neste sítio e nesta posição (cujas características, vantagens e inconvenientes 

rapidamente examinamos) que surgiu a cidade romana de Aeminium, que depois 

tomou o nome da de Conimbriga, ao mesmo tempo que esta última, convertida em 

pobre aldeia, passou a chamar-se Condeixa. De Conimbriga veio o nome de Conimbria 

e Colimbria – este último, usado desde o séc. IX, pelo menos. Na evolução natural da 

língua, Colimbria deu Coimbra. O nome antigo de Aeminium, no séc. IX, já só era 

recordado por eruditos. (Alarcão, 2008, p. 27) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Embora já tenha sido aflorado o assunto, em passagens anteriores do presente 

trabalho, cabe neste capítulo a oportunidade de abordar o resultado prático dos 

esquemas urbanísticos que os romanos, dentro da sua visão prática de atingir as suas 

                                            
47

 “A. Fernandes (1951a: 17), numa feliz expressão, falou das vantagens do sítio e da posição de 
Coimbra.” (A. Fernandes apud Alarcão, 2008, p.13). 

Ilustração 32 – Reconstituição imaginária de casas em encosta. (Alarcão, 2008, p.142) 
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pretensões, souberam durante as suas ações de colonização ensaiar e sintetizar as 

primeiras manifestações do traçado hipodâmico48. 

[…] depois da publicação dos primeiros elementos de geometria de Hipócrates de 

Chios, definindo um espaço geométrico inteiramente diferenciado, orientam a cidade – 

e a vida política – para uma quadrícula que apenas obedece aos princípios da lógica, 

da comodidade e do sentido prático. Facilidades de circulação, orientação dos ventos e 

direcção dos raios do sol desempenhavam aí um papel fundamental. (Delfante, 1997, 

p. 51) 

 

Como refere Rossi (2001), compreender a cidade passa por identificar os diversos 

estratos, os quais se resumem na respetiva arquitetura, podendo estas serem 

abordadas quer seja pelo conjunto urbano, quer pelo modo singular e unitário de 

alguns destes objetos arquitetónicos que constituem esse todo que é a cidade, sendo 

esta última a base concreta de toda e qualquer leitura crítica. 

Em todas as cidades da Europa existem grandes edifícios, ou conjuntos edificados, ou 

agregados que constituem verdadeiros bocados de cidade e cuja função dificilmente é 

a originária. (Rossi, 2001, p. 43) 

 

Na implantação do traçado de Hipódamo existia uma certa liberdade de composição 

pelo que “pode dar lugar a um traçado de teia. […] o plano do campo, se não é, em si 

mesmo, uma composição, pode ocasionar um desenho original e, portanto, a uma 

cidade mais adaptada ao contexto físico local.” (Delfante, 1997, p. 69). 

[…] o princípio do cardo-decumanus é possível de muitas variações, através da 

multiplicação dos cardos e dos decumanus. A intersecção do cardo maximus e do 

                                            
48

 […] É numa dessas colónias que vai nascer o novo urbanismo, baseado em princípios de regularidade 
(neoteros troppos) e de livre crescimento (arcaiteros tropos). De acordo com diversos autores, este novo 
urbanismo, que parece ter sido inventado na Jónia (Esmirna e o arcaico Mileto), vai transformar-se para 
assegurar uma defesa indispensável, por causa das guerras entre as cidades, ao ponto de os muros da 
cidade se tornarem no seu símbolo de independência. A denominação deste urbanismo regular: «sistema 
hipodâmico», alude a estas cidades e a Hipódamo de Mileto (cerca de 510). No seu formidável trabalho 
de intervenção ele vai dar uma validade generalizada, tanto teórica como prática, a esta forma de traçado 
urbano. Hipódamo de Mileto foi qualificado, pelo muito pragmático Aristóteles, para quem a cidade se 
desenvolve através da reunião de aldeias, representantes de comunidades, como autor de uma teoria 
política, como inventor da «divisão regular da cidade»: «Imaginei uma cidade com 10 000 habitantes, 
dividida em três classes, uma de artesãos, outra de agricultores, a terceira de guerreiros; o território seria 
igualmente dividido em três partes, uma consagrada aos deuses, outra à vida pública e outra reservada à 
propriedade privada.» Devemos a Hipódamo, recordemos, além de Mileto, o Pireu (450), Locri (443) e 
talvez Rodes. Estas cidades, como outras fundadas na mesma época, no Oriente e no Ocidente, Olinto, 
Agrigento, Pestum, Nápoles, Pompeia, obedeceram a um traçado de desenho geométrico, procedente de 
uma regra racional aplicada desde a escala do edifício à da cidade, como nas capitais asiáticas da Idade 
do Bronze (cf. Babilónia). Trata-se, contudo, de uma regra que não é contemporânea, antes pelo 
contrário, confirma e sistematiza as características da cidade grega. (Delfante, 1997, p. 50) 
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decumanus maximus dá origem a uma praça que pode transformar-se em fórum. 

(Delfante, 1997, p. 69) 

 
 

 
 
 
 
 
 

A partir do império de Augusto, Roma assegura cerca de dois séculos de paz ao 

mediterrâneo e, até onde as suas conquistas se estenderam. Com o Império unificado 

assiste-se a um tempo de prosperidade evidenciado pela expressão arquitetónica de 

Roma e das suas províncias, estendendo-se até ao mundo onde os romanos levaram 

a sua cultura. Esta influência não se resume apenas à construção de templos mas à 

divulgação de uma arquitetura utilitarista e com a noção de conforto, claro está, com o 

incremento da opulência dos volumes e as decorações cuidadas. 

Neste cenário arquitetónico, o Fórum passa a ser o lugar de excelência desta 

arquitetura essencialmente urbana. Nas colónias fundadas por todo o império, mesmo 

até nas cidades indígenas romanizadas, onde as funções políticas (cúria), religiosas 

(Capitolium) e comerciais (Basílica, mercado), o Fórum marcará presença mais do que 

propriamente em Roma, uma vez que o Fórum ancestral, atravancado de monumentos 

prestigiosos, deparava-se com um constrangimento espacial difícil de ultrapassar. 

Na composição urbana o fórum representa um monumento de «coagulação espacial»: 

é a área das actividades públicas, cuja presença não é reconhecida num edifício, mas 

num espaço vazio reservado e preparado ad hoc a partir do plano de fundação, devido 

à importância dos seus atributos. Por natureza, o fórum nasce no cruzamento do cardo 

com o decumanus, que o relacionam com o exterior bem como o interior da cidade: o 

fórum é simultaneamente centrípeto e centrífugo […]. Local de mercado ou espaço 

Ilustração 33 – Perfil hipotético da cidade romana 1. Muralha; 2. Domus; 3. Fórum; 4. Templo do culto imperial; 5; 
Anfiteatro. (Alarcão, 2008, p. 62) 
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sociopolítico, o fórum acolhe todas as actividades públicas incluindo as religiosas. 

(Delfante, 1997, p. 66) 

 

Em Aeminium, como anteriormente referido, por analogia ao que sucedia com outras 

cidades romanas e alguns povoados romanizados, o plano de Hipódamos não foi fácil 

de implementar,“ […] Por razões topográficas, e porque a renovação urbanística do 

oppidum indígena não pode ter ignorado o existente, consideramos inviável uma 

planta hipodâmica em Aeminium.” (Alarcão, 2008, 57). 

Até porque o decorrer dos séculos e das inúmeras variabilidades aportadas pelas mais 

diversas questões, sejam elas de ordem religiosa, ideologia, ou qualquer outra 

necessidade de arranjo urbanístico, com as repetidas alterações que daí advieram, 

para o caso de “Coimbra romana tivesse sido traçada com arruamentos ortogonais, 

nada teria sobrevivido desse plano urbanístico” (Alarcão, 2008, p. 58). 

O edifício do Fórum romano de Aeminium, assente sobre um criptopórtico49, terá 

partilhado dos conceitos de composição urbana passando a pertencer “a áreas mais 

delimitadas da cidade, a factos urbanos caracterizados por uma sua arquitetura e, 

portanto, por uma sua forma,” (Rossi, 2001, p. 43). 

 
 

 
 
 
 
 

                                            
49

 Criptopórtico, s. m. Edificação geralmente abobadada usada na arquitectura romana para nivelamento 
do terreno, destinada à construção de edifícios, jardins, etc. (Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 
2005, p. 218) 

Ilustração 34 – Reconstrução tridimensional da fachada ocidental do fórum de Cláudio. (Alarcão et al., 2009, p. 
40) 
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No estudo elaborado sobre o Fórum de Aeminium, Carvalho (1998), refere que a 

tipologia deste elemento “fica definida: edifício com basílica dotada de aedes, sem 

templo, que pode todavia ter sido erguido (na mesma ou noutra época) a deslado, sem 

taberne, que poderão ter sido instaladas num macellum construído alhures na cidade.” 

(Carvalho, 1998, p. 6). 

O lugar onde se implanta hoje o Museu Nacional Machado de Castro, foi inicialmente o 

local escolhido pelos romanos para a implantação do Fórum dada a sua posição 

central, em relação ao povoado existente. No entanto, a topografia do local, 

apresentava grandes inconvenientes uma vez que este local não era uma plataforma, 

pelo contrário, apresentava vertentes muito acentuadas, cujas cotas topográficas 

apresentam variações entre os 90 e os 77 metros, no topo inferior da vertente. “O 

monumento principal do oppidium romano foi erguido, como era normal, bem no centro 

da cidade.” (Alarcão, 2008, p. 43). 

Para a construção do referido Fórum, nesta localização central do povoado, os 

romanos tiveram de recorrer a uma estrutura construtiva a qual consistia na 

construção de um criptopórtico, com dois andares do lado Poente. 

 

Um possante paredão do lado inferior e um aterro resolveriam o problema da criação 

de uma plataforma nivelada sobre a qual poderia edificar-se o centro cívico. 

Tecnicamente, porém, a solução não oferecia a estabilidade desejada: um criptopórtico 

aguentaria melhor as pressões verticais e oblíquas. Aliás os criptopórticos eram 

soluções já experimentadas pelos arquitectos romanos desde longa data. (Alarcão, 

2008, p. 43) 

 
 

 

 
Ilustração 35 – Corte tridimensional do fórum pela linha mediana, na orientação ocidente-oriente. (Alarcão et 
al., 2009, p. 52) 
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O criptopórtico romano que serviu de embasamento para sobranceiramente se 

encenar o Fórum de Aeminium, no centro da civitas, venceu com espessas paredes e 

sábia construção, as atrocidades do tempo e do homem, fazendo parte da topografia 

do sítio, tendo servido posteriormente de sustentação ao Paço Episcopal, assim como 

das demais construções, considerando-se “como estrutura que contém a relação entre 

obra individual e social, a sedimentação dos séculos, a evolução e as permanências 

das diferentes culturas.” (Rossi, 2001, p. 161). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verifica-se que desde sempre existiu, até mesmo antes da idade clássica, uma 

predileção pela escolha do lugar. Esta eleição do lugar de fundação foi determinada 

pelas suas interdependências e relações ideologias, até mesmo urbanísticas pelo que, 

o passar do tempo, encarregou-se de atribuir “a expressões da arte urbana, a 

encenações, a efeitos destinados a seduzir as populações a subjuga-las, a leva-las à 

devoção ou a, na melhor das hipóteses, proporcionar-lhes satisfação.” (Rossi, 2001, p. 

75). Este autor ao questionar-se “em que sentido a cidade antiga se converte então 

em lugar ou continua na cidade moderna.” (Rossi, 2001, p. 135), termina por 

responder à questão, citando Pirene, segundo o qual: 

[…] é inteiramente falso atribuir a formação da cidade medieval à acção da abadia, do 

castelo ou do mercado. As cidades nascem, com as suas instituições burguesas, por 

causa do despertar económico e industrial da Europa. (…) Como e porquê se instalam 

nas cidades romanas? Porque as cidades romanas, sustenta Pirene, não eram 

criações artificiais; eles reuniam, pelo contrário, todas aquelas condições de ordem 

Ilustração 36 – Topografia esquemática da colina da cidade, e as muralhas. (Alarcão, 2008, p. 255) 
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geográfica sem as quais uma aglomeração urbana não podia viver e prosperar. 

Situadas no cruzamento das indestrutíveis estradas de César, que foram durante 

séculos as estradas da Humanidade, elas estavam destinadas a tornar-se ainda as 

sedes da vida municipal. (Pirene apud Rossi, 2001, p. 135) 

 

Em síntese, é possível atribuir ao Fórum de Aeminium, como sinal da sua resiliência, a 

experiência, nos dias de hoje, do seu criptopórtico romano dado que: 

[…] o caracter permanente; aqui, a permanência não significa apenas que neste 

monumento ainda se experimenta a forma do passado, que a forma física do passado 

assumiu funções diferentes e continuou a funcionar, condicionando aquele contorno 

urbano e deste constituindo ainda hoje em foco importante. (Rossi, 2001, p. 77) 

 

A resiliência do edifício é neste caso específico assumida como a permanência 

histórica, enquanto manifestação física de um passado, que ainda é possível 

experimentar, um local de implantação e de herança para a humanidade e o registo da 

sua própria memória cultural. 

 
 

2.2. O EDIFÍCIO E MEMÓRIA 

Questiona-se se a memória50 de um edifício está relacionada com as suas qualidades 

materiais e construtivas, as quais foram capazes de os preparar para a perenidade, ou 

numa outra perspetiva, se esta questão pode estar relacionada com o que o edifício 

representa enquanto presença construída de uma cultura passada? Neste sentido, a 

questão incide sobre quais os pressupostos que orientam o seu reconhecimento 

memorável (?) 

Estas questões, relacionadas, implicam a procura duma resposta concreta entre os 

diversos autores que abordam esta temática. No livro sétimo da obra de Vitrúvio, a 

questão da memória não parece estar diretamente ligada à perenidade do edifício 

como elemento direto e portador de memoráveis qualidades arquitetónicas, mas ao 

                                            
50

 Memória in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 
Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/memória. Nome feminino 
com função geral de conservação de experiência anterior, que se manifesta por hábitos ou por 
lembranças; tomada de consciência do passado como tal; lembrança; recordação; monumento 
comemorativo; nome; fama; do plural: escrito narrativo em que se compilam factos presenciados pelo 
autor ou em que este tomou parte. 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/memória
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invés, aponta para o conceito de memória, como o benefício do registo das boas 

práticas de construir a que todos os edifícios deveriam obedecer. 

[…] foi isso que nos conservou a memória: e sucede que em cada século tendo sido 

acrescentado alguma coisa aos conhecimentos dos séculos passados precedentes, as 

Artes e as Ciências alcançaram a perfeição em que se encontram actualmente. Nunca 

saberemos ter o reconhecimento suficiente por aqueles que não nos transmitiram 

qualquer legado pelo seu silêncio e pela omissão dos belos conhecimentos de que 

eram dotados; mas há os que pelo menos tiveram o cuidado de comunicá-los aos seus 

descendentes. (Rua, 1998, p. 230) 

 

Segundo Vitrúvio os vários registos de épocas precedentes, sobre os conhecimentos 

relativos às boas práticas em matéria de construção, foram a fórmula que permitiu 

manter viva a memória de uma cultura que construía segundo determinados preceitos, 

como de um código genético se tratasse: 

[…] Ora tomei desses livros de todos estes Autores, aquilo que julguei poder ser-me 

útil, para fazer uma recolha: porque reparei que os Gregos compuseram muitos livros 

sobre este tema, e que os nossos Autores escreveram muito pouco […]. (Rua, 1998, p. 

233) 

[…] Vendo assim que entre os nossos ancestrais também se encontram tão grandes 

Arquitectos como entre os Gregos, e que hoje em dia igualmente os temos em número 

suficientemente grande, mas infelizmente muito poucos são os que estudaram os 

preceitos desta Arte, acredito no entanto que não me devo silenciar, e empenhei-me 

em focar cada assunto em separado em cada um destes livros. (Rua, 1998, p. 233) 

 

Esses preceitos foram de tal modo meticulosos e regrados que atribuíram a tudo uma 

dimensão racional, como a causa e efeito sustentada pelo conhecimento que “é o 

dever do arquitecto e quais são os assuntos que ele deve dominar.” (Rua, 1998, p. 

103). A racionalidade proposta por Vitrúvio é de tal alcance que no seu livro terceiro, 

define o ensinamento sobre qual deve ser o modo de pensar e construir a arquitetura, 

nomeadamente: 

A disposição dos templos, a diversidade das ordens da Arquitetura, o seu número e as 

suas espécies, e quais devem ser as distribuições das partes em cada ordem
51

, 

                                            
51

 Ordem, s.f. (lat. Ordine) Disposição das coisas segundo relações constantes e aparentes, simples ou 
complexas. De ordem decorre o termo ordenação, que significa a organização dos componentes por 
analogia ou hierarquia.  
Ordens, s. f. pl. O termo ordens utiliza-se, por extensão, como designativo das ordens arquitectónicas 
clássicas, que constituem um conjunto de cinco tipos de embasamento, coluna e entablamento, cada um 
com a sua lei de proporções, forma, dimensão, decoração, etc. Constituem o referido conjunto três ordens 
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principalmente naquelas que são mais delicadas, por causa da proporção dos módulos. 

(Rua, 1998, p. 103) 

 

Subentende-se na obra de Vitrúvio, que os edifícios ao serem construídos, no 

cumprimento das normativas expostas por este autor, serão portadores de carga 

genética que lhes é atribuída e que os torna perenes. O anseio pela perfeição e beleza 

em tudo o que era construído conduzia a que “[…] Diminuem-se assim de diferentes 

modos as colunas, porque a grande altura engana facilmente a vista quando se 

observa de baixo para cima. Pois o olhar gosta daquilo que é belo.” (Rua, 1998, p. 82). 

O olhar, a que se refere Vitrúvio, deve ser entendido não como uma mera constatação 

do objeto físico, mas sim como um processo “interpretativo complexo”, ou seja, a 

perceção52. O individuo percebe e conhece aquilo que vê pelo entendimento, pela 

consciência. O olho humano adquire o papel de captação do espectro visível, que 

fazendo chegar esta informação ao cérebro, armazena-a e processa-a, podendo ainda 

complementar essa mesma informação com os contributos de outros sentidos, como 

nos afirma Hipólito (2001). Neste processo, considerando o ato de olhar como o 

mecanismo primordial do sistema sensorial do ser humano, é através dele que o lugar 

deve ser “entendido não como conceito isolado, mas como elemento através do qual 

se estabelecem determinados sistemas de relação com o homem.” (Hipólito, 2011, p. 

63). 

O olhar, entendido como ato de perceção afasta-se dos conceitos das observações 

racionalistas ou científicas, uma vez que a interceção entre a perceção e memória é 

originada no reconhecimento. Este reconhecimento é o que Hipólito (2001) veicula ao 

interpretar os sítios, relacionando-os com os respetivos projetos. A passagem da 

realidade verificada nos sítios, para as intenções do projeto, como anteriormente se 

verificou, não provém de uma leitura totalmente analítica ou objetiva, uma vez que 

toda e qualquer reinterpretação criativa sensível, ou seja, todo este processo de 

autoria53 como processo criativo, como refere Hipólito (2011), deixa de representar 

                                                                                                                                
gregas, a DÓRICA (Ver), a JÓNICA (Ver) e a CORÌNTIA (Ver) e a COMPÒSITA (Ver). (Rodrigues, M., & 
Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 202)  
52

 Perceção in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [Nome feminino 1. ato ou efeito 
de perceber; 2. tomada de conhecimento sensorial de objetos ou de acontecimentos exteriores; 3. 
resultado ou dados da perceção; 4. noção; conhecimento; 5. figurado discernimento linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2015. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/perceção. 
53

 O conceito de autoria deverá ser entendido como a atribuição de uma importância “[…] à inclusão das 
experiências pessoais, isto é, da confirmação vivida e experimentada na prática corrente, usando o vivido 
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figurativamente a realidade, para passar a integrar o modo particular como cada artista 

vê essa realidade. 

O saber ver, ou simplesmente ver, é um ato de tal modo importante para o ser humano 

criativo, que sem ele, supostamente, o ato de libertação das coisas físicas e terrenas, 

através do imaginário, não seria certamente possível pela total ausência do 

conhecimento e reconhecimento das imagens observadas e relacionadas. 

[…] Aquele que perde a vista perde a visão do universo e é semelhante a alguém que é 

enterrado vivo, mexendo-se e respirando no interior da sepultura. Não vedes que os 

[…] olhos encerram a beleza do mundo inteiro? São os senhores da astronomia, 

assistem e presidem a todas as artes humanas. […] Criam a arquitectura e a 

perspectiva e, por fim, a divina arte da pintura. Ó olhos, a mais excelente das criações 

divinas! Que hinos poderão fazer justiça à vossa nobreza; que povos, que línguas, 

conseguirão descrever os vossos feitos. (Boorstin apud Faria, 2014, p. 115) 

 

Perante as palavras proferidas na citação anterior, torna-se possível aferir o quanto a 

visão passou a ser importante após a descoberta da perspetiva na época do 

Renascimento, passando a existir uma consciência focada no sentido da visão como 

elemento determinante na vida humana, em especial para os artistas que se 

dedicaram à pintura, escultura e à arquitetura. 

Os seres humanos através dos seus olhos e do respetivo grau de interesse, por este 

ou aquele aspeto, vão criando filtros de atenção particulares. O olhar integra o método 

no processo criativo, o qual será mais rico e erudito no seguimento do pressuposto 

natural do conhecimento de que quanto mais o ser humano vê, mais se pretenderá ver 

e, deste modo, “[…] o  apoio dos olhos constitui o mais precioso veículo no processo 

de descodificação do mundo  e do espaço que habita.” (Faria, 2014, p. 216). No caso 

especifico do exercício da conceção, e consequente ciclo projetual, esta leitura revela 

que: 

Em arquitectura, […] os olhos permitem dar o primeiro passo na concepção, através da 

pesquisa visual que permite realizar a colecção mais valiosa da vida de um arquitecto: 

as múltiplas imagens de arquitectura, que constituem uma das bases mais importantes 

da riqueza que se constrói, sem a qual a arquitectura e a sua concepção, seriam pouco 

mais que uma folha em branco, semelhante à mente humana quando vazia. (Faria, 

2014, p. 116) 

                                                                                                                                
como ilustração da circunstancia especifica e do momento particular em que fomos agente, reconhecendo 
o conteúdo subjectivo dos fenómenos como facto objectivo […].” (Hipólito, 2011, p. 9). 
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O artista empresta-nos os seus olhos para ver o mundo. Possuir uma visão particular, 

liberta a essência das coisas que existem fora e dentro de todas as relações, eis o dom 

inato e próprio do génio; estar em estado de nos fazer aproveitar desse dom e de nos 

comunicar uma tal faculdade de visão, eis a parte adquirida e técnica da arte. (Faria, 

2014, p. 118) 

 

É de facto um privilégio, os nossos olhos poderem ter a oportunidade de captarem 

imagens de um passado com mais de dois mil anos de existência, dando oportunidade 

de criar e reinventar estimulando os imaginários existentes, a partir de imagens de um 

tipo de arquitetura pensada e construída pelos nossos ancestrais. Neste contexto 

Eduarda Faria (2014), propôs-se sintetizar este aspeto ao citar Ernst Gombrich, 

referindo este autor com clareza que, “nenhum artista copia aquilo que vê; e nós, 

espectatores imaginamos ver o que, de facto, conhecemos.” (Ernst Gombrich apud 

Faria, 2014, p. 118). 

Outra circunstância com influência neste processo é o papel da memória do ser 

humano. Neste processo de filtragem dos assuntos pelas afinidades pessoais, acaba 

por ser objeto de interferências adicionais uma vez que a memória, inserida no 

processo seletivo, evoca a realidade que testemunhou podendo em algumas 

circunstâncias distorcer a realidade quando voltar a recordar. Este processo de 

revisitação das memórias acarreta um conjunto de manipulações, conscientes ou 

inconscientes (interferências), retirando ou aumentando factos à imagem real presente 

na memória. Eduarda Faria (2014) afirma que estas interferências são resultantes dos 

fragmentos que a completam, com origem na própria imaginação como resultado de 

outras memórias e imagens que se lhe acoplam. 

Em arquitectura, esta componente da memória transforma-se num útil «rentabilizador 

de memória», já que a memória atraiçoa mas devolve, isto é, o que a memória atraiçoa 

as imagens da realidade, que se encontram arquivadas pela riqueza que se constrói na 

mente dos arquitectos, devolve com o que acrescenta, alterando, enriquecendo essas 

imagens através da imaginação […] onde obrigatoriamente a realidade e a imaginação 

se cruzam na mente do arquitecto. (Faria, 2014, p. 127) 

 

Também Siza (2009), nas suas entrevistas com Laurente Beaudouin reforça esta ideia 

da aprendizagem do arquiteto mediante a captação das imagens. Perante as viagens 

que efetua este arquiteto afirma a necessidade de ver as coisas com os seus próprios 

olhos. 
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Lembro-me que o primeiro objecto que utilizava a forma de uma proa é uma casa, aqui 

no Porto, à beira do rio. É anterior ao projecto de Haia, todavia não tenho a certeza. 

Quando trabalhei em Haia, essa forma apareceu numa das duas pequenas casas: sofri 

então, com certeza, a influência das formas dos anos 30, bastante correntes em 

Amesterdão ou em Haia. Não é uma cópia, aparece por entre a névoa da criação de 

uma ideia. Tento captar certas invariantes que existem em todas as cidades e que 

persistem através dos séculos. (Siza, 2009, p. 67) 

 

A herança adquirida e posterior transmissão dos conhecimentos, sintetizados por 

Vitrúvio, criaram e recriaram as imagens do mundo das formas e estilos, que a 

arquitetura tem assumido ao longo dos tempos. Este processo ativa a memória, não 

apenas na composição da obra como também na qualidade do processo construtivo. 

O criptopórtico do Fórum de Aeminium é ainda hoje uma prova viva de alguns destes 

ensinamentos que Vitrúvio regista na sua obra. Também o pensamento 

contemporâneo observou esta questão da memória: 

Penso que os edifícios que, a pouco e pouco, são aceites pelo seu espaço envolvente 

devem possuir a capacidade de atrair, de diversas formas, a emoção e o raciocínio. O 

nosso sentimento e compreensão estão, no entanto, enraizados no passado. É por isso 

que o significado que criamos com o edifício deve respeitar a memória. (Zumthor, 2008, 

p. 18) 

 

A memória revela-se como o depositário da riqueza experiencial do artista. A riqueza 

deste conceito de memória traz-nos épocas que anseiam o revisitar do racionalismo 

clássico e esta necessidade mental é certamente a forma de trazer à memória o gosto 

da beleza formal, na variante em que o homem passa a ser o centro da criação, como 

pudemos assistir no renascimento e Iluminismo. 

O edifício assume características memoráveis pela sua especificidade matérica por ser 

aquela precisa arquitetura, e que também pode ser atribuída a um desenho geral que 

a caracteriza, a que Rossi (2001) denomina de forma tipológica54. 

O objeto arquitetónico, considerado segundo o conceito de memória, pode ser 

entendido dentro deste processo experimental que se desenvolve na mente do 

arquiteto, como o resultado das experiências que se constituem enquanto memórias. 

Em cada autor a sua memória torna-se incapaz de se dissociar das interferências do 

                                            
54

 Consideram-se então como forma tipológica aquelas formas que, na história ou na escolha que lhes é 
atribuída em certos períodos ou nas implicações a elas dadas, acabaram por assumir um carácter 
sintético de um processo que é manifesto, precisamente, na própria forma. (Rossi, 2001, p. 17) 
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imaginário, produzindo atos inconscientes na reinterpretação das imagens reais, que 

acabam por refletir uma visão individual e sensível da realidade. 

Da mesma maneira se sobre as Arquitraves Dóricas
55

 foram colocadas Cornijas 

dentadas
56

; ou se por cima das Arquitraves Jónicas sustentadas por colunas de 

capitéis Orelhudos57, forem talhados Tríglifos, e assim se as coisas que são 

apropriadas a cada ordem, forem atribuídas e transferidas para outra, os olhos serão 

chocados, porque estão acostumados a ver as coisas dispostas duma outra maneira. 

(Rua, 1989, p. 12) 

As observações dos tratadistas sobre o enquadramento da paisagem em relação à 

pintura, a segurança com que os Romanos, ao construírem novas cidades, repetiam 

elementos idênticos, confiando precisamente ao locus o valor de transfiguração e 

muitas outras questões, levam-nos a intuir a importância destes factos; e é afrontando 

problemas deste tipo que nos damos conta da razão por que era tão importante a 

arquitetura no mundo antigo e no Renascimento. Ela «configurava» uma situação; as 

suas próprias formas modificavam-se com a mais geral modificação da situação, 

constituíam um «todo» e serviam para um acontecimento, constituindo-se elas próprias 

como um acontecimento; só assim se pode compreender a importância de um 

obelisco
58

, de uma coluna, de uma lápide. (Rossi, 2001, p. 155) 

 

A estrutura construída e representada pelo criptopórtico romano, que numa primeira 

fase suportou o Fórum de Aeminium e, posteriormente, as demais construções que ali 

foram sendo implantadas, alterou com carácter de permanência, a topografia do lugar. 

Esta estrutura marcou a matriz característica e irrefutável no crescimento urbano 

subsequente. Foi responsável pelas imagens: da civitas e do Fórum de Aeminium, 

pelas ruas e ruelas que o circundaram e palas imagens do que veio a ser implantado e 

fruído sobre este promontório da cidade de Coimbra, configurando a memória do 

lugar. 

                                            
55

 Dórica, adj. Uma das três ordens da arquitetura grega clássica. A coluna não tem base e o fuste, mais 
largo na parte inferior, é canelado com dezasseis a vinte caneluras de secção elíptica. O capitel sem 
decoração apresenta coxim circular e ábaco quadrado. A arquitrave é lisa e o friso tem tríglifos. A cornija 
é saliente, o frontão apresenta acrotérios e o tímpano é decorado com baixos-relevos. Segundo as regras 
modulares, a coluna tem dezanove módulos e o entablamento quadrado. (Rodrigues, M., & Sousa, P., 
Bonifácio, H., 2005, p. 210) 
56

 Cornijas dentadas: As cornijas com os Dentículos, são próprias e particulares da ordem Jónica, e caso 
fossem utilizadas em construções com a Ordem Dórica, denotava que dita obra não teria sido 
supervisionada por Vitrúvio. (Rua, 1989, p. 12) 
57

 Capitéis Orelhudos: Vitrúvio apelida as colunas Jónicas de pulvinatas columnas dado que os capitéis 
destas colunas vistos de lado assemelham-se á figura de uma orelha. (Rua, 1989, p. 14) 
58

 Obelisco, s. m. Monumento de origem egípcia em forma de pirâmide quadrangular, de grande altura, 
terminando em ângulo obtuso pelo desvio das faces, que se vão encontrar no vértice. (Rodrigues, M., & 
Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 201) 
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Com esta consciência das transformações alcançadas pela sedimentação 

arquitetónica, ao longo do tempo, não resultou apenas a configuração da memória do 

lugar, mas também as sucessivas alterações e adequações funcionais das estruturas, 

como estratégia capaz de assegurar a própria resiliência arquitetónica. 

A construção visual da memória do edifício, e do próprio lugar da cidade de Coimbra, 

decorre, em grande parte, desta capacidade da tectónica da construtiva colmatar a 

insuficiência natural da topografia do terreno, perante a necessidade do homem 

romano ali implantar o Fórum. Esta permanência tectónica possui uma função que é 

perpetuada pelo criptopórtico romano. 

 
 

2.3. O EDIFÍCIO E FUNÇÃO 

A questão da relação entre forma e função59 é um tema cujas reflexões ao longo dos 

tempos apresentaram vários avanços e recuos. As diferentes conceções 

arquitetónicas, não podem ser dissociadas uma da outra, uma vez que, como afirma 

Lamas (2010), desta relação está subjacente o desenvolvimento eficaz das atividades 

que se pretende vir a realizar. 

Uma mesma função pode existir convenientemente em formas distintas. A reutilização 

de antigos edifícios tem permitido obter excelentes resultados no grau da utilização, 

significação estética e quantidade ambiental, tantas vezes maior do que em edifícios 

projectados de raiz para o mesmo programa. De resto a reutilização de edifícios já por 

si é uma atitude não funcionalista. (Lamas, 2010, p. 53) 

 

Dentro deste mesmo raciocínio, considerou-se relevante abordar o termo da função, 

do ponto de vista cronológico, iniciando-o com a cultura e contexto clássico. O 

significado do termo função, que hoje conhecemos da taxinomia60, não constituiu base 

                                            
59

 Função in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 
[consult. 2015-06-09 17:08:37]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/função: nome feminino – 1. Desempenho de uma atividade ou de um cargo; exercício; 

ocupação; serviço. 2. Atividade exercida; cargo; profissão; trabalho. 3. Utilidade; uso. 4. Papel; posição.  

5. Trabalho executado por um aparelho ou sistema. 6. Festividade; funçanata; espetáculo. 
60

 Taxinomia in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [nome feminino 1. [sentido geral] 
ciência dos princípios e métodos de classificação dos diversos elementos de uma área científica; 2. 
BIOLOGIA parte da sistemática que, considerando a semelhança e dissemelhança de características, 
classifica e agrupa os seres vivos em categorias sistemáticas ou grupos taxinómicos, como o tipo, a 
classe, a ordem, a família, o género e a espécie; biotaxia; 3. GRAMÁTICA ramo que trata da classificação 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/função
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/função
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na cultura clássica, estando desarrumado e disseminado noutros conceitos, tais como 

a Comodidade, Utilidade, Proporção, Beleza e até a própria localização que os 

edifícios devem assumir, parecendo que estes aspetos mais se relacionam com o 

programa de com o que hoje entendemos efetivamente por função. No seguimento 

desta súmula, ainda centrada na idade clássica, constata-se que a questão da função 

expandiu-se até às próprias características do lugar, as quais, em conformidade, 

passavam a ditar o tipo de templo a implantar. 

A Arquitectura é composta por três fases; nomeadamente, a construção das 

edificações, a Gnomónica e a Mecânica. Na Construção das Edificações consideram-

se ainda dois Edifícios, correspondendo às Fortificações e às Obras Públicas, e as 

Casas destinadas a particulares: As Obras Públicas são por sua vez de três espécies: 

pois destinam-se ou à Segurança, ou à Devoção, ou à Comodidade do povo. As 

Edificações que são feitas para a Segurança correspondem às Fortificações, às Torres, 

às Portas das Cidades e a tudo aquilo que foi inventado para servir a defesa perpétua 

contra os empreendimentos dos inimigos. A Devoção do povo faz erguer nos diversos 

locais Templos aos Deuses Imortais; e a Comodidade faz empreender a Construção de 

todos os Edifícios destinados à utilização pública, como Portos, as Praças públicas, os 

Pórticos, os Banhos, os Teatros e os Passeios. (Rua, 1998, p. 116) 

 

Vitrúvio separa as questões da construção em duas partes, abordando no capítulo 

quinto as questões relacionadas com as regras da construção dos Edifícios com 

funções Públicas e, no seu capítulo sexto, as Construções Particulares. Os preceitos 

da Beleza e da Proporção, nas construções públicas, acabam por subjugar a forma à 

sua função, enquanto na construção de Edifícios Particulares, a função assume uma 

dimensão condizente com regras estabelecidas para cada extrato social a que os 

proprietários pertençam. 

Em todos os edifícios as partes de cima são feitas de carpintaria à qual se atribuem 

diversos nomes segundo as diferentes utilizações que têm. Pois a verga é aquilo que 

se coloca sobre as colunas, sobre os Pés-direitos e sobre as Pilastras: as Traves e as 

Fascias são para os Pisos. Nas Coberturas se o espaço for demasiado grande coloca-

se por baixo da cumeeira, o Columen donde as colunas obtiveram o seu nome; põem-

se aí também as linhas de Asnas e as Escoras. […] É assim que nos Edifícios cada 

coisa deve ser colocada por ordem no seu lugar segundo a sua espécie: e é da 

imitação desta ligação de várias peças de madeira com que os Carpinteiros faziam as 

casas vulgares, que os Aquitectos inventaram a disposição de todas as partes que 

compõem os grandes edifícios de Pedra e de Mármore. (Rua, 2001, p. 111) 

Ao serem os Edifícios assim dispostos segundo as diferentes condições das pessoas, 

pode então afirmar-se que satisfazem as particularidades de conveniência que se 

                                                                                                                                
das palavras]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. Disponível na Internet: 
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/taxinomia.
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encontram referidas no primeiro livro; porque cada Edifício terá tudo o que se possa 

desejar para a comodidade e para satisfação de cada utente; não servindo as casas 

para dispor e decorar a cidade, até porque mesmo as do campo, não diferem muito das 

da cidade, sendo nas casas da cidade, os Vestíbulos próximos da porta, e no campo, 

desde que não se trate de simples herdades, na parte correspondente à habitação do 

Senhor, existem Peristilos em primeiro plano, seguidos de Vestíbulos envolvidos por 

Pórticos de cantaria, com vista sobre as Palestras e sobre os Jardins. (Rua, 1998, p. 

222) 

 

Em Távora61 (2008), na sua teorização Da Organização do Espaço, este autor refere-

se ao homem como ser inteligente e artista, na procura da organização do espaço, 

com a finalidade de gerar harmonia, ou seja, criar um: 

[…] jogo exacto de consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e correcta 

de factores. 

[…] separar estes dois aspectos tão profundamente interligados que se pode perguntar 

em que medida uma forma pode ser bela sem ser funcional e em que medida uma 

forma pode ser funcional sem ser bela. (Távora, 2008, p. 14) 

 

As formas urbanas, estão intimamente ligadas aos critérios orientadores, quer sejam 

funcionalistas, económicos, tecnológicos, jurídico-administrativos ou até mesmo 

devido a critérios de “natureza estática, arquitectónica,” (Lamas, 2008, p. 48), tendo 

para tal circunstância, adquirido ênfases diferentes ao longo da história o que, 

consequentemente, originou propostas de desenho diferentes. Perante estes 

pressupostos, coloca-se a questão se o edifício objeto do presente estudo, continua a 

manter as mesmas funções, ou se fruto de diferentes contextos também hoje possui 

uma função diferente daquela para a qual foi originalmente construído. 

O estudo dos monumentos permite também questionar as teorias funcionalistas sobre 

a cidade. A existência do monumento situa-se muito para lá do desenho de uma função 

e assume significados culturais, históricos e estéticos bem precisos, mesmo quando a 

sua função primitiva já não existe. (Lamas, 2010, p. 104) 

 

A citação anterior permite intuir que o criptopórtico romano do Fórum de Aeminium 

continua a ser um manufacto individual, como é referido por Rossi (2001). A sua 

preservação e integração demonstram o seu significado histórico, cultural, estético e 

monumental, continuando a desempenhar a sua função primária de alterar a geografia 

                                            
61

 Fernando Távora, Porto, 1923-2005, arquiteto pela EBAP, professor catedrático jubilado da FAUP. 
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do lugar; permitindo continuar a servir de suporte para outras construções que 

marcaram, e continuam a marcar, a cidade de Coimbra. Para além desta função 

primária de promontório, a sua transposição no tempo, dado o contexto cultural 

presente e a consciencialização da humanidade, através da Carta de Atenas62, torna-o 

um ponto focal, possibilitando às gerações de hoje, e supostamente do futuro, revisitar 

o passado. 

[…] aqui pretendo apenas afirmar que o processo dinâmico da cidade tende mais para 

a evolução do que para a conservação e que, na evolução, os monumentos se 

conservam e representam factos propulsores do mesmo desenvolvimento. É isto um 

facto verificável, queiramos ou não. (Rossi, 2001, p. 79) 

 

Para Rossi (2001), a função torna-se insuficiente para justificar e definir a continuidade 

de determinado facto urbano pelo que se a constituição tipológica reside apenas na 

função, não constitui nenhum fenómeno de sobrevivência dado que uma função estará 

sempre caracterizada no tempo e na sociedade. Uma ruina, extinta a sua função 

original enquanto objeto arquitetónico inequívoco, passa a desempenhar uma forma 

meramente de fruição visual, permitindo a satisfação dos anseios imaginários no 

conhecimento da memória cultural do passado. 

Um facto urbano determinado unicamente por uma função, não é fruivel para além da 

razão daquela função. Na realidade, continuamos a fruir elementos cuja função de há 

muito se perdeu; o valor destes factos reside unicamente na sua forma. (Rossi, 2001, 

p. 79) 

 

A resposta à questão anteriormente formulada no início deste subcapítulo enquadra-se 

na primeira citação de Rossi (2001), em primeiro lugar porque: a resiliência 

arquitetónica, consubstanciada pelo criptopórtico romano de Aeminium, insere-se na 

evolução própria da cidade e do contexto atual, dado que a sua conservação e 

posterior reabilitação, é geradora de novos factos propulsores que contribuem para 

                                            
62

 As conclusões da Conferência internacional sobre a proteção e a conservação de monumentos de arte 
e de história, realizada em Atenas, em 1931, (habitualmente designadas por Carta de Atenas) foram 
adotadas, no ano seguinte, pela Sociedade das Nações sob a forma de recomendação aos Estados 
membros e constituíram um importante documento de referência na área da conservação e restauro dos 
monumentos. 
A Carta de Atenas teve o mérito de sistematizar os principais fundamentos e propósitos do denominado 
“restauro científico”. […] Com a Carta de Atenas a envolvente dos monumentos ficou consolidada com 
âmbito especial a proteger, no quadro cultural da preservação do património arquitetónico. 
A necessidade de proteção apoiou-se no reconhecimento de valores diferenciados: O caráter e a 
fisionomia da cidade histórica; E a relação harmónica entre o monumento e a sua envolvente. (Lopes, 
2013, p. 42-43)  
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esse desenvolvimento e evolução do próprio lugar, e de toda a cidade com o 

contributo do objeto arquitetónico em questão. Por outro lado, a segunda citação de 

Rossi (2001), implica que o criptopórtico, mantém a sua insubstituível função primária 

de suporte da geografia do lugar o que, só por si, constitui um facto de relevo na forma 

do objeto e da cidade. A sua permanência e revalorização, agrega outras 

possibilidades de fruição quer pela forma, quer nas experiências que potência no atual 

contexto das atuais instalações do MNMC. Pese embora os contextos se alterem ao 

longo dos tempos, no entanto, as funções mantiveram-se não apenas no suporte físico 

da construção, mas mais importante, com o propósito de reunir os seres humanos, à 

semelhança do Fórum de Aeminium construído há mais de dois mil anos. 

O facto de existir a necessidade de continuarmos a manter a memória do nosso 

património arquitetónico, com pleno significado na manutenção das raízes culturais da 

humanidade, conduziu a uma mudança de paradigma. O objeto arquitetónico passa a 

refuncionalizar-se perante a evolução da consciência e dos contextos, e a este 

propósito Tomé, na sua obra intitulada Património e Restauro em Portugal (1920-

1995), afirma que a função de determinado manufacto, não sendo adequada face a 

determinado contexto, acaba por ser refuncionalizada no pressuposto de “que a perda 

da função provoca um sentido de destruição pelo esvaziamento do caracter social e 

cultural do objecto.” (Tomé, 2002, p. 71). 

A justificação das operações de restauro encontrava-se fortemente dominada pela ideia 

sempre presente de possibilidade de uso que transportava estes edifícios para o 

universo dos “monumentos vivos”, potencialmente reutilizáveis e logo passíveis de 

sofrerem acções de reconstrução. (Tomé, 2002, p. 72) 

 

Inúmeros foram os casos em que determinados edifícios pela sua capacidade e valor 

arquitetónico suportaram novas ocupações. Estas ocupações tiveram o intuito de 

desempenharem outras funções que não as primárias. Esta forma de revitalizar o 

edifício parece de todo assertiva, no entanto, este racional de uma nova ocupação 

acarreta riscos de violenta descaraterização do edifício aquando das obras de 

restauro. 

É neste sentido, com o intuito de evitar a sua desfiguração do edifício, por força da 

realização de obras menos qualificadas em proveito da reutilização do edifício, ou das 

suas partes resilientes, que sendo inevitável a sua intervenção, seja considerada 

metodologicamente. Este aspeto permite que o primeiro passo desta medida seja “a 
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definição de uma função que requalificasse e reactivasse as suas características 

arquitectónicas, sem provocar uma ocupação lesiva.” (Tomé, 2002, p. 72). 

Poco se há reflexionado sobre esta cuestion. Se han enunciado declaraciones con 

pretendido valor universal cuando lo cierto es que la validez disciplinar de qualquer 

recomendación sobre cómo intervenir en áreas históricas debe contender el principio 

de adaptabilidade, fundamentado en una interpretatión particularizada del contexto. 

(Gracia, 2001, p. 67)
 63

 

 

Esta ideia, proferida na obra de Garcia (2001), é resultante de um certo 

desentendimento existente entre os arquitetos quando se trata de abordar as questões 

sobre o tipo de intervenção a realizar em determinados edifícios de valor histórico e 

arquitetónico, pela indefinição de um enfoque metodológico, apoiando-se na intuição 

como elemento facilitador da criatividade pelo que, “torna-se assim necessário afastar 

o projeto do domínio da mera sensibilidade para aproximá-lo da reflexão 

interdisciplinar.” (Garcia, 2001, p. 68). 

A violência e a tensão que ocorrem entre os períodos de tempo que caracterizam a 

realidade dos tecidos faz com que a resistência de muitas das suas componentes nos 

surpreenda e que estes ainda contenham marcas tão evidentes da sua evolução. 

(Coelho et al., p. 22) 

 

A questão fulcral do presente subcapítulo reside no facto de entender se o edifício em 

estudo continua a manter as mesmas funções ou se, fruto dos diferentes contextos, 

hoje possui função diferente daquela para o qual fora inicialmente concebido. 

Está comprovado que o Criptopórtico romano de Aeminium foi inicialmente construído 

com o intuito de modificar os constrangimentos do espaço físico natural, de modo a 

permitir a sua ocupação sob uma forma construída que possibilitou aos seus 

ocupantes o desfrute das qualidades naturais intrínsecas. 

A função, neste para o presente caso de estudo, como ato modificador das condições 

do espaço físico natural podendo, no entanto, ter assumido outras funções menores, 

dificilmente altera a sua função inicial. O objeto arquitetónico passa a assumir-se como 

um fator propulsor da utilização e evolução do próprio lugar. 

                                            
63

 Temos refletido pouco sobre esta questão. Enunciaram-se declarações com pretensão universal 
quando ao certo a validade de qualquer recomendação sobre como intervir em áreas históricas deve 
conter o princípio da adaptabilidade, fundamentado numa interpretação particularizada do contexto. 
(Tradução nossa) 
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3. INTERVENÇÃO COMO UNIDADE VALORIZADA 

Este capítulo constitui uma das essências mais próximas do ato que gerou o projeto e 

obra de remodelação do Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC). Revela no 

discurso do seu autor, as ideias, entendimentos e pensamentos subjacentes à própria 

obra. O método desenvolvido para recolha desta valiosíssima essência, pensada sob 

a forma de uma entrevista ao Arquiteto Gonçalo Byrne (GB)64, consubstancia-se numa 

oração de sapiência que fica registada na presente dissertação. A transcrição das 

palavras proferidas pelo autor, e expostas neste trabalho, demonstram a composição 

de uma lógica depurada do seu pensamento onde a complexidade transformada, 

dominada e filtrada é transmitida com clareza e simplicidade na afirmação dos 

conceitos. Este método, mais do que fazer parte de uma metodologia de trabalho, 

pode vir a assumir-se como um registo na memória da história da Arquitetura 

portuguesa dado que no presente trabalho ficam registadas, na primeira pessoa, o 

pensamento de um dos mestres da contemporaneidade. 

 A entrevista tem início com a necessária contextualização subjacente ao conceito do 

próprio trabalho de investigação. Em síntese, esta contextualização está envolta nas 

questões aplicadas ao desenvolvimento do trabalho do 5º ano, mais concretamente 

com a proposta de intervenção no Bairro de Alcântara. Nesta sequência, Alcântara e a 

história das relações com o lugar, quiseram trazer ao conhecimento do presente, o seu 

próprio passado, e com ele a existência dos baluartes que em tempo fizeram parte do 

sistema defensivo da Cidade de Lisboa. 

                                            
64 Gonçalo Byrne nasceu em Alcobaça a 17 de janeiro de 1941. É fundador e Diretor Executivo do Atelier 
de Arquitetura GONÇALO BYRNE Arquitetos, Lda., que reúne um vasto grupo de profissionais numa 
equipa multidisciplinar, com níveis distintos de experiência na realização de projetos de arquitetura e de 
planeamento urbano. Conta, até à data, com uma extensa realização de obras e de estudos com 
expressão, divulgação e forte reconhecimento público, cultural e patrimonial. 
Diversificada em termos de escala, de tema e de programa, os trabalhos mais recentes abrangem no seu 
conjunto projetos que vão desde o planeamento urbano ao desenho de espaço público e de edifícios, à 
gestão de projeto, desenvolvimento e sustentabilidade. 
Ao longo dos últimos 35 anos, o trabalho de Gonçalo Byrne tem sido amplamente reconhecido, premiado 
e divulgado, quer através de publicações, quer de exposições ou iniciativas de divulgação cultural a nível 
nacional e internacional. 
Recebe o título de Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de 
Lisboa e pela Faculdade de Arquitetura de Alghero e, entre muitos outros, o Prémio A.I.C.A. / S.E.C. pelo 
conjunto da obra realizada e a Medalha de Ouro da Academia de Arquitetura de França. Tem uma 
carreira de docência na área de projeto, fundamentalmente como professor convidado em várias 
universidades, das quais se destacam as de Coimbra, Lausanne, Veneza, Mendrisio, Louvaina, Harvard, 

Pamplona, Universidade Católica Portuguesa - Pólo de Viseu, ISCTE, Astana, Milão. 
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Este fato consubstanciou todo um conjunto de inquietações em redor dos conceitos: 

estratificação, sedimentação e resiliência arquitetónica. Estes conceitos constatam-se 

na obra e edifício do Museu Nacional de Machado de Castro pelo que, naturalmente 

conduziu a obra de remodelação, da autoria do Arquiteto Gonçalo Byrne, caso de 

estudo do presente trabalho de investigação. 

O termo resiliência arquitetónica constituiu o mote para a primeira intervenção do 

arquiteto Gonçalo Byrne, sendo que este autor refere que utiliza este termo com muita 

frequência, inclusive em algumas das suas conferências. Nesta abordagem, Gonçalo 

Byrne refere que Lisboa é uma cidade exemplar do ponto de vista da sua resiliência. 

Este autor reforça este seu entendimento afirmando: 

[…] tem a ver com a relação que existe entre o construído
65

 e o haver vida dentro 

delas. Enquanto houver vida dentro das cidades, diria que há um sistema de 

desenvolvimento, de manutenção, de transformação e eventualmente de crescimento 

que vai mantendo viva a estrutura da cidade. Se por qualquer motivo esta vida começa 

a desaparecer, potencialmente a cidade entra num processo de ruina. (Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB defende que as cidades têm uma vida própria, uma vida orgânica, não 

no sentido de nascerem, crescerem e virem a perecer, mas sim uma vida por ciclos. 

As cidades têm o seu início no ato de fundação, e posteriormente vão-se 

desenvolvendo-se segundo um longo e contínuo processo de transformação. Este 

                                            
65

 GB refere-se ao construído como a disponibilidade construída das habitações, das casas, dos palácios, 
igrejas, ou seja de tudo o que existe construído, até o próprio espaço público. 

Ilustração 37 – Enquadramento nascente na alta da cidade de Coimbra. (José Paulo Ruas, DGPC, 2013) 
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processo de transformação das cidades evidência aquilo que é a “vulnerabilidade das 

estruturas e da arquitetura dos edifícios” já que estas vão estar sujeitas às 

circunstâncias do tempo e vontades do homem. Essas circunstâncias, como refere 

GB, podem ser de três ordens: a natural, como foi o caso de Lisboa em 1755 com a 

ocorrência de um terramoto, um tsunami e um incendio; de ordem humana a que o 

autor denomina por projeto da guerra; e numa última análise, não pela ação humana 

mas sim pela falta dela, o próprio abandono. O arquiteto GB entende que a terceira 

ordem de razão pela qual a cidade perece é de todas elas a mais eficaz, retirando-lhe 

a vida. 

GB refere ainda que, no seu entendimento, caso este processo de abandono se 

prolongue por cem ou duzentos anos, a cidade dará origem a um “campo 

arqueológico”. Temos assistido ao longo da história da humanidade a exemplos de 

cidades que por qualquer motivo, “por vezes até a própria guerra”, como refere GB, ou 

simplesmente pela existência de um determinado contexto histórico que assim o 

proporcione, à condução de um processo de abandono. Perante este contexto GB 

aponta na cidade de Lisboa alguns exemplos deste processo, nomeadamente a 

situação ocorrida com Alcântara após o período de industrialização, ou a zona do 

Convento da Mitra. Mas a situação mais evidente deste processo é a que se evidencia 

nas frentes dos portos. Este último exemplo resulta do fato da atividade que destes 

equipamentos desenvolviam há cem anos se processar de maneira muito diferente 

nos dias de hoje. No entanto, GB afirma encontrar algo de interessante neste processo 

do abandono justificando o seu entendimento com a seguinte afirmação: 

O ficar abandonado potência uma possibilidade de (re) uso. É aqui que se joga a 

resiliência da cidade. A retoma da cidade. E Lisboa de facto é Pombalina, é um 

fenómeno de resiliência incrível porque constrói uma cidade moderna dentro de uma 

cidade antiga, cuidando de tolerar as duas, e construindo toda a cidade, incluindo a 

frente do porto, desde Santa Apolónia até Belém. (Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB entende que a cidade de Lisboa assiste a um gravíssimo problema, já 

que este processo de resiliência desenvolve-se segundo um método muito lento. 

Neste mesmo contexto, este arquiteto refere ainda, como exemplo deste processo, o 

que acontece com o centro histórico de Lisboa e na própria baixa da cidade, 

justificando este seu entendimento com a seguinte afirmação: 
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[…] nos anos 40 a 60, com a mono funcionalização, ou seja tudo o que é residência 

vai-se embora, menos os escritórios, a partir dos anos 70 até os escritórios começam 

por ir embora. […] O Bairro Alto é dos primeiros que retoma pouco a pouco com novas 

atividades, conseguindo resistir. Mas quando se vai para o lado do Castelo, esta 

situação é muito evidente. Hoje, muito devagar, está a retomar e não tenho dúvidas 

nenhumas que isto aconteceu praticamente em todas as cidades europeias. (Byrne, 

2015) 

 

Perante este contexto da retoma da cidade constatamos que Portugal acaba por ser 

um dos países da Europa com maior atraso de recuperação dos seus centros 

históricos. Na opinião de GB esta constatação não se verifica apenas na cidade de 

Lisboa mas também no Porto, e até as pequenas cidades província padecem deste 

problema que é o abandono. Esta condição de retoma, no que concerne ao campo da 

arquitetura, não só pode como deve assumir um papel importante, não exclusivamente 

no conceito de criação do que se entende por cidade nova, mas também na perspetiva 

do conceito de resiliência, ou seja, daquilo que o autor entende como a própria retoma 

da cidade. 

[…] Entendo que nas cidades europeias, e particularmente em Portugal, onde o nível 

de abandono foi tão grande que foram 40 anos de ausências políticas, sem se 

interessarem na gestão destas situações de abandono. Uma família que vivia numa 

casa, numa rua onde um carro nem sequer entra, o filho já não quer a casa porque tem 

dois carros. Então compra um pequeno terreno, constrói uma moradia na periferia, 

onde pode fazer uma garagem para os dois carros, passa a viver dependendo do seu 

automóvel. E é claro que os pais permanecem na casa até morrerem, depois a casa 

fica ali. Não havia uma mecânica económica que valorizasse o imóvel, embora agora 

isto está a acontecer com os arrendamentos de curto período de tempo, e por isso a 

Baixa está a caminhar para uma espécie de cidade turística. Se isto lhe trouxer alguma 

vida? É sempre preferível do que estar decadente. (Byrne, 2015) 

 

Neste contexto e a propósito do restauro e função dos edifícios, Miguel Tomé (2002), 

também refere que no seu entendimento “a perda de função provoca um sentido de 

destruição pelo esvaziamento do carácter social e cultural do objecto.” (Tomé, 2002, p. 

71). Este autor refere também que a ação do restauro é aquela que melhor diferencia 

a degradação física da degradação funcional, constituindo-se num forte “instrumento 

operativo preferencial” na salvaguarda dos edifícios e capacitação dos mesmos virem 

a assumir um renovado papel social. À semelhança do que acontece com alguns 

edifícios também as cidades assistem a algumas das suas zonas ficarem 

abandonadas, cuja causa se atribui a determinados contextos que vão surgindo face 

às exigências e necessidades da sociedade em constante mudança. 
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Por sua vez, os vários governos liberais procuraram colmatar a sua necessidade de 

imóveis para a instalação de serviços da nova ordem social através da adaptação de 

conventos e mosteiros. (Tomé, 2002, p.72) 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

A situação do abandono a que o arquiteto Gonçalo Byrne se refere pode bem 

representar uma dicotomia na escala do edifício ou em determinada zona da cidade. 

Por um lado a situação do abandono abre a hipótese de uma reutilização do objeto 

segundo uma função que melhor satisfaça as necessidades da sociedade, por outro 

lado, o abandono e consequente degradação física do objeto pode suscitar e 

impulsionar algumas decisões políticas promovidas pelo incentivo da especulação 

imobiliária, a sua própria demolição. 

Tal como aconteceu para grande parte dos edifícios conventuais nacionalizados em 

1834, a degradação das estruturas militares deveu-se essencialmente à perda do uso. 

Á destruição a que, pela sua função, estavam sujeitos, acrescentaram-se o abandono 

ou a demolição intencional, para aproveitamento de materiais ou para eliminar 

obstáculos à urbanização. Foi o caso das muralhas do Porto, quando a cidade quis 

expandir e consolidar o tecido urbano, ou da destruição do Castelo de Braga, motivada 

por pressões de especulação fundiária, ou ainda da pretensão de demolição do Castelo 

de Guimarães para aproveitar a pedra para construção. (Tomé, 2002, p. 61) 

Ilustração 38 – Realinhamento do alçado poente do 
Criptopórtico e novos volumes. (José Paulo Ruas, 
DGPC, 2013) 

Ilustração 39 – Exterior da Loggia de Fillipo Trezi. 

(José Paulo Ruas, DGPC, 2013) 
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3.1. A INTERVENÇÃO E LUGAR 

Seja a construção de um edifício ou a intervenção no edificado pré-existente pode-se 

depreender desta ação que o resultado possa aportar ao lugar uma melhoria relativa, 

caso se verifique a exaltação das relações espaciais ali existentes. Esta questão é 

verificada na medida em que o próprio projeto de construção retrate no seu conceito e 

abordagem as especificidades e características do próprio lugar. Neste contexto o 

presente subcapítulo pretende constatar se a intervenção, como ato do presente, 

baseada na remodelação do objeto resiliente contribui, ou não, para a consequente 

valorização do lugar e do objeto. 

O objeto assume esta condição de resiliência face ao seu valor, seja construtivo, 

cultural ou de versatilidade funcional. A questão da função tornou-se num tema 

indissociável da própria existência de qualquer edifício ao qual, a este respeito, Miguel 

Tomé (2002) refere que a perda de função provoca um sentido de destruição pelo 

esvaziamento do caráter social e cultural do objeto. 

A recuperação das ruínas medievais, embora apresentando referências aos conceitos 

de função e de utilidade, revela uma consideração diferente da sua importância social, 

devido à atribuição de valores funcionais que, não se esgotando no uso prático, 

abrangiam também sentido de função simbólica. (Tomé, 2002, p. 60) 

 

Na entrevista proferida por GB é referido com grande preocupação a questão do 

abandono. Para GB a situação do abandono pode ser representada seja ao nível da 

escala do edifício ou de uma zona ou bairro da cidade, abrindo a hipótese de uma (re) 

utilização seguindo uma nova função. 

Se é verdade que a evolução do sítio se inicia com o caráter eminentemente público do 

Fórum, para passar à condição religiosa e doméstica do Paço Episcopal, a valorização 

do atual, uso cultural e museológico deve repor o reforço da sua condição pública, 

cívica e pedagógica procurando uma escala e ambiente arquitetónico ajustado a esse 

objetivo. (João Paulo Ruas, 2013, Novembro, p. 110) 

 

Perante a citação anterior depreende-se que o propósito da adequação do uso de 

determinado objeto arquitetónico, devolvendo-o à condição de espaço público, pode 

resultar numa condição essencial para a evolução e melhoria do lugar. O arquiteto 

Gonçalo Byrne, autor do projeto para a remodelação do Museu de Machado de 

Castro, acredita firmemente nesta relação e efeito, julgando mesmo ser uma condição 
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essencial para a melhoria do lugar. No seu entender, a gerações do presente geraram 

um conceito excessivo relativamente aos edifícios auto referentes e porque não dizer 

mesmo icónicos. 

[…] não é que o edifício não possa ter uma qualidade, e ter autonomia que se traduz 

muito na sua coerência formal, mas é sempre um objeto de relação, quer seja na 

paisagem, quer seja na cidade. (Byrne, 2015) 

 

É nesta perspetiva que GB afirma ser “muito importante olhar para os edifícios a partir 

do espaço público, a partir dos vazios da cidade”, pois é possível pensar numa 

intervenção assente num conceito do prolongamento desse mesmo espaço público. 

Ainda assim, GB aceita a possibilidade de uma ideia contrária, ou seja, trabalhar sobre 

coerência formal do edifício. No entanto, este conceito deverá ser sempre cruzado 

com uma outra leitura, uma vez que nem o arquiteto, nem o crítico de arquitetura 

podem impedir que o edifício venha a ser entendido como icónico. Na sua opinião, 

para que tal aconteça, o edifício tem que ser reconhecido por uma cidadania durante 

um período longo de tempo66. Nesta perspetiva GB refere ter conhecimento de uns 

tantos edifícios que já nos anos oitenta, eram publicados nas revistas como os 

primeiros edifícios icónicos. Decorridos vinte ou trinta anos, a maior parte deles nem 

se conhece a sua existência, “já ninguém se lembra deles”. No entanto, este processo 

na opinião de GB, acaba por não funcionar uma vez que o edifício que pretende ser 

auto referente, chamando à atenção sobre si próprio, ou até sobre o arquiteto que está 

na sua génese, torna esta questão num outro assunto que se afasta do conceito de 

icónico. Para GB o conceito de Iconicidade passa por questões como o símbolo, o 

significado, o monumento, ou a singularidade que já é reconhecida, mas para que tal 

aconteça é necessária a existência da dimensão do tempo. 

José Paulo Ruas no artigo da Revista Património, a propósito do projeto de 

remodelação e ampliação do MNMC, refere que “[…] a tectónica adquire o valor 

topográfico, numa globalidade de sistema cristalino de vazios e emergências em que a 

                                            
66

 A este respeito, GB refere o exemplo da Torre Eiffel. Segundo o autor, a Torre Eiffel aquando da sua 
construção, como refere o autor “caiu o Carmo e a Trindade”, levantando uma enorme celeuma perante 
os intelectuais de Paris. A começar por Alexandre Dumain, foram feitos abaixo assinados para impedir a 
construção da Torre, pois consideravam que a sua construção era um atentado à cidade. GB refere ainda 
que estas inquietudes foram apaziguadas perante a promessa da Organização da Expol, considerar a 
Torre como uma construção efémera, qual seria demolida após a exposição. GB questiona-se hoje, 
perante os argumentos escritos por Alexandre Dumain, ao ponto de como conheceríamos hoje a cidade 
de Paris. 
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imanência do criptopórtico romano de Aeminium é decisivamente germinal.” (José 

Paulo Ruas, 2013, Novembro, p. 110). 

Tendo como ponto a citação proferida por José Paulo Ruas questiona-se: se a 

estratégia geral desenvolvida no projeto de GB para a remodelação do MMC passou 

por clarificar e relacionar a tectónica, ao mesmo tempo que possibilitou uma leitura 

estereotómica de qualquer parte da cidade de Coimbra. Resta também apurar se esta 

leitura, com a inserção da intervenção de GB, terá aportado uma mais-valia para o 

lugar, para além do que já se conhecia na cidade de Coimbra? 

Perante estas questões, GB quer acreditar que a sua intervenção vem aportar ao lugar 

a mais-valia que se pretendia com o projeto. A sua convicção passa não só para o 

lugar da intervenção mas também para o conjunto da própria. Neste pressuposto GB 

acredita neste propósito “sem considerar que isso resulte de uma genialidade”. 

Entende que nestes processos existe uma determinada capacidade “engenhosa”, em 

que o génio passa por ser a capacidade de um individuo gerir coisas com engenho”67. 

Para GB qualquer técnico, mais do que acreditar nas suas propostas de projeto, deve 

ter a convicção que estas devem e merecem passar à execução. Refere ainda que, 

não havendo certeza de que o projeto venha a contribuir uma melhoria para o lugar 

face às condições já existentes, então “é melhor não o fazer”. Para que isto aconteça o 

projetista deve garantir um afastamento de tal ordem que em determinadas fases do 

projeto possa manter uma avaliação crítica. Quanto à questão da dimensão da cidade 

e sua geografia, ou seja, da cidade e topografia com uma condição quase 

cristalográfica geológica, GB refere: 

Quando olho para toda a alta de Coimbra, vista da margem oposta, aquilo que me vem 

à cabeça é que aquela pendente, que é lindíssima, que vai até uma espécie de 

acrópole, que é onde está a alta da Universidade, aquilo, era uma pendente que tinha a 

sua topografia original e que hoje ela está reconhecida com uma série de acrescentos 

que a valorizam, que é a tal representação que chamo de cristalografia, porque no 

fundo representa um ato projetual do homem. O projeto é sempre um sistema artificial 

mas que da relação com a topografia, acaba por reproduzir esta espécie de 

estratificações, porque a arquitetura tem, logo como primeiro desafio, a gravidade
68

. 

Isto faz com que uma escarpa, de repente se transforme num sistema e este facto é 

também muito curioso, porque define-se também pelo que fica entre os cristais, o tal 

                                            
67

 GB a propósito do conceito da palavra génio, refere que “não esquecemos que no Renascimento esta 
palavra empregava-se muito nos artistas. Hoje em dia se há alguma profissão aonde ela ainda se assiste 
como palavra, é na engenharia. O en-génio, que em francês o engenheiro civil diz-se le genier du genie 
civil. A palavra existe e continua a ser válida sem ter de ser beatificada. 
68

 GB refere que: “um terramoto é como a anulação da gravidade”. (Byrne, 19 de novembro de 2015) 
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sistema dos vazios urbanos que permitem também identificar a genética da cidade. 

(Byrne, 2015) 

 
 

 
 
 
 
 

A este respeito, quanto à capacidade de manter uma avaliação crítica no propósito de 

reconhecer se a proposta introduz ou não uma mais-valia para o lugar, os textos de 

Josep Montañola refletem, de igual modo, sobre esta questão das certezas e razões 

fundamentadas da construção: 

Se puede ir más lejos – considerar la unidade de la superfície. Esta superfície va a ser 

dividida, estas divisiones van a determinar espácios, estos espacios deben estar en 

relación: debe existir entre ellos una equivalência a fin de que el conjunto permanezca 

entero. Ordenar ya sería algo, pero poco. – Crear un orden es lo que falta.- Podemos 

ordenar, por ejemplo, al hacer un paisaje naturalista. Más o menos todos los pintores 

conciben así sus cuadros. Están en la naturaleza como cuando dan un paseo. Pero 

aquel que crea un ordem estabelece un  plan – pasa de lo individual a lo universal. He 

aqui su importância. Ahora es preciso poner algo en claro. Todos los hombres no 

tienen unam naturaleza igual. Poseen, sin lugar a dudas, los mismos elementos, pero 

las proporciones de estos elementos varían. De ahí la diversidad que determina obras 

correspondientes, sin querer decir que esta diversa composición de cada una suponha 

un grado más o menos elevado de evolución. […] Si en la base de la construcción hay 

emoción o razonamiento, nos debe dar igual: nuestro único objtivo es construir. El polo 

opuesto del sentido construtivo es la representación. Imitar una cosa ya hecha no es 

crear. (Josep Muntañola, 1981, p. 52)
 69

 

                                            
69

 Pode ir-se mais além – considere-se a unidade da superfície. Esta superfície vai ser dividida, estas 
divisões vão determinar espaços, estes espaços devem estar relacionados: deve existir entre eles uma 
equivalência de modo a que o conjunto se mantenha inteiro. Ordenar já seria alguma coisa, mas pouco. – 
Criar uma ordem é o que falta. – Podemos ordenar, por exemplo, ao fazer uma paisagem naturalista. 
Mais ou menos todos os pintores concebem assim os seus quadros. Estão na natureza como quando dão 

Ilustração 40 – Enquadramento da Alta da Cidade de Coimbra, vista de Poente. (Ilustração nossa, 2013) 
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O arquiteto GB é um homem de uma vasta cultura arquitetónica. A sua experiência 

permite-lhe formalizar um discurso depurado na abordagem da tratadística 

arquitetónica do passado. O seu olhar experiente sobre a alta de Coimbra capta as 

diferenças arquitetónicas, resultantes da intervenção do homem ao longo do tempo, 

construindo aquilo a que denomina por “cristalografia geográfica”, a qual está na base 

da “genética da arquitetura”, onde se pode constatar situações extremamente 

interessantes. A este respeito e a título de exemplo, GB refere-se à arquitetura da Sé 

Velha em oposição à do Colégio de Jesus. A primeira, sendo românica, caracteriza-se 

por ser monolítica, fechada à penetração da luz. A segunda, sendo renascentista, a 

cristalografia e a própria relação com as curvas de nível é totalmente diferente. E entre 

estas duas construções da cristalografia pode constatar-se a presença de um outro 

elemento nesta composição, nomeadamente, a estrutura do criptopórtico romano, hoje 

sem o seu Fórum70. O criptopórtico sendo uma solução técnica construtiva de suporte 

à construção do Fórum, na opinião de GB, é o elemento principal responsável na 

alteração da geografia, uma vez que vem antes da própria arquitetura. Esta solução 

construtiva de suporte era um sistema tectónico romano de abobadas que transforma 

uma pendente numa mesa, para a partir daí se construir o Fórum. 

Esta relação entre história e a geografia é uma constante, em que os italianos chamam 

de antropizazione do território, e nós chamamos de humanização do território, da 

paisagem ou da cidade, ou seja, é tudo aquilo que o homem acrescenta sobre a 

natureza e às preexistências, como é este o caso. (Byrne, 2015) 

 

Na memória descritiva do projeto de remodelação do MMC, GB reconhece a 

preexistência sob a forma de “condensador histórico, fragmentado, compacto, mas 

que dentro dele se pode contar a história do que se passa à volta da cidade”. Esta 

condição que o edifício proporcionava e que o autor do projeto soube sintetizar, 

                                                                                                                                
um passeio. Mas aquele que cria uma ordem estabelece um plano – passa do individual ao universal. É 
aqui a sua importância. Agora é preciso esclarecer. Os homens não têm todos uma natureza igual. 
Possuem, sem dúvida, os mesmos elementos, mas as proporções destes elementos variam. Daí a 
diversidade que determina obras relacionadas, sem querer dizer que esta diversidade compositiva de 
cada uma suponha um grau mais ou menos elevado de evolução. […] Se na base da construção existe 
emoção ou razão, é indiferente: o nosso único objetivo é construir. O lado oposto do sentido construtivo é 
a representação. Imitar uma coisa já feita não é criar. (Tradução nossa) 
70

 A propósito do método de construção do Fórum, GB refere que os arqueólogos que estiveram 
envolvidos nos trabalhos de remodelação do MNMC, conseguiram, mais ou menos, “reimaginar o Fórum 
porque sabiam que a estrutura construída, dentro dos modelos normais do Fórum, tinha que ser uma 
tectónica de compressão e, portanto, estudando esse sistema de abóbadas do criptopórtico, conseguiram 
perceber onde é que os romanos apoiaram as cargas, e portanto chega-se à maqueta que está no 
MNMC, que é feita pela arqueologia”. 
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apresenta-se valiosíssima já que em mais nenhum edifício da cidade de Coimbra se 

verificava esta riqueza, como constata: 

O que é interessante, quando se abre este projeto e se trabalha, é que este 

condensador poderá, eventualmente, transformar-se em catalisador do centro histórico. 

Não é só um programa de conservar, e aí o ideal seria que eu no fim deste projeto com 

o programa que tenho, pudesse dar origem a um novo Fórum para a cidade de 

Coimbra. Eu digo isto porque o Fórum era interessante, pois era a centralidade da 

cidade, ele tinha tudo, tinha a atividade religiosa, cultural, pública, judicial, o mercado 

de intercâmbio, era uma espécie de concentração da centralidade da cidade, por isso 

entendo ser um catalisador. É claro que este edifício tem um papel cultural que pode ir 

muito além do horário do museu
71

. (Byrne, 2015) 

 

Na opinião de GB a questão da retoma, está muito dependente da resiliência do centro 

histórico de Coimbra, o qual tem vindo a revelar uma quebra muito acentuada nos 

últimos anos. Ainda assim o que tem equilibrado a vida do centro histórico da cidade 

de Coimbra são as residências de estudantes com as suas “repúblicas que são 

pequenos núcleos que mantêm alguma vitalidade com toda aquela atividade da 

academia, com o surgimento dos bares. E é isso que está a ajudar muito a cidade”. 

GB acredita que a retoma do MNMC pode de facto ser um catalisador, na qualidade 

de uma função que parte de uma raiz histórica mas que assume a sua 

contemporaneidade. 

Eu quando defendia que o corpo que emerge do restaurante era uma caixa de vidro 

que tem uma iluminação para ser iluminada à noite, eu dizia que nesta estratificação 

histórica, em que nós temos a fachada românica, o fragmentado da cidade árabe, o 

articulado do renascimento, até aos edifícios do Estado Novo da Faculdade de Letras, 

ao lado do MNMC, com um corpo enorme, racionalista, muito mais transparente e com 

muito vidro, até que se nota que as várias contemporaneidades vão trabalhando com 

materiais diferentes, porque as tecnologias o permitem, porque que não criar um corpo 

de vidro no centro histórico? Como um pequeno sinal de luz que diz: aqui está o que foi 

o Fórum e que pode ser novamente a presença importante da resiliência do próprio 

centro histórico
72

. (Byrne, 2015) 

 

                                            
71

 Segundo a opinião do arquiteto GB, “a atual gestão tem criado uma série de eventos que faz com que o 
restaurante, normalmente ao almoço tem muita gente da Universidade e turistas, ao jantar, quando o 
restaurante não está fechado, é muito frequente as reservas pois fazem imensos eventos, sobre aquele 
pórtico magnífico”. (Byrne, 19 de novembro de 2015) 
72

 GB refere que teve consciência que, perante esta sua posição, houve muita gente que não esteve nada 
de acordo, normalmente alguns até eram historiadores. Refere ainda que segundo algumas dessas 
pessoas “era um exagero, que apenas se poderia unicamente e exclusivamente restaurar o edifício 
antigo” (Byrne, 19 de novembro de 2015). Perante estas afirmações GB refere não concordar uma vez 
que o próprio programa não o permitia. Refere ainda que contrariamente houve outros que o apoiaram 
decisivamente. 
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GB afirma estar convencido que o edifício do MNMC começa agora a afirmar-se e a 

ter uma importância muito relevante na cidade, embora constate que o percurso do 

maior ou menor sucesso da obra não está nas mãos do autor do projeto. Com toda a 

certeza afirma: “o que esteve na minha mão foi o tal tempo curto para desenhar uma 

coisa que fica” (Byrne, 2015). 

Garcia, no seu trabalho Construir en lo Construído, refere que “Intervir significa 

mudar”. Perante esta afirmação, GB foi questionado sobre se o lugar, ou melhor, se as 

qualidades do Genius Loci acabam por ser alteradas aquando da intervenção? Ou 

pelo contrário, é a própria intervenção a herdar essas características por via da leitura 

pessoal do autor? 

A este propósito, GB refere existir um enorme mal-entendido sobre o Genius Loci. Não 

se deve considerar este conceito como algo imutável no tempo, uma vez que se está a 

faltar à verdade. Genius Loci é algo existente e que se carateriza por determinado 

sítio, querendo com isto afirmar que esse algo se constrói num processo diacrónico, 

ou seja, construído ao longo do próprio tempo. Neste racional, GB rejeita a hipótese de 

considerar a morte do Genius Loci, pois acaba por ser um processo contínuo, como o 

próprio tempo. 

O Genius Loci é de facto uma preexistência, é sobretudo um sistema de coerências, 

mas que foram construídas ao longo do tempo. E portanto, na minha opinião, com um 

sistema preexistente ao projeto, é fundamental como sistema referencial do projeto 

mas, eu diria que o mesmo sistema do projeto, o génio loci sai fortificado, melhorado, 

entenda-se transformado. Não vejo outra maneira de definir isto, não creio que seja 

possível chegar à perversão total do conservadorismo absoluto do mecanismo, que é 

por essência vivo, que é a cidade. (Byrne, 2015) 

 

GB refere-se à cidade como a grande criação cultural da humanidade, a mais rica e 

mais complexa, um exemplo vivo de como a criação tem grandes tempos de 

permanência e períodos de duração, considerando-se um sistema vivo. Por esta razão 

o Genius Loci não pode morrer, pois isto significaria que a cada intervenção 

estaríamos a matar também a cidade. Neste sentido GB refere ser impossível congelar 

o Genius Loci, a não ser que a vida desapareça, já que ai é possível “congelar um 

campo arqueológico, e mesmo assim, ele continua em erosão” (Byrne, 19 de 
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novembro de 2015). Assumindo esta possibilidade, no entender de GB, alteramos 

completamente o triângulo Vitruviano73, ou seja: 

[…] a Firmitas entra em crise, desfaz-se pela erosão do tempo; a Utilitas desaparece 

pois ninguém vive lá, ou melhor, a Utilitas hoje é o puro desfruto visual do turismo, não 

é a Utilitas da cidade viva; e a própria Venustas que é a beleza do edifício, embora eu 

possa afirmar que há uma enorme beleza na ruina. Os românticos exaltavam isto ao 

ponto de construírem de novo ruinas. Há uma Venustas na ruina, mas não é a 

Venustas da cidade viva, é outra. Portanto a ideia de que é possível conservar no 

tempo, é uma pura perversão. É possível, matando, ou tendencialmente criar 

condições para que morra. (Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB transpõe este paradigma para uma situação do (re) uso, o que 

direciona a questão para o domínio do património. Sendo este tema fundamental na 

(re) orientação da ocupação e desenvolvimento das cidades, a sua importância deve 

atingir o envolvimento das próprias tutelas. No seu entendimento a existência de 

edifícios conotados como monumentos representam uma responsabilidade, não só ao 

nível do Estado mas também perante os cidadãos. Perante esta conjuntura passam a 

existir condições e responsabilidades culturais e de cidadania que é necessário 

custear, já que a manutenção e conservação representam despesas. 

Porquê? Porque não precisam da vida, a vida é a carga simbólica do edifício. Um 

monumento pode ser um conjunto escultórico, não há que ter vida lá dentro, a escultura 

é para ser vista de fora para dentro. Pode ser um convento, aí já houve vida, e não 

havendo vida lá dentro, alguém tem de pagar a manutenção, que é caríssima. Eu creio 

que o (re) uso, na discussão atual, cada vez mais é falada, porque há um conceito que 

felizmente tutela a cultura e depois a cidade, que é o conceito de sustentabilidade. 

(Byrne, 2015) 

 

No que respeita às questões da sustentabilidade ambiental, social e económica, dos 

edifícios, considerados como monumentos, deve existir a consciência da necessidade 

de criar níveis de manutenção. Até porque em alguns dos casos, estes “edifícios são 

muito facilmente reutilizáveis com outros programas”74. Verifica-se que perante esta 

                                            
73

 Existem ainda três assuntos que dizem respeito geralmente a todas as Edificações nomeadamente a 
Solidez,  a Utilidade ou Comodidade, e a Beleza sendo tratadas, respecivamente a Solidez no décimo 
primeiro cap. Do 6 livro, a Utilidade no 7. Cap. Do 6 livro, e a Beleza em todo o 7. Livro, pelo menos no 
que diz respeito aos ornamentos de pintura e de escultura: Pois naquilo que se relaciona com a proporção 
que é um dos principais fundamentos da Beleza, esta parte encontra-se referida em todas as passagens 
da Obra. (Rua, 1987, p. 16). 
74

 GB refere que esta aplicação tem limites. E refere a título de exemplo, um caso deste género, na 
cidade de Lisboa. O autor refere-se ao caso da transformação do Cinema Éden num Hotel, segundo ele 
foi um caso desastroso, no entanto, foi alvo das melhores críticas por parte IPA. Quando uma tipologia de 
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capacidade de reutilização existem alguns limites existindo a necessidade de 

estabelecer critérios e fontes de financiamento de modo a encontrar usos que 

permitam essa sustentabilidade. Neste conjunto de edifícios existem tipologias decerto 

mais flexíveis que outras por se adaptarem a uma maior variedade de usos. 

Talvez a mais flexível é o próprio convento, pois o convento é uma micro cidade, pois 

tem grandes espaços que podem ser seminários, auditórios, ou usar salas mais 

pequenas, se assim se entender, porque de facto, manter todos os conventos, 

infelizmente alguns já nem se conseguem recuperar porque caíram. Porque não 

tiveram uso. (Byrne, 2015) 

 

Na própria visão estratégica da evolução da cidade, reuso é um tema importante e 

levanta necessidades de discussão que devem ser cruzadas com outras questões, tais 

como a sustentabilidade, e tudo isto acaba por entroncar no tema e conceito de 

património. No entendimento do arquiteto GB uma possível solução para esta questão 

passa por, à semelhança do que se verifica em Inglaterra, privatizar os edifícios 

considerados monumentais, dado que nos dias de hoje o Estado desinveste cada vez 

mais nestes edifícios. 

Portanto o tema existe e é fundamental, porque não vai haver capacidade de pagar a 

manutenção de dezenas, para não dizer centenas de edifícios que se consideram 

intocáveis e se isso acontece, eles vão cair durante pouco tempo. Não tenho dúvidas 

nenhumas, quando perdem o uso, são uma ruina em potência, é o início de um 

caminho de ruina, e é possível inverter o ciclo. (Byrne, 2015) 

 

Nesta linha de pensamento sobre a questão dos monumentos, o arquiteto Flávio 

Lopes refere que atualmente a definição de monumento assume uma noção mais 

alargada, passando pelas “obras de arquitetura de considerável dimensão e 

importância quer outras de modesta presença” (Lopes (2013). A essência desta 

questão não passa pela ordem de grandeza do objeto mas sim pela sua persistência 

no tecido urbano e pela própria resistência às transformações. A este propósito, e no 

seio do tecido urbano, os monumento participam na composição de um plano ou parte 

                                                                                                                                
cinema se transforma num hotel, é muito difícil reutilizar estes funcionamentos. GB refere ainda que 
existem casos mais bem-sucedidos que outros. Segundo o seu entendimento, para fazer um hotel dentro 
do cinema Éden, teve de demolir-se tudo lá dentro, mantendo-se a fachada, no entanto, fez-se no ato a 
maior das perversões, a conservação da magnífica escadaria, que era perfeitamente cinematográfica, 
com um movimento genial de Caciano Branco. Esta escadaria foi conservada, cortando-lhe o acesso, 
num resultado de fossilização. Hoje podemos encontrar esta peça tapada porque está completamente 
podre, uma vez que perdera o uso. 
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dele, sendo que em algumas cidades, os planos e o seu traçado são determinados 

pela própria localização dos monumentos. 

Foi colocada a questão ao arquiteto GB se, aquando dos primeiros contatos com o 

lugar de intervenção, as leituras que o levaram à compreensão do lugar modificavam-

se consoante a topografia? Perante esta questão o arquiteto GB aborda a sua 

resposta, de modo incrédulo, perante a exigência e volume de trabalho desenvolvido 

aquando da fase de concurso, afirmando ter desenvolvido “um esforço titânico” 

perante o curto espaço de tempo disponível, onde a leitura do sítio teve um grande 

suporte numa maqueta do lugar, a qual foi determinantemente usada em todos os 

restantes trabalhos do concurso. 

Foi uma maqueta de um pedaço de onde estava o criptopórtico e que era estratificada, 

que se podia desmontar e perceber a estrutura interna do criptopórtico, mas onde se 

representavam também as volumetrias principais que estavam à volta. Mas esta 

maqueta é apenas um exemplo, pois havia muita cartografia, cortes, seções, muita 

coisa que lemos na história. (Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB refere que esta fase do concurso apresenta vantagens, especialmente 

por balizar a realização dos trabalhos de modo concentrado em virtude do tempo 

disponível para o efeito. Na opinião do arquiteto GB este esforço acaba por ser 

benéfico na construção de um conceito perante uma “resposta que há que dar, e isto 

ajudou-me muito”. 

[…] acredito que nós teríamos seguido um processo muito mais lento. Isto não quer 

dizer, que nós depois do concurso não voltamos outra vez ao local e sobretudo, abrir a 

discussão, a quem estava envolvido no processo. Este processo é que foi muito rico, 

porque houve correções, houve discussões que não seguimos, pois se o tivéssemos 

feito, o resultado não seria tão bom. Normalmente nestes processos de discussão 

aceito todas as críticas e tudo o que me ajude a melhorar o projeto. Tenho que me 

defender, se eu perceber que pode piorar o projeto, mas mesmo assim experimento, 

pode ser que esteja enganado, e às vezes posso estar enganado. O projeto segue um 

caminho às vezes difícil de contar. (Byrne, 2015) 

 

O presente subcapítulo tem por propósito entender se a intervenção, como ato do 

presente, baseado na modificação do objeto resiliente contribuirá para a consequente 

valorização do lugar. 

Verifica-se que o abandono é a antítese da ocupação do lugar e por isso, pior que um 

mau projeto é a própria ausência de projetos que tentam promover a retoma do 
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edifício, do bairro ou até da própria cidade. Como nos refere o Arquiteto GB a cidade é 

feita de contemporaneidades, ou seja, de sucessivas intervenções no intuito de 

devolver e adequar os usos devolvendo-os à condição de espaço público. No entanto, 

o percurso de maior ou menor sucesso das intervenções não está nas mãos do autor 

dos projeto, mas sim na crítica e aceitação dos seus usufrutuários. 

Os lugares e o seu Genius Loci são em consequência afetados pelas intervenções, 

mutando as suas qualidades. Caso se pretenda mante-los inalterados seria necessário 

desprovê-los de vida humana, ou seja, ao abandono. 

 
 

3.2. A INTERVENÇÃO E MATERIALIDADE 

Tudo o que é realizado pelo Homem acaba por representar a personificação do que “é 

ao mesmo tempo pensável e possível.” (Manzini, 1993, p.17). É por natureza, tudo 

quilo que alguém foi capaz de imaginar, pensar, criar ou recriar, dando forma às 

imagens do pensamento. O abstrato passa a concreto. Num processo lógico de 

transformação, com a participação dos sentidos na leitura do ambiente, “existirão 

sempre objectos de granito, bronze, carvalho: objectos mudos que falam apenas 

através da sua existência no tempo, silenciosos companheiros da memória.” (Manzini, 

1993, p.17). 

Começamos uma conversa sobre as qualidades sensoriais e o significado cultural das 

matérias-primas, madeira e pedra e como poderíamos exprimi-las nos nossos edifícios. 

(Zunthor, 2009, p. 56) 

 

Por sua vez, Baeza (2013) na sua obra escrita e construída as convicções 

relativamente aos princípios da razão em arquitetura referindo que “A Arquitectura é 

como a poesia.” (Baeza, 2013, p. 12). De igual modo, Hipólito aborda esta questão na 

definindo a arquitetura por intermédio de uma citação de Muntañola, segundo este 

autor, no seu livro Poética y Arquitectura “define arquitetura como poética, aquela que 

tem capacidade para converter o objecto pensado em imagem.” (Hipólito, 2011, p. 34). 

Dadas as citações anteriores pode imaginar-se que estes dois autores se referem a 

questões do campo do abstrato. No entanto, é este o grande alcance da arquitetura, a 

capacidade de transformar o abstrato em materiais palpáveis e tangíveis, os conceitos 
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e ideias dos seus autores, que só desta maneira são poetas ou arquitetos. Como 

refere Baeza (2013), “Não podemos construir nada que não tenhamos pensado.” 

(Baeza, 2013, p. 13). Também Muntañola, refere que “neste processo poético, o 

discurso já não será a literatura mas sim o projecto.” (Muntañola apud Hipólito, 2011, 

p. 35), e que por consequência, a obra idealizada no imaginário do seu autor, passará 

à corporização pela materialidade. 

Faria (2014) afirma que a história da arquitetura tem uma significante relação de 

proximidade com a história da humanidade e do seu desenvolvimento tecnológico e 

científico, e é por este facto que “A criatividade do arquitecto encontra-se 

inevitavelmente enquadrada e condicionada pelos materiais e pelas técnicas 

resultantes do progresso universal [….].” (Faria, 2008, p. 357). 

Pallasmaa75 (2014) elabora uma crítica aos métodos de construção atuais quanto ao 

tipo e género de materiais utilizados nos revestimentos dos edifícios. Estes novos 

materiais pretendem negar a passagem do tempo, com o propósito de atingirem 

“deliberadamente uma perfeição eternamente jovem.”76 (Pallasmaa, 2014, p. 37). O 

processo natural do envelhecimento fica negado pela capacidade tecnológica de 

produzir materiais inócuos, que confundem o olho humano e distorcem a verdade dos 

materiais. O ser humano vive num mundo de reflexos, onde as “transparências e as 

sensações da (in) gravidade e flutuação,” (Pallasmaa, 2014, p. 37), fazem parte dos 

temas prediletos de arquitetos e artistas da arte moderna. 

O verdadeiro núcleo de qualquer tarefa arquitectónica encontra-se, no meu entender, 

no acto de construir. É aqui, onde os materiais concretos são reunidos, que a 

arquitectura imaginada se torna parte do mundo real. (Zumthor, 2009, p. 10) 

 

Numa abordagem à obra do arquiteto Gonçalo Byrne, as memórias descritivas dos 

seus projetos, revelam preocupações com as questões da materialidade e da poética 

do lugar. A este respeito quanto ao Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego 

Marítimo do Porto de Lisboa, GB refere: 

                                            
75

 Pallasmaa, Juhani (Hämeenlinna, 1936) é arquiteto e trabalha em Helsinki. Foi professor de arquitetura 
na Universidade Tecnológica de Helsinki, diretor do Museu de Arquitetura da Finlândia e professor 
convidado em diversas escolas de arquitetura de todo o mundo. Autor de numerosos artigos sobre 
filosofia, psicologia e teoria da arquitetura e da arte. É o autor da obra Os olhos da pele assim como da 
obra The Architecture of Image: Existential Space in Cinema (2001), La mano que piensa (Edições 
Gustavo Gili, 2012) e La imagen corpórea (Edições Gustavo Gili, 2014). 
76

 Tradução nossa - Este medo aos sinais de desgaste e da idade tem relação com o nosso medo à 
morte. (Pallasmaa, 2014, p. 37) 
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Essa relação pretende a conquista da dimensão horizontal, a dimensão do horizonte e 

do mar, da água que lhe está intimamente ligada, […] a dimensão vertical da terra que 

se eleva ao céu. A dimensão intermédia é a do movimento, representada na dinâmica 

da forma. […] ou seja representar o tempo e fixa-lo na margem. (Byrne, 2005, p. 17-18) 

 

Quanto ao projeto do Grande Espaço Coberto de Assembleias e Presbitério do 

Santuário de Fátima refere: 

[…] a relação quase pictórica de três elementos fortemente simbólicos na tradição 

arquitetónica eclesial; a escadaria, a torre e a cruz […] a presença do Santuário que o 

peregrino descobre, progressivamente, no derradeiro esforço de ascensão da 

escadaria […]. À invisibilidade do edifício proposto contrapõe-se uma invisibilidade 

dinâmica […]. (Byrne, 2005, p. 65-66) 

 
 

    
 
 
 
 
 

Perante estes dois casos exemplificativos do discurso do arquiteto GB, constata-se no 

desenvolvimento das memórias descritivas a exaltação da leitura do lugar por 

intermédio do uso de uma linguagem que embora pragmática, envolve-se em 

conceitos da poética. Perante estes registos e no caso específico do MNMC, a alta de 

Coimbra como lugar emblemático da cidade terá aportado para o arquiteto Gonçalo 

Byrne a poesia perante uma tal diversidade matéria presente? 

Esta questão da poética na arquitetura é uma questão que acho muito importante e 

muito central. Curiosamente é muito apontada à arquitetura portuguesa. Por exemplo a 

arquitetura espanhola que tem uma belíssima qualidade, é muito raro num fórum de 

debate internacional, as pessoas falarem da poesia na arquitetura, e na arquitetura 

Ilustração 41 – Torre de Controlo Marítimo do Porto 

de Lisboa. (Byrne, 2005, p. 23) 

Ilustração 42 – Projeto para o Grande Espaço de 
Assembleia e Presbitério do santuário de Fátima. 
(Byrne, 2005, p. 75) 
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portuguesa, não é só no Siza, é muito recorrente. Há uma visão também de Portugal 

como a terra de Fernando Pessoa. Nós de facto temos uma belíssima poesia escrita. 

(Byrne, 2015) 

 
 

    

 
 
 
 
 

O arquiteto GB refere que a questão da poesia na arquitetura e o porquê de se 

entender a arquitetura como uma arte, são duas situações para as quais não possui 

uma resposta objetiva. Ao certo, reconhece que se desenvolvem formas que a certa 

altura deixam no ar interrogações, ou “geram certas tensões de forma e de confronto, 

de coisas que não se percebem muito bem, como introduzir o cheiro”. Para GB o 

arquiteto deve perceber a razão da presença da luz faz no seio da arquitetura. Isto 

porque no seu entendimento “a luz é um material muito físico, embora não exista”. A 

luz chega mesmo a comportar-se como “aquilo que trás o tempo para dentro do 

habitado”. 

A passagem do tempo dentro do habitáculo é muito de como a luz natural entra. A luz é 

um material fundamental na arquitetura, não só como escultura dos volumes, como na 

perceção da erosão do tempo. Estes exercícios são sempre como os automóveis, 

vivem sempre de um estatuto, como dizem os americanos: é sempre novo. Não, não é 

verdade. Eu acho que quando os edifícios começam a ganhar a patine
77

, começam a 

                                            
77

 GB confessa estar cheio de curiosidade quanto ao comportamento da torre em relação à passagem do 
empo, revelando que “há alguns dias, eu nem queria acredita, estava a chegar a Lisboa de avião e 
reparei que a torre está finalmente a ficar esverdeada, e eu sei que este processo vai demorar muitos 
anos porque o cobre que nós usamos tem uma proteção à patine e sei que vai acabar por ficar verde. 
Recordo quando tiramos os tapumes da obra que acontecera umas coisas engraçadas havia umas zonas 

Ilustração 43 – Alçado Nascente da Igreja de São 

João de Almedina. (Ilustração nossa) 

Ilustração 44 – Vista sobre a rua das Covas com o 
alinhamento do Criptopórtico e o edifício do Paço 
Episcopal. (Ilustração nossa) 
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ganhar história, embora a manutenção seja importante pois a patine pode transformar-

se na ruina. (Byrne, 2015) 

 

O posicionamento da poesia na arquitetura para GB não tem uma resposta concreta. 

Reconhece que o trabalho de projetar revela-se só por si num desafio. Na sua opinião 

esta atividade é fascinante, “pois nós andamos sempre à procura de qualquer coisa, e 

que umas vezes conseguimos e outras não conseguimos”. Refere que o projeto para o 

concurso do MNMC revelou-se num exercício concentradíssimo, um trabalho muito 

exigente, cansativo, e chegado ao fim coloca-se a questão se terá valido apena? Da 

sua experiencia refere que “são muito raras as vezes que chegamos à conclusão que 

não correu bem, mas se valeu apena fazer, então já ganhámos o concurso”. O que o 

arquiteto GB pretende transmitir é que qualquer ato de projetar é um desafio aliciante 

e quer se ganhe ou não o concurso, o que realmente conta são todas as experiências, 

pois são estas que formam as pessoas. 

Nós conseguimos ir até determinado limite, daí em diante é aquilo que a obra deixa em 

aberto. Depois de construída, eu costumo dizer: aquilo que é apreciado como poética, 

são a possibilidade de múltiplas interpretações, de sonhos e de criações, que também 

se consegue perceber na música, ou num grande filme, e que podem surgir através da 

reação com o edifício. Que eu possa garantir isso à partida, não estou nada seguro que 

o consiga. Agora que tentamos, tentamos, depois os outros dirão. Eu acredito muito 

que esta coisa da poesis leva a que uma obra construída com todos os seus atributos 

desencadeia reações de um certo tipo. (Byrne, 2015) 

 
 

    
 
 

                                                                                                                                
com riscos verdes, tal como acontecia com os países nórdicos, para patinar de verde era usar a urina de 
cavalo para acelerar a reação do sulfato de cobre. 

Ilustração 45 – Elemento arquitetónico translucido 

ligando os volumes do edifício do MNMC. (Fotografia 
nossa) 

Ilustração 46 – Elemento arquitetónico opaco ligando 

os volumes do edifico do MNMC. (Fotografia nossa) 
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GB tem por convicção o conceito de que a “obra, no fundo, tem por finalidade criar o 

tal contentor de vida”(Byrne, 19 de novembro de 2015). Esta expressão é recorrente 

na concetualização do arquiteto GB uma vez que, no seu entendimento, responder a 

funções é permutativo, a não ser que uma das funções seja também responder à 

capacidade da poética do observador, testemunhando que “a função pode ser a 

própria poesia, então já começo a aproximar-me do que pode ser um conceito de vida, 

de tal maneira mais vasto que a compartimentação” (Byrne, 2015). 

A transformação da linguagem abstrata da poesia toma o seu corpo pelo uso e 

escolha apropriada dos materiais. Constatamos que o arquiteto GB atribui uma 

importância criteriosa na escolha dos materiais, aquando da execução dos seus 

projetos. A luz, sendo imaterial, não deixa de encerrar esta preocupação material. Na 

Requalificação da Zona Envolvente à Abadia de Santa Maria de Alcobaça, refere o 

modo de trabalhar a luz como um sistema decisivo e no MNMC, as formas geradas 

opõem-se quanto à perceção da plasticidade dos materiais. 

No projeto de remodelação e ampliação do MNMC constatamos o uso de formas 

opacas e translucidas, subjugadas às respetivas qualidades dos materiais empregues. 

Neste contexto coloca-se a questão sobre se o uso dos materiais foi propositado, na 

procura da luz, sendo ela o elemento de excelência na arquitetura ou, pelo contrário, 

foi decorrente do processo projetual que impunha uma leitura de significados opostos 

colocando também a relação dos materiais em contraste? 

Eu diria que não é um “ou”, é um “e”. É um pouco as duas coisas. A luz como eu já 

disse há pouco, é um dos materiais fundamentais da arquitetura. Isto é um tema que eu 

dou grande importância. Há um projeto em que esta questão da luz foi muito 

importante, foi o projeto para o concurso de Fátima. (Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB faz referência ao concurso do Presbitério de Fátima, cujo projeto 

visava a construção de uma igreja programada para dez mil pessoas, tendo para o 

efeito recorrido ao apoio especializado de um Consultor Litúrgico78. A respeito deste 

Consultor Litúrgico, GB descreve-o com enorme admiração e consideração não só 

pela idade mas também pela sua sabedoria. Foi através das inúmeras conversas que 

                                            
78

 O GB recorreu a um Padre Catalão para acessoria litúrgica. GB refere que o Padre Catalão era uma 
das sumidades da Liturgia da altura, o qual fazia parte do Conselho Litúrgico do Vaticano. Recorda ter 
aprendido imenso com este senhor que era um poço de sabedoria. GB refere ainda o momento em que o 
foi buscar o Padre ao aeroporto, tem uma imagem do senhor, o qual era uma pessoa de idade já muito 
avançada, e que o seu andar era de uma suavidade que parecia deslizar sem esforço. 
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GB travou com este consultor que a determinado momento abordou a questão da luz, 

referindo que até àquela altura nunca tinha abordado a luz na arquitetura religiosa 

como agora, com a sabedoria do Padre Catalão. 

[…] e é muito curioso porque eu nunca tinha pensado nisto, em que a manipulação da 

luz na arquitetura religiosa, sobretudo a história das igrejas católicas tem um histórico 

em que a partir de certa altura as igrejas passam a estar orientadas com o altar a 

Nascente. Não tem nada a ver com a relação com Jerusalém, e a parte de trás da 

igreja, da assembleia, a Poente. Tudo isto tem a ver com o ciclo do dia e da noite. As 

cerimónias do nascimento, da alba, tem a ver com o nascer do sol, o sol é qualquer 

coisa que entra dentro do altar a doer. Tudo aquilo que hoje se faz, em que se 

considera o altar um palco com a luz vinda de trás, é uma perversão da noção de luz 

na arquitetura religiosa. Nas celebrações que se fazem no fim do dia, a luz entra de 

costas, e então aí sim, ilumina o altar ao fundo, marcando o fim do ciclo do dia. (Byrne, 

2015) 

 

Como atesta o arquiteto GB, esta luz revela-se em duas dimensões. Numa dimensão 

reveladora, sendo esta a primeira, é muito importante na arquitetura pois tem a 

capacidade de manifestar, sobretudo fazer conhecer o dom da arquitetura, como 

afirma GB: “até na própria escuridão do espaço, é preciso o mínimo de luz para que se 

perceba que o espaço é escuro”. A outra dimensão da luz refere-se à capacidade que 

esta possui ao introduzir a noção e relação da passagem do tempo na arquitetura. 

E portanto, a relação entre a luz e a materialidade da arquitetura é fundamental, 

sobretudo nesta duas dimensões, quer na dimensão Epifania, ou seja, da revelação da 

materialidade, quer na revelação da passagem do tempo. Digo que a luz é um material, 

mas um material que não existe. Ela existe como uma materialidade que faz vibrar a 

outra materialidade que o Zumthor fala, que é a materialidade tátil. É mais do que tátil, 

porque a materialidade também tem consequências acústicas, absorventes, térmicas. 

(Byrne, 2015) 

 

É desta materialidade física da forma concreta que na essência é o que delimita a vida 

do contentor que GB tanto menciona. É a perceção da materialidade que qualifica o 

espaço habitável, sendo que o arquiteto Peter Zumthor utiliza um termo muito ao gosto 

de GB e que passa por “dá atmosfera ao espaço habitável”. 

Esta noção é muito curiosa, eu até costumo dizer, às vezes a brincar com os homens 

de arquitetura, o que nós desenhamos para definir um espaço seja de um edifício, de 

uma casa, o que nós riscamos e desenhamos não o habitamos, são essencialmente 

para ler. Nós desenhamos limites, ou então abrimos uma janela porque estes limites 

têm que dialogar com o exterior, ou então porque precisam de luz. O que nós 
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delimitamos, desenhamos, damos forma, não é em si habitável, o negativo dela, o 

vazio, esse sim é habitável. (Byrne, 2015) 

 

GB arrisca-se a afirmar que este é o primeiro nível da habitabilidade, “o negativo da 

forma”, e depois seguem-se outros. Na perspetiva de GB, perante o negativo das 

texturas das formas e dos seus materiais existem várias leituras. Em primeiro lugar há 

que considerar “o espaço confinado”, e só depois o espaço exterior e isto advém da 

necessidade de romper com o contínuo. A isto GB designa de “a pele sobre a qual 

reagimos” e é a partir daqui que surgem os rebocos os quais possuem uma coloração, 

uma pigmentação, ou uma alcatifa no chão, sendo este género de coisa que GB 

denomina de “pele mais próxima”. Para este Arquiteto a perceção do espaço integra a 

leitura sensorial daquilo que em concreto são os materiais, sejam o tijolo, o betão, a 

madeira, até a própria mobília já faz parte desta espécie de roupagem, e tudo isto, 

como afirma, é uma leitura “quase ao nível da pele”. 

E estes vários níveis têm esta condição, de serem coisas muito concretas e 

completamente materiais, e são fundamentais para a perceção do espaço. Eu continuo 

a dizer: nós habitamos dentro disto, mas habitamos com toda a sensorialidade das 

reações táteis, visuais, térmicas, e mais sei lá o quê. Isto porquê? Porque isto que eu 

crio aqui, é no fundo aquilo que me vai relacionar com a tal vida. (Byrne, 2015) 

 

Ainda segundo o conceito de arquitetura icónica, da arquitetura espetáculo, GB 

estabelece uma ponte com a materialidade referida por Zumthor. No seu entendimento 

estas arquiteturas, com todas estas contribuições, abrem um mundo muito mais 

valioso, muito mais poético, porque é um mundo que interfere diretamente com as 

pessoas, para o bem e para o mal. 

Não é que, um edifício icónico não possa servir também, sobretudo ele é aquilo que os 

americanos chamam de efeito UAUH! Acho que a vida não é só efeito UAUH, mais, se 

passássemos a vida só a dizer UAUH, também levávamos uma vida de castigo. Não 

que quer dizer que uma vez, ou outra, não saiba bem dizer UAUH. A vida não é aquilo 

que a sociedade de consumo quer transformar, o que é uma dimensão virtual e 

sobretudo de entretenimento, em que o grande inimigo da vida é aquilo que os Ingleses 

chamavam de boring, que quer dizer chatice. Eu gosto de ter chatices, acho que faz 

parte da vida. (Byrne, 2015) 

 

No que respeita ao Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo do Porto 

de Lisboa, GB afirma ser um edifício “que assume uma presença de exceção na 
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relação entre a cidade e o Tejo.” (Byrne, 2005, p. 17). No caso do MNMC, levanta-se a 

questão de saber se as relações que se estabelecem visam exclusivamente incluir-se 

no conjunto da cidade, ou pelo contrário, visam estabelecer uma ligação particular na 

sua proximidade, formando parte de um pequeno conjunto que contribui para o todo 

da cidade de Coimbra? 

Perante as questões levantadas GB afirma serem situações completamente 

diferentes. Afirma que esta discussão entre o edifício de autocreation, mede-se pela 

relação que o edifício assume com o vazio que está à sua volta. A este respeito GB 

refere-se a um exemplo histórico de grande relevância que é a Praça do Comércio. 

A Praça do Comércio é aquilo que se chamava uma tipologia de Praça Real, que é 

típica do Iluminismo que tem a ver com uma Praça porticada que é onde se desenvolve 

a vida da praça e depois um vazio no centro que é ocupado pela estátua do Rei. Esta 

tipologia tem a ver com o Iluminismo, mas tem a ver também com o Absolutismo, com 

o momento histórico com o poder mais absoluto. Este vazio, tem que se manter assim, 

porque é o espaço de respeito e veneração ao Rei. Um homem ganha o vazio total à 

volta e está no centro. (Byrne, 2015) 

 

Os vazios são uma questão fulcral e que GB considera determinante no seio das 

cidades, uma vez que qualquer que seja o edifício, este será sempre relacionado com 

o espaço envolvente. No caso do edifício do MNMC, como afirma GB “é um edifício 

que começou por ser um monólito do criptopórtico para ter o Fórum”, a história 

absorve-o num tecido poroso, passando por um tecido árabe, medieval e este 

processo faz parte de uma continuidade, ao longo da qual os edifícios assumem 

implantações e escalas diferentes. No diálogo de GB os conceitos de edifício 

autoreferente e edifício icónico estão bem delineados. Segundo o arquiteto GB um dos 

seus projetos que assume, no seu entendimento, esta característica de edifício 

autoreferente é a Torre de Controlo Marítimo de Lisboa. 

Porque previa-se a construção de uma torre, já por si, que é um símbolo muito 

autónomo, como toda a história dos arranha-céus, como símbolo do poder, símbolo 

fálico, com todo um historial, onde a cidade americana vive da adição de edifícios 

autoeferentes, e o mais alto é o que é mais poderoso, é o que corresponde à 

Companhia mais rica, como um aspeto gráfico de barras também da fortuna. Quando 

se faz um concurso para uma Torre de Controlo num sítio que está na ponta de um 

esporão que não existia, e que foi construído na altura, que entra pelo rio adentro, o 

que eu digo é que, qualquer que seja a Torre que se faça aqui ela está numa situação 

completamente autoreferente, porque o vazio à volta é gigantesco. Nesta altura a 

arquitetura deve assumir a condição de que vai ser uma autorreferência. Até porque 

tem esta função de controlar e abarcar o máximo de visão de tudo o que é o trafego 
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marítimo. É claro que tudo isto é virtual pois tudo isto podia estar numa cave. Eu digo 

que o edifício é autoreferente efetivamente porque a relação do vazio com o objeto é 

desmesurada, que é o que acontece com a estátua de D. José na Praça do Comércio. 

Se é ícone ou não, isso é outra história, só o tempo o dirá. (Byrne, 2015) 

 
 

3.3. A INTERVENÇÃO E TEMPO 

Perante a necessidade de intervir nos cascos históricos das cidades, Garcia (2001), ao 

refletir sobre a separação dos limites da conservação e da modificação, afirma que 

estes limites encontram-se definidos nas noções de restauro e reabilitação. Ainda 

neste contexto, este autor refere que, qualquer intervenção efetuada significa uma 

mudança, no entanto, esta intervenção deve equivaler a “actuar conscientemente en el 

proceso dinámico de la ciudad” 79 (Garcia, 2001, 179), cabendo neste caso abordar 

aqui a questão sobre a dimensão da possibilidade de uma teoria geral sobre a 

intervenção no património construído. 

A arquiteta Eduarda Faria (2014) refere que o facto do arquiteto compreender os seus 

atos criativos condicionados e enquadrados perante um conjunto de materiais 

resultantes do progresso do seu tempo, manifestam-se no resultado visível das 

respetivas obras construídas. A par do entendimento desta arquiteta, existem outros 

autores que abordam a questão interrelacionada da cidade, do tempo e das 

intervenções: 

Por esta razão é possível olhar uma obra de arquitectura e situá-la no tempo, através 

da observação dos materiais, dos processos construtivos, da linguagem formal e da 

plástica, permitidos pelas possibilidades dos materiais de um tempo, e da manifestação 

das ideias da época. (Faria, 2014, p. 357) 

A cidade, tal como a realidade histórica, nunca é independente das etapas por que 

passou na sua evolução: é uma atualização dessas etapas e a sua projeção em 

direção ao futuro.” (Goitia, 2010, p. 25) 

Como se há dicho en outro passaje, la ciudad es un património del passado a transferir 

hacia el futuro y, si posible, mejorado por el presente. (Garcia, 2001, p. 179)
 80

 

 

                                            
79

 atuar conscientemente no processo dinâmico da cidade. (Tradução nossa) 
80

 Como já se disse noutra altura, a cidade é um património do passado a transferir para o futuro e, se 
possível, melhorado pelo presente. (Tradução nossa) 
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A intervenção sobre determinado artefacto arquitetónico resiliente decorre da 

necessidade do edifício se adequar perante “uma interpretação particularizada do 

contexto.” (Garcia, 2001, p. 67). Na análise da citação de Garcia identifica-se como 

conceito responsável por tudo o que acontece no mundo dos homens, “o tempo”. É 

sobre ele que tudo acontece, com maior ou menor velocidade. Na obra O Tempo e 

Forma81, Carlos Dias Coelho, que exerce a coordenação82 dos trabalhos de 

investigação, confirma que existe um tempo das práticas e usos urbanos: 

Se alguns usos e funções urbanas são de uma grande volatilidade, também temos de 

considerar que muitos deles se caraterizam pela sua permanência ao longo de 

décadas, ou mesmo de séculos, assistindo à passagem de várias gerações de 

indivíduos. (Coelho et al., 2014, p. 19). 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

Nesta obra é referido o conceito do “tempo” dos espaços e do edificado sobre o qual 

se procura compreender a importância da cidade construída. A cidade compreende-se 

                                            
81

 A obra “Tempo e Forma” têm como autores: Carlos Dias Coelho (coordenação), Ana Martinho Amado, 
João Pedro Costa, João Rafael Santos Pedro Martins, Rui Justo, Sérgio Barreiros Proença, Sérgio 
Padrão Fernandes e Walter Rossa. 
82

 Carlos Dias Coelho que exerceu a coordenação da obra Cadernos de Morfologia Urbana, estudos da 
cidade portuguesa, O Tempo e a Forma, do grupo de investigação FORMA URBIS Lab. Este grupo foi 
criado em 2006 com o objetivo de conseguir um Atlas Morfológico da Cidade em Portugal. O FORMA 
URBIS Lab constitui-se com base numa equipa pluridisciplinar, com docentes da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa, doutorandos e bolseiros de investigação, desenvolvendo uma 
vasta rede de relações com interesses comuns e complementares. Atualmente fazem parte deste grupo 
de investigadores: Maria Calado, João Pedro Costa, Sérgio Fernandes e Sérgio Proença e pelos bolseiros 
João Leite, Ana Amado, José Miguel Silva, Rui Justo e Pedro Martins. 

Ilustração 47 – Novos Volumes do MNMC e arranjos 

periféricos visto a partir do entroncamento da Rua de 
S. Salvador com a Rua do Cabido. (Ilustração nossa, 
2013) 

Ilustração 48 – Vista parcial do alçado Norte a partir 

da rua de S. Salvador. (Ilustração nossa, 2013) 
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assim sob o conceito de objeto físico em constante metamorfose.”83 (Coelho et al., 

2014, p. 21). Aquando de uma intervenção, assumir a manutenção das anteriores 

funções do edifício com o incremento de outras, está relacionado com a orientação do 

próprio programa projetual definido para o efeito. As respostas do programa às 

solicitações projetuais relacionam-se com o contexto e necessidades próprias da 

evolução da sociedade, consubstanciando a própria evolução da cidade. Perante as 

circunstâncias que cada edifício revela, este segue determinado sentido evolutivo, 

adaptando-se. 

A intervenção no edifício do MNMC com vista à remodelação e ampliação do espaço, 

mais do que revelar o extrato arquitetónico com mais de 2000 anos, tenciona 

patentear o seu código genético e a transcendência do lugar proclamada pela cultura 

romana e culturas subsequentes. Perante tais constatações, coloca-se a questão de 

como terá influenciado este legado o ato projetual do arquiteto GB? 

A este propósito, a resposta de GB conduz à diferenciação da compartimentação do 

tempo na perspetiva do historiador e do arquiteto. Na visão do historiador, a história é 

uma ciência humana cujo objeto de estudo é o passado pelo que, não havendo 

passado não havia historiadores. O historiador estuda e debruça-se sobre o existente, 

pelo que tudo o que existe é passado. Para os historiadores “a contemporaneidade é o 

período da história que está mais perto da nossa vivência”. GB refere que os 

historiadores procedem a cortes temporais para estudarem a história, principalmente 

quando se trata de estudar a arquitetura e as artes. Dentro de determinado corte de 

tempo, desenvolve-se um trabalho metódico que passa pela comparação dos valores 

culturais, mentais e dos conhecimentos com a proporção que neste período faz na 

arte, nas cidades, nos edifícios, gerando categorias que se designam, entre outras, por 

estilos. 

Isto quer dizer que se tem uma visão da história e do próprio passado, que é feita com 

secções no tempo, daquilo que chamamos de diacronias. Ou seja, são momentos onde 

é possível comparar coisas. Quando se chega à nossa proximidade diz-se 

contemporaneidade, como sendo o último período, o qual ainda não se conhece muito 

bem por não ter estabilizado, mas já se conseguem comparar algumas coisas. E isto 

define os vários estilos de arquitetura no tempo, esta é a visão do historiador. (Byrne, 

2015) 

                                            
83

 Na obra este conceito de metamorfose é entendido como “fruto de um processo sedimentar com 
inúmeras facetas, a vida autónoma das parcelas, as suas tensões com a parcela pública e a reciclagem 
das estruturas construídas e dos espaços livres”. 
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A visão do arquiteto relativamente ao que representa o tempo, na opinião do arquiteto 

GB, é diferente da do historiador. Seguindo o racional de GB a História do arquiteto 

está essencialmente relacionada com “uma condição imposta”, que é o facto um 

tempo curto para tomar decisões sobre o projeto84. O que GB pretende transmitir é 

que, o arquiteto, ao contrário do historiador, tem um tempo curto para tomar decisões 

sobre uma coisa e que, de algum modo, transforma o que existe, como é o caso da 

intervenção de remodelação e ampliação do edifício do MNMC. As decisões são na 

maioria dos casos muito complexas85, pois trata-se de intervir no património, e 

independentemente de haver uma equipa de trabalho interdisciplinar de suporte a todo 

este processo, o tempo, “torna-se curto para chegar às decisões de uma coisa que se 

chama projeto, e que uma vez definido vai servir para fazer uma obra”. GB afirma que 

ao atingir-se a esta fase do processo, “o projeto é uma coisa completamente concreta 

e unívoca, e que tem que especificar até a composição das argamassas”. 

E tudo isto é feito para deixar uma obra, bem ou mal. Pretendo dizer com isto que, o 

tempo do projeto não é um tempo de corte, mas sim um tempo de transição, é uma 

diacronia, ou seja, quando estou perante o projeto, tomo consciência de uma realidade. 

Neste tempo pequeno, o arquiteto está continuamente a tomar decisões, ou a 

investigar coisas para interligar e construir aquilo que se chama um projeto. O projeto, 

no fundo, é um sistema de escolhas que vai definindo um objeto que é a obra no fim. 

(Byrne, 2015) 

 

Para o GB o arquiteto é possuidor de uma condição generalista e transversal em 

termos do conhecimento. Ao fazerem-se escolhas de projeto, tomam-se decisões que 

são o reflexo da cultura e do conhecimento que cada autor possui nesse mesmo 

momento. Assim, como anteriormente referido pelo arquiteto GB, o tempo do arquiteto 

joga-se sempre dentro de uma condição de contemporaneidade. A 

contemporaneidade para o arquiteto, não significa o corte do tempo, ela é a própria 

condição da elaboração do projeto, porque o arquiteto “está a gerir com o tempo e 

dentro dos valores do seu próprio tempo”. Em determinada fase do processo a decisão 

                                            
84

 GB a propósito do projeto de remodelação do MNMC refere que “o tempo era curtíssimo porque era um 
concurso que se desenvolveu em dois meses e meio. Lembro-me na faze de concurso de comentar que 
era impossível, perante uma situação destas, onde se tem pela frente um edifício com dois mil anos de 
história e em dois meses e meio tomar decisões. Felizmente o edifício estava muito estudado, com muita 
arqueologia feita, muito trabalho de historiador, até porque também fazia parte do próprio concurso muita 
informação e isto ajudo, e muito. Não digo que quando começamos a trabalhar no projeto, a seguir ao 
concurso, que não apareceram muitas mais coisas, que nem os arqueólogos sabiam, o que é normal.” 
(Byrne, 19 de novembro de 2015). 
85

 GB a respeito das decisões de projeto refere “que o arquiteto é um generalista, porque precisa do 
trabalho dos arqueológos, dos historiadores, dos engenheiros, tem que colocar no edifício toda uma série 
de instalações técnicas, tem que estar dentro de uma equipa.” (Byrne, 19 de novembro de 2015). 
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pode passar pela cópia de determinado edifício, ato que se denomina de mimese, ou 

decidir o contrário, no entanto, qualquer que seja a decisão, ela é a daquele momento, 

sendo por esta razão que o arquiteto GB afirma “que é dentro do próprio tempo”. 

[…] a arquitetura do Paládio, no Renascimento, era na altura contemporânea. Ele 

tomava decisões perante o problema que tinha para decidir na altura, é claro que os 

valores de escolha do Renascimento, sabemos hoje, faziam parte de um sistema 

canónico e de uma tratadística que tinha regras de projeto, mas havia sempre margem 

de liberdade dentro das regras. E os grandes génios do Renascimento foram 

exatamente aqueles que dentro da tratadística souberam acrescentar coisas. Quando 

olho para uma cidade ou para um edifício, como o caso do MNMC, observo o edifício 

questionando: o que é que Fillipo Terzi, que em 1530, a trabalhar para o Bispo de 

Coimbra, pensou quando teve que desenhar o Pórtico Renascentista. Qual terá sido o 

seu pensamento quando tinha ao lado, tudo o resto, e tem ainda um criptopórtico 

romano por baixo
86

. (Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB considera o edifício do MNMC como uma condição fragmentária. São 

fragmentos da história da arquitetura, e este facto torna-se fascinante pois presencia-

se o testemunho de que, no fundo, a história da cidade na perspetiva do arquiteto, não 

na do historiador, são diferentes. Afirma-se como um campo de sucessivas 

contemporaneidades. GB assume o conceito do termo contemporaneidade com 

sentido muito diferente do historiador. Seguindo o pensamento de GB a verdadeira 

cidade histórica “é aquela onde as sucessivas contemporaneidades são visíveis”. 

Hoje o arquiteto quando é chamado a intervir, a primeira pergunta, e foi isto que me 

sucedeu com o MNMC, o que é que levou ao arquiteto Barroco, a construir Barroco? 

Quando tinha uma preexistência românica. Eu não acredito que a complexidade de 

relacionar estes fragmentos só seja complexa hoje. Havia outros critérios
87 

na altura do 

renascimento. (Byrne, 2015) 

Na minha opinião a arquitetura intervém sempre num campo de relação, em que há 

sempre qualquer coisa que está antes. O próprio Alberti dizia uma coisa muito 

interessante que é citada por Ignasi Sola Moralles, “o arquiteto pode fazer um 

                                            
86

 A respeito da intervenção de Fillipo Terzi, GB afirma que, “aquando da intervenção do pórtico 
renascentista Fillipo Terzi no projeto acabou por cortar uma fatia do criptopórtico romano para fazer uma 
parede de fundação para o pórtico renascentista, é claro que na altura não havia IPAR, porque caso 
contrário ter-lhe-iam chumbado o projeto, o que era uma grande perda pois hoje não teríamos a presença 
desta obra-prima do Renascimento.” (Byrne, 19 de novembro de 2015). 
87

 GB a respeito dos critérios do renascimento afirma que “em Fillipo Terzi quanto à noção de monumento 
e conservação no renascimento, não era exatamente igual ao que nós assistimos hoje. João Batptista 
Alberti é por vezes o individuo que mais trabalhou sobre este tema. Este autor tem um edifício em Rimini, 
o templo Malatestiano, que é uma espécie de igreja túmulo de um Senhor aristocrata, de uma das famílias 
muito poderosas da altura, em que este templo é muito curioso porque apresenta buracos na parede, 
desenhados pelo próprio Alberti porque por de trás destes existe uma estrutura Gótica. Poderia ter 
decidido ter fazer desaparecer as ruinas e construir um templo renascentista, no entanto, entendeu que o 
caminho do projeto não seria este, pois na sua opinião o que era interessante era perceber que o tempo 
tem ali várias fazes e que no fundo elas podem coexistir. 
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Restauracio”, pode congelar a forma no tempo, e “pode fazer um Inovacio”, ou seja, 

pode criar uma estrutura que é uma obra que não tem qualquer raiz com o passado. 

Ele diz ainda que o inovacio é uma atitude que é sempre limitada e um pouco absurda 

porque surge como um objeto que não tem ligação a nada. No restauracio é possível 

congelar a forma, mas há uma coisa que nunca conseguiremos fazer, que é trazer para 

dentro desta forma o modelo de vida que lhe deu origem. (Byrne, 2015) 

 
 

    
 
 
 
 
 

O arquiteto GB constata que a forma justifica-se porque foi criada no mesmo momento 

em que o modelo que lidera era outro, que não o do momento em que se faz o 

restauro. A este respeito refere ainda que, entre estes dois conceitos, existe uma outra 

perspetiva que Alberti denomina por instituicio, ou seja a instituição de uma situação 

que de certo modo é refundada. O projeto pega numa preexistência e institui uma 

nova condição de vida a qual, segundo GB, muitas vezes pode ser em grande parte 

manter o que lá está e intervir o menos possível, ou pode ser intervir bastante mais e 

conservar pouco, porque também depende muito das preexistências88. A arquitetura e 

a cidade histórica não podem anular o direito à contemporaneidade, pelo que GB 

entende que a relação com a preexistência é uma condição que se exige muito do 

arquiteto, exigindo mais da arquitetura como forma de conhecimento, que é 

compartida com outras formas saber89. 

                                            
88

 GB quanto à qualidade de uma preexistência, citando Fernando Távora, refere “que o facto de só ser 
velho não quer dizer que seja bom.” (Byrne, 19 de novembro de 2015).  
89

 GB assume que a obra de remodelação do MNMC correu francamente bem e “grande parte do mérito 
deve-se a equipa que acompanhou ao lado do cliente da obra.“ (Byrne, 19 de novembro de 2015). 

Ilustração 49 – Vista parcial da Galeria de Fillipo 

Terzi, na orientação norte-sul. (Ilustração nossa, 
2013) 

Ilustração 50 – Vista da Rua das Covas sobre os 

novos volumes, alinhamento do Criptopórtico e Galeria 
renascentista. (Fotografia nossa, 2013) 
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O arquiteto Rafael Moneo tem um texto muito bonito que diz que “uma obra de 

arquitetura uma vez feita fica no tempo numa enorme solidão”. Quer com isto dizer que 

fica entregue à vida das pessoas e é por isso que ele também defende que “se uma 

obra tem muita qualidade tem mais condições de poder resistir no tempo
90

”. (Byrne, 19 

de novembro de 2015) 

 

Garcia (2001) mostra como a atividade do restauro, no presente, encontra-se isolada 

como especialização disciplinar91, cuja expressão está subjacente a um controlo 

administrativo pelo facto de representar uma fragilidade arquitetónica. Garcia justifica 

esta posição citando Solà-Morales que a propósito do restauro refere: 

[…] en este momento es todo lo contrario de la intervención activa del arquitecto; es 

dejar hablar al edificio por sí mismo y creer que en el edificio ya hay una lógica que de 

algún modo tiene en potencia su posibilidad de terminación y plenitude. (Morrales apud 

Garcia, 2001, p. 183)
 92

 

Pero, donde acaba realmente la conservación y empieza la modificación? Los límites 

imprecisos habría que encontrarlos entre las nociones de restauración e rehabilitación. 

(Gracia, 2001, p.179)
 93

 

Mas questões deste tipo levar-nos-iam demasiado longe; aqui pretendo apenas afirmar 

que o processo dinâmico da cidade tende mais para a evolução do que para a 

conservação e que, na evolução, os monumentos se conservam e representam factos 

propulsores do mesmo desenvolvimento. E isto é um facto verificável, queiramos ou 

não. (Rossi, 2001, p. 79). 

Esta condição híbrida, a meio caminho entre uma especialidade doméstica herdada do 

Paço Episcopal e a fragmentária e pontual promoção a encenações de 

monumentalidade, instaura uma promiscuidade em que o edifício se confunde com as 

obras expostas. Sem dramatizar, aceitamos que essa condição já faça parte do 

historial recente do edifício, sobre a qual pensamos adotar uma posição de «aceitação 

crítica», corrigindo quando possível e oportuno, recontextualizando quando 

recomendável, ou simplesmente autorizando quando aconselhável, mas para todos os 

efeitos integrando numa nova estratégia global os vários edifícios e coleções dentro de 

um espaço museológico que busca uma nova condição unitária. (Ruas, 2013, 

Novembro, p. 110) 

 

                                            
90

 GB concorda com a ideia de Moneo de que a qualidade arquitetónica é condição necessária para que a 
obra perdure no tempo, no entanto, no seu entendimento não garante a cem por cento, uma vez que por 
vezes determinadas circunstâncias e contextos podem vir a inviabilizar, ou mesmo a destruir determinado 
edifício, e isto decorre de processos que de certo modo não controlamos no ciclo da história. 
91

 “[…] não tem um corpo teórico minimamente sólido.” (Solà Morales apud Garcia, 2001, p.37). (Tradução 
nossa) 
92

 Neste momento é o contrário da intervenção ativa do arquiteto; é permitir que o edifício fale por si 
mesmo e acreditar que no edifício já exista uma lógica que de certo modo lhe assegure a possibilidade 
permanência e plenitude. (Tradução nossa) 
93

 Mas, onde acaba realmente a conservação e começa a modificação? Os limites imprecisos havia que 
encontra-los entre os conceitos de restauração e reabilitação. (Tradução nossa) 
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A citação anterior focada na necessidade de remodelar e ampliar o anterior edifício do 

Museu de Machado de Castro, assume-se como uma solução capaz de ligar não só as 

preexistências como a suas próprias funções espaciais. Esta intervenção individualiza 

as partes constituintes do Museu, em que cada uma denota o seu tempo e, no 

entanto, cada parte consubstancia o todo. Perante estes factos questiona-se o 

arquiteto GB, se a atual intervenção pode considerar-se como mais um estrato 

arquitetónico que marca o seu tempo de intervenção, em igualdade de circunstâncias 

com os anteriores estratos arquitetónicos? 

Esta questão reveste-se de grande importância para o arquiteto GB, sendo uma das 

questões que com alguma periodicidade revisita, afirmando que o projeto de 

remodelação e ampliação do edifício do MNMC, quase podia resumir-se a duas 

grandes questões, em que a primeira se consubstancia na determinação de um 

percurso dentro de uma condição de fragmentação. 

Julgo que é na criação deste percurso que se pode melhor reconhecer por um lado, a 

autonomia de cada um dos fragmentos, mas ao mesmo tempo uma certa perceção de 

continuidade. É uma continuidade, no fundo, um desfile histórico de dois mil anos, mas 

que lhe dá uma perceção que é visível na qualidade do espaço, nos materiais, na 

sinalética ou nos mecanismos de exposição, ajudando muito nesta ideia de percurso. 

(Byrne, 2015) 

 

Esta ideia do percurso que o arquiteto GB refere é aquela que coloca em relação a 

autonomia dos fragmentos arquitetónicos e que, ao mesmo tempo, tenta dentro desta 

cronologia, inserir as coleções94. Num segundo ponto, GB revisita uma questão já 

abordada anteriormente e que mais uma vez realça aqui a sua importância abordando, 

concretamente, o processo de trabalhar com a luz, sobretudo com a natural. 

Acho que isto é muito importante, já o escritor José Saramago se queixava disto. 

Lembro-me quando visitei o Museu de Machado de Castro, não havia nem espaço nem 

luz para se poderem ver as obras, tudo se passava num contentor muito introvertido. 

Entendo que para a escultura e para a arquitetura daqueles fragmentos, a luz natural é 

fundamental, já para núcleo da pintura temos luz artificial, pois estamos na presença de 

um programa de conservação. A pedra aguenta melhor. (Byrne, 2015) 

 

                                            
94

 GB ao referir-se às coleções presentes no MNMC afirma que no campo da escultura medieval não 
haverá muitos museus na Península Ibérica com um núcleo tão bom como o que está patente no MNMC. 
Refere ainda que o escritor José Saramago, numa das visitas a Portugal, tendo visitado o anterior Museu 
de Machado de Castro escreveu, a propósito, um artigo para a revista Casa Bella, o qual se questiona 
como é possível uma coleção com tanta qualidade quase não se poder ver? 
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O arquiteto GB afirma serem estes os dois grandes ingredientes da sua intervenção 

para o MNMC, no entanto, por detrás desta simplicidade, existem todo um conjunto 

condições programáticas que exigem novos espaços e uma metodologia de os 

interpretar, como sejam a colocação dos acessos, a cércea dos elevadores, e um 

inúmero conjunto de situações regulamentares cuja coordenação é decerto complexa 

num edifício desta natureza. Como é de calcular, as infraestruturas de um edifício 

contemporâneo e a necessidade de conseguir a sua distribuição por todos os espaços 

sem ser intrusivo, originou a solução de criar um “palco construído no vazio, ficando 

tudo na vertical”. GB refere que a própria iluminação do criptopórtico foi concebida 

como uma espécie de passadeira, sendo este processo perfeitamente reversível. 

Neste processo existiram uma série de situações que careceram de uma apertada 

gestão, uma vez que estava na intenção projetual a continuidade histórica, com a 

preocupação de gerar um percurso em que o visitante se apropriasse e fruísse 

intensionalmente os espaços. 

A arquitetura fundamentalmente toca na criação do que eu chamo de contentores de 

luz e espaço, onde as pessoas gostam de estar, onde elas se sintam estimuladas para, 

quem sabe, a partir daquilo que vêm elas próprias, começarem a criar outras coisas, e 

se isto só se consegue a partir de um espaço arquitetónico, então já é muito bom. É 

talvez aí que se encontra aquilo que se diz: que a arquitetura é uma arte, embora, 

sobre esta questão, nunca tenho uma resposta muito segura. É uma arte que se 

consegue criar, em quem entra em contato com ela, propiciando condições para ela 

poder desenvolver outras situações. É o que acontece quando estou num concerto de 

música, quando a certa altura damos por nós a pensar noutras coisas, até nos projetos, 

mas isto acontece porque a música está ali. É esta capacidade de um meio poder gerar 

Ilustração 51 – Espaços de circulação para acesso 
às salas de exposição do MNMC. (Ilustração nossa, 
2013) 

Ilustração 52 – Espaço de distribuição com 
fenestração generosa sobre o Paço Episcopal. 
(Ilustração nossa, 2013) 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   120 

  
 

outras coisas, como na poesia, na pintura, porque levantam questões, sugestões. Eu 

digo que é uma condição, não é uma garantia, quem pode avaliar se a arquitetura 

muda o lugar é quem lá vai, quem a experimenta, no entanto, a condição do recetor é 

uma situação que nós arquitetos não conseguimos controlar. (Byrne, 2015) 

 

Entre as obras do arquiteto GB, a intervenção de remodelação e ampliação do edifício 

do MNMC foi aquela que certamente incorporou maior quantidade e variedade de 

extratos arquitetónicos. Neste pressuposto, coloca-se a questão se aquando do 

projeto houve consciência de que a proposta, a ser construída, também ela poderia vir 

a assumir essa característica com o passar do tempo? E se durante o evoluir do 

projeto, em alguma circunstância, foram alterados os impulsos iniciais para o 

desenvolvimento da ideia do projeto? 

Perante a questão colocada o arquiteto GB refere que esta tem muito a ver com a 

relação da evolução do próprio projeto. Numa rápida síntese GB refere que “contam-

se pelos dedos de uma mão” os projetos que conseguem chegar ao fim a partir de 

uma visão antecipada do projeto. No entanto, afirma existirem alguns projetos em que 

esta situação pode acontecer, justificando esta afirmação com o que acontece com a 

cultura arquitetónica alemã e centro da europa: 

[….] chamam ao conceito de arquitetura, como uma espécie de antevisão, prefiguração 

quase global de um projeto, que entre muitas coisas é um problema, pois ele também 

trata de resolver um problema, com imensas vertentes. Por isso, há uma dimensão 

lógica em qualquer projeto que é puramente racional, mas também coladas com outras 

que são mais intuitivas. Nem todos os projetos correm da mesma maneira, o próprio 

Siza
95

 tem uns textos interessantes a este respeito em que ele diz “que é importante 

que o arquiteto seja capaz de inventar uma bengala para resolver um projeto”, quando 

se começa a não conseguir progredir no projeto, às vezes é preferível parar. Fazer um 

rebobinar e repartir, pois como costumo dizer, o processo da arquitetura não é um 

processo linear, é um processo iterativo. Tem algo de comum até com o processo 

científico, de tentativa e erro, de experimentar, corrigir. Mas cruza-se com outros. 

(Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB afirma ainda ser fundamental o conhecimento da realidade onde se 

intervêm, de tal modo que este fator torna-se determinantemente decisivo quando o 

                                            
95

 GB refere como exemplo desta metodologia, que ele apelida de rebobinar, o método do arquiteto Siza. 
Afirma que não conhece ninguém que consiga escrever como a caligrafia dos esquiços do Siza, pois ele 
tem esta capacidade enorme de demonstrar nos esquiços as dificuldades que ele tem neste ou naquele 
projeto. Em muitos dos projetos constatamos logo nos primeiros esquiços tudo está registado, mas 
noutros isto não acontece, percebendo-se que existe algum desespero, uma procura e às vezes para de 
esquiçar sobre o edifício, desenhando caras, figuras ou escreve uma frase que leu em algum lugar. 
Percebe-se claramente que está a ganhar tempo e distância. E depois retoma. 
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edifício possui uma longa história. Deve assumir-se nesta continuidade temporal aquilo 

que refere o arquiteto GB em que “hoje, estou lá eu, mas há trezentos anos esteve o 

Fillipo Terzi”. 

Nos anos cinquenta, tinha havido uma intervenção muito grande no MMC da autoria do 

arquiteto F. Lopes, que foi quando colocaram a capela do tesoureiro, criando um pátio 

que era muito interessante para enquadrar a capela. O problema é que a capela do 

tesoureiro que era feita em pedra de Ançã, e exposta num pátio, estava sujeita aos 

pombos e a outros elementos erosivos, acabando por degradar-se. A decisão do 

concurso, de criar um contentor para proteger o pátio era fundamental. Se o 

conhecimento é fundamental, a seguir isto passa para uma questão de opções e 

decisões, para as quais eu acho que o desenho é ainda um grande instrumento. E eu 

digo o desenho do lápis, da esferográfica, inclusivamente o desenho do computador
96

. 

(Byrne, 2015) 

 

O arquiteto GB não desvaloriza o trabalho e a importância do computador no processo 

do desenho, no entanto, entende que este instrumento não tem a capacidade do lápis 

de grafite. É com este instrumento rudimentar de desenho que num simples ato de 

pressão se consegue atribuir expressão ou rigor, ou simplesmente escrever uma cota, 

deixar uma nuance que ainda não se sabe muito bem o que será, “mas que é 

importante que não seja já rigorosa e que fique ali à espera do tempo”, para se 

perceber o que é. O lápis sendo um instrumento rudimentar tem esta imensa 

capacidade de assegurar a ligação direta entre a mente e a mão sem mais influências 

ou interferências. 

Relativamente ao percurso dos conceitos inicialmente estabelecidos para o projeto de 

remodelação e ampliação do edifício do MNMC, o arquiteto GB afirma que os 

desenhos iniciais possuem muitas das questões dos desenhos do concurso. 

Afirmando ainda, existir um intervalo de maturação e de adaptação, mas os conceitos 

e as ideias principais permanecem praticamente todas, independentemente dos 

reajustes posteriores. O arquiteto GB alerta para a diferença entre a fase do antes e 

após se ter ganho o concurso, dado que na primeira fase o único interlocutor é o 

próprio programa, situação que é bem diferente da segunda fase, onde se inicia o 

                                            
96

 GB entende que o desenho assistido por computador é um instrumento incontornável, na arquitetura. 
Refere, possuir como qualidades a velocidade, a capacidade de experimentar e o rigor algorítmico da 
máquina.  
Tradução nossa - as imagens por computador tendem a aplanar as nossas magníficas, multissensoriais, 
simultâneas e sincrónicas capacidades de imaginação ao converter o processo do projeto numa 
manipulação visual passiva, uma viagem retiniana. O computador cria uma distância entre o realizador e 
o objeto, enquanto que o desenho à mão levantada, bem como trabalhar com maquetas, colocam o 
projetista em contato direto com o objeto ou com o espaço. (Pallasmaa, 2014, p. 14) 
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desenvolvimento do projeto com uma equipa interlocutora. Nesta consequência direta 

GB afirma que, “um projeto que chega até ao fim traduz uma excelente relação com o 

cliente”. 

 
 

    
 
 
 
 
 

Por isso é que o Herzog diz que “os edifícios depois de construídos são como 

radiografias”. Uma obra que teve uma má relação com o cliente fica marcada no 

edifício, com o prejuízo do arquiteto que não conseguiu geri-la. Normalmente faço um 

esforço enorme por entender e tentar dialogar com o cliente. Acho que o dialogo pode 

ser muito útil para um projeto, pode enriquece-lo, mas também pode destrui-lo. Não 

acredito nos arquitetos estrelas, acredito em qualquer arquiteto, uns melhores outros 

piores, mas o que é estranho é que as obras vendem-se todas com a mesma 

qualidade. Não é garantia alguma que pelo facto de alguém o ter transformado numa 

estrela que brilha, ele seja infalível. (Byrne, 2015) 

 

Num último reduto deste valioso testemunho colaborativo, questiona-se o arquiteto GB 

como justificaria a afirmação em título: A Resiliência Arquitetónica com Sentido na 

Reinterpretação e Valorização do Lugar: O Museu Nacional de Machado de Castro. 

Perante este último desafio intelectual o arquiteto GB não pode garantir com toda a 

certeza que o seja, no entanto, tendo sido sua esta convicção, coube-lhe a tentativa. 

São as muitas reações sobre esta intervenção que constatam que o esforço e a 

tentativa desenvolvida “está a encontrar alguns sinais, sem dúvida”. 

Ilustração 53 – Vista da torre da Sé velha a partir do 
terraço do restaurante do MNMC. (Ilustração nossa, 
2013) 

Ilustração 54 – Vista parcial da facha norte. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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Eu quero acreditar que sim. Acho que seria interessante, embora neste momento não 

faça sentido nenhum, seria quase provocatório, daqui a vinte ou trinta anos, se alguém 

propor: isto falhou, vamos propor a demolição; e ver qual é a reação da cidade, um 

pouco como a torre Eiffel. Acho que é uma intervenção muito de charneira, dentro da 

cidade de Coimbra e sobretudo dentro deste tema que é a resiliência da cidade 

histórica. Eu não tenho muitas dúvidas que estes problemas do centro histórico, em 

Portugal vão acabar todos por se resolverem, porque é este o percurso normal da 

história e é o que aconteceu em todas as cidades europeias, o problema é que nós 

acordamos tarde para o problema. E neste sério mecanismo da resiliência, eu creio 

que o que encontramos no MNMC pode ter um papel importante, e ficaria muito 

contente porque quer dizer que está vivo e como condensador tem esta capacidade, 

ele gera e protege dele próprio uma certa capacidade de atração das pessoas. O 

centro em arquitetura é uma mistura de usos, como eu digo, incluindo a habitação, 

considerando o ciclo de rotação das vinte e quatro horas, de dia e de noite, se não 

houver habitação o período da noite não tem ninguém. A outra condição é que consiga 

gerar uma vida que tenha capacidade de atrair da periferia
97

. (Byrne, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
97

 GB refere que as centralidades geram zonas mais periféricas. A cidade histórica tinha um centro, que 
era o centro histórico da cidade, no que concerne à cidade contemporânea, esta tem várias centralidades. 
GB refere que, segundo a sua opinião, a Expo com o Parque das Nações, é uma das centralidades mais 
fortes na cidade de Lisboa. Tem vida plena, com residência, serviços, justiça e todo aquele núcleo de 
mobilidades que gira à volta. Refere que “não há em Portugal, nenhum outro sítio com tanta oferta de 
mobilidade, até o avião está lá, quem chega de comboio, apanha o metro e chega lá, ou quem vem de 
automóvel, com três mil lugares de capacidade de estacionamento, ou quem chega de comboio e parte 
de autocarro, tem todas as modalidades, e houve alturas que também tinha a componente cacilheiro, que 
durante a Exposição funcionou e depois abandonaram, mas não me admira muito que, qualquer dia 

retomem, porque quando a ponte Vasco da Gama começar a entupir?”. 
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4. O PROJETO COMO UNIDADE REINTERPRETADA 

A construção de um edifício pode alterar ou até reforçar as relações com o lugar de 

intervenção. Esta situação verifica-se na medida em que o próprio projeto construído 

se desenvolve segundo especificidades e características desse mesmo lugar. 

A questão que se coloca procura entender os resultados decorrentes da adoção duma 

metodologia projetual, baseada no estudo historicista do lugar e da sua 

contextualização presente. Deste modo o projeto passa a estar informado com a 

memória arquitetónica reminiscente, respeitando a imagem formal de origem, tal como 

nos refere Garcia (2001), na sua abordagem quanto ao nível de intervenção 

circunscrita98. A inclusão de imagens formais regeneradas persegue novas funções 

decorrente do programa inicial. Por sua vez, estas imagens são capazes de 

proporcionar tanto experiências como novas relações com o lugar constituindo uma 

parte determinante do próprio projeto. 

Com este conjunto de preocupações é essencial entender se a metodologia que 

apresenta uma atitude mais intrusiva e interventiva no lugar, virá a desenvolver um 

conjunto de relações de valorização perante o contexto e formulações do presente. 

Quanto à questão de fundo, considera-se que dentro da liberdade de autoria do 

projetista, o caminho metodológico seguido, relaciona-se claramente com a inclusão 

projetual das resiliências arquitetónicas, ou das suas memórias, contrariamente a 

outras opções metodológicas. Dado este pressuposto integrador, considera-se que o 

projeto que daí advenha, deve estar dotado do sentido de “unidade”, garantindo a 

mínima estabilidade formal e o prolongamento da identidade dos espaços e da cidade 

como um todo. Pretende-se que exista esta identidade nas suas partes constituintes, 

ou no seu todo, dependendo do alcance da intervenção e das relações de vizinhança 

que o projeto venha a conseguir estabelecer. 

Quienes han resuelto adecuadamente el problema que representa la intervención en un 

casco histórico no han tenido por qué dominar la dimensión teórica que pueda entrañar. 

Sin duda algunos de estos arquitectos no han passado de la intuición, pero si bien la 

intuición facilita a menudo la creación, por si sola no garantiza una eficiência en el 

domínio de la proyectación arquitectónica allí donde la creación debe muchas veces 

                                            
98

 Garcia resume este nível de intervenção enquanto este se limita ao edifício como realidade individual. 
Esta intervenção expressa-se perante um edifício concreto e pode falhar caso o projeto não descreva algo 
sobre o próprio edifício. Trata-se da manipulação de um objeto que entra em regeneração, crescendo ou 
modificando-se, podendo abarcar um largo espetro de possibilidades, desde o restauro à ampliação 
moderada, transformação, ou até mesmo a reconstrução mimética do edifício inicialmente destruído. 
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supeditarse al método lógico. Se hace así necesario alejar el proyecto de la esfera de 

la mera sensibilidade para aproximarlo a la reflexión intradisciplinar. (Garcia, 2001, p. 

68)
 99

 

 

Podemos considerar que todo e qualquer lugar é um espaço onde o homem entrevem 

para habitar de acordo com as suas necessidades e contexto pelo que, sendo o lugar 

uma singularidade, qualquer nova intervenção modificadora desse lugar, deve ser 

considerada de unicum, é este o entendimento de Garcia (2001). 

Si como se há dicho, intervir es modificar, la incidência de cada intervención habrá de 

valorarse desde una inicial crítica metodológica, ya que la adopción de um critério 

racional (método) en la prática del proyecto es condición necessária pero no suficiente. 

De hecho, la selectión del critério determina el alcance mismo de la modificación. 

(Garcia, 2001, p. 177)
 100

 

 

Como refere Garcia (2001), considera-se que o conjunto e a diversidade dos 

problemas de intervenção nos cascos históricos das cidades, são tantos quanto os 

níveis metodológicos que se possam vir a adotar-se para cada uma das intervenções. 

As necessidades do homem, sejam elas primárias ou não, adotam formulações 

diferentes relativamente ao tempo e espaço, com soluções e propostas de modificação 

decorrentes de cada contexto. Considera-se que este processo é ininterrupto e, por 

consequência, também as cidades fisicamente permanentes, nunca se mantêm iguais 

a si próprias. Garcia (2001), quando aborda o ato de intervir considera 

determinantemente necessário atuar com consciência no processo dinâmico da 

cidade. 
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 Os que resolveram adequadamente o problema que representa a intervenção num casco histórico não 
tiveram que dominar a dimensão teórica que possa estar presente. Sem dúvida alguns destes arquitetos 
não passaram da intuição, mas se por um lado a intuição facilita com frequência a criação, por si só não 
garante uma eficiência no domínio do projeto arquitetónico ali onde a criação deve muitas vezes sujeitar-
se ao método lógico. Torna-se assim necessário afastar o projeto da esfera da mera sensibilidade para 
aproxima-lo da reflexão interdisciplinar. (Tradução nossa) 
100

 Se, como se afirmou, intervir é modificar, a repercussão de cada intervenção deve ser avaliada a partir 
de uma crítica metodológica inicial, já que a adoção de um critério racional (método) é prática necessária 
no ato de projetar mas não condição suficiente. De facto, a seleção do critério determina o próprio alcance 
da modificação. (Tradução nossa) 
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[…] debiendo añadirse que, en todo caso, habría de garantizarse la mínima estabilidade 

necesaria para que la forma urbana, en sus partes y en el todo, prolongue una 

identidade que há sido conseguida lenta y trabajosamente. (Garcia, 2001, p. 179)
 101 

 

Ao posicionar-se o debate sobre a definição dos limites da intervenção, constata-se 

que apenas os trabalhos de conservação ficam claramente circunscritos quando se 

trata apenas do edifício, o mesmo não acontece quando se intervém conscientemente 

no processo dinâmico da cidade, uma vez que esta atitude, integradora, implica o 

estender as relações de interesse para além da área onde é proposta a intervenção. A 

indefinição dos limites, segundo Garcia (2001), encontra-se estabelecida nas noções 

de restauro102 e de reabilitar, considerando ser este o primeiro patamar da diversidade 

modificadora. 

O conceito de restauro conduz inevitavelmente ao expoente máximo do que se chama 

“restauração construtiva” com Viollet-le-Duc103. A atitude interpretativa deste arquiteto, 

nas intervenções efetuadas em ruinas e monumentos, revela-se positivista, 

introduzindo nestas obras uma forte componente pessoal decorrente da sua 

interpretação mas que, como nos refere Garcia (2001), esta atitude em caso algum 

pode pensar-se que seja uma fragilidade. Nesta ordem de pensamento encontra-se 

                                            
101

 […] deve acrescentar-se que, em todo o caso, haveria de garantir a mínima estabilidade necessária 
para que a forma urbana, em parte ou no seu todo, prolongue uma identidade que vem sendo conseguida 
lenta e trabalhosamente. (Tradução nossa) 
102

 Restauro, s. m. (lat. Restauratione) Série de operações destinadas a reparar a degradação ou ruína de 
um monumento, edifício ou área urbana com o objetivo de lhe devolver o aspeto original, fazendo 
ressaltar os seus valores culturais e patrimoniais. As intervenções que se exercem sobre o objeto a 
restaurar revestem-se um elevado grau de complexidade e devem ser apoiadas em pesquisas, estudos e 
técnicas sofisticadas. Trata-se pois, de uma ação interdisciplinar conjugada, em que participam a história 
da arte, a história da arquitetura, a estética, a resistência dos materiais, a construção civil e a urbanologia. 
Ultrapassando o critério do «repor como originalmente», o restauro processa-se de modo a que as 
intervenções, exigidas e aconselháveis, fiquem bem expressas sem prejuízo da leitura estética do objeto 
tratado. (Bonifácio, Rodrigues & Sousa, 2005, p. 233). 
103

 Viollet-le Duc foi o máximo representante da chama restauração construtiva. Perante a manutenção do 
romântico, da ruina como simples objeto de fruição estética formando parte da paisagem, Viollet 
representa uma postura positiva ao reconstruir ou terminar monumentos, introduzindo-lhes a sua 
interpretação pessoal onde ele intervém. Mas em nenhum caso se pode pensar que isto representa uma 
leviandade. A bagagem de conhecimentos deste arquiteto francês convertia as suas intervenções em 
práticas eruditas da modificação. 
As críticas a Viollet-le-Duc por parte da corrente vinculada à restauração conservativa talvez devessem 
contrapesar-se com o justo reconhecimento de que as suas intervenções, e as de quem seguiu o seu 
critério, revelaram-se bastante convincentes com o tempo, tal como se coloca de manifesto na cidade de 
Carcassone. 
É a mesma convicção que transmite em alguns monumentos reconstruidos neste século, dado que o seu 
papel importante na caraterização da imagem da cidade, hoje se percebe com o mesmo distanciamento 
histórico como se fossem os originais. 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   128 

  
 

Gadamer104 citado em Garcia (2001), o qual justifica e considera esta atitude 

intervencionistas como parte de um processo artístico, independentemente de 

pertencer a outro tempo que não o da obra original: 

En realidade, la superviniencia de los grandes monumentos arquitectónicos del 

passado en la vida del tráfico moderno y de sus edifícios plantea la tarea de una 

integración pétrea del antes y el ahora. Las obras arquitectónicas no permanecen 

impertérritas a la orilla del río histórico de la vida, sino que éste las arrastra consigo. 

Incluso cuando épocas sensibles a la historia intentan reconstruir el estado antiguo de 

um edifício no pueden querer dar marcha atrás a la rueda de la história, sino que tienen 

que lograr por su parte una mediación nueva y mejor entre el passado y el presente. 

Incluso el restaurador o el conservador de un monumento siguen siendo artistas de su 

tiempo. (Gadamer, 1975, p. 208)
 105

 

 

Ao abordar o “tempo” disperso na obra, a arquiteta Eduarda Faria concebe a 

criatividade do autor no ponto em que esta está diretamente dependente e 

condicionada pelos materiais e pelas técnicas resultantes do progresso do seu tempo, 

ou época, daí que também este tempo, ou época, esteja encarcerado na arquitetura. 

Por essa razão é possível olhar uma obra de arquitectura e situa-la no tempo, através 

da observação dos materiais, dos processos construtivos, da linguagem formal e da 

plástica, permitidos pelas possibilidades dos materiais de um tempo, e da manifestação 

das ideias de uma época. (Faria, 2014, p. 357). 

 

Eduarda Faria (2014), refere ainda que sendo o arquiteto o conjunto da “riqueza 

interior que se constrói […].” (Faria, 2014, p. 127), pelas experiências vividas e 

memórias acumuladas, a arquitetura vai refletir esse tempo individual da mente do seu 

criador. 

A obra de arquitetura permite fixar os dois tempos do ser humano, o «tempo universal 

da época» e o «tempo individual da mente» e é por isso que estes dois tempos ficam 

aos olhos de todos espelhados nela. Essa razão converte a arquitetura numa das 

formas mais imponentes e expectaculares de interceptar e tocar o Tempo, ou seja, esta 

tem o privilégio de poder aprisionar nas suas formas e no seu corpo, aquele que, 

                                            
104

 Hans-George Gadamer (11 Fevereiro de 1900 a 13 Março de 2002), foi um filósofo alemão 
considerado como um dos maiores expoentes da hermenêutica de 1960 e um dos pensadores mais 
longevos da história da filosofia ocidental. 
105

 Na realidade, a sobrevivência dos grandes monumentos arquitetónicos do passado, na vida do 
percurso moderno e dos edifícios, levanta a hipótese de uma tarefa de integração pétrea do antes e do 
agora. As obras arquitetónicas não permanecem impávidas na margem do rio histórico da vida, se não 
este arrasta-as consigo. Incluindo quando épocas sensíveis da história tentam reconstruir o estado antigo 
de um edifício não podem querer para trás na roda da vida e da história, mas sim tem que conseguir por 
si uma mediação nova e melhor entre o passado e o presente. Inclusive o restaurador ou o conservador 
de um momento continuar a ser um artista do seu tempo. (Tradução nossa) 
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paradoxalmente, e como observou Sant’Elia, é animado pelo «princípio do 

movimento». (Faria, 2014, p. 358). 

 

No contexto da criação artística, Baeza (2013) considera que estas questões residem 

na memória, dando-nos o exemplo de Goya, segundo o qual afirmava conservar na 

sua memória, de modo muito presente, toda a obra de Rembrant, e ainda neste 

seguimento revela-nos o exemplo de Picasso o qual afirma que no decurso do seu 

trabalho diário no ateliê, estiveram sempre presentes todos os mestres do passado. 

E as melhores obras dos arquitectos dignos desse nome, os que ficam para a história, 

são as suas obras mais maduras, feitas com tempo e com memória. (Baeza, 2013, p. 

48). 

 

Garcia (2001, p. 29) referindo-se aos ensaios de Bonfanti, sobre a intervenção dos 

cascos históricos das cidades, enuncia três grandes temas de interesse metodológico 

em prática: os centros históricos como objeto inserido no âmbito SÓCIO-CULTURAL, 

onde o propósito passa por manter e reabilitar o seu número de habitantes, com 

recurso a condições de habitabilidade de maior índice de conforto; os centros 

históricos como um problema TECNO-CONSTRUTIVO, no sentido de devolver ao 

lugar o seu suposto valor, evitando que este se degrade progressivamente, com 

recurso a uma prática de restauro e reabilitação da sua estrutura física e, por último, o 

centro histórico na perspetiva URBANISTICA, com a preocupação de encontrar 

mecanismos de inserção na cidade, na procura de uma reflexão teórica, onde se 

procura descodificar se o caminho a seguir é o da continuidade da cidade antiga ou da 

cidade moderna. 

Com base nos ensaios e teorizações deste autor, Garcia (2001) desenvolve uma 

quarta perspetiva de interesse quanto à metodologia de intervenção no centro histórico 

da cidade a qual encontra-se baseada naquilo que o autor denomina por “renovação 

formal dos núcleos históricos”. Passamos pois a reconhecer nos centros históricos a 

existência de uma tensão regeneradora ainda que se desenvolva dentro dos seus 

próprios limites pelo que, qualquer que venha a ser a nova arquitetura ali construída, 

“queda incardinada en la forma organizada de la ciudad, si bien presenta una 
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dimensión crítica al estabelecerse una relación dialéctica entre nueva construción y 

forma histórica construída.” (Garcia, 2001, 29) 106. 

As questões em volta do conceito que agora se coloca perante o termo 

“reinterpretada”107, inserem-se nas teorizações anteriormente referidas, conduzindo  

ao conceito de (re) interpretação, dentro da perspetiva da capacidade criativa 

decorrente das convicções do autor. Esta situação que sendo por si só complexa, 

agrava-se com as existências de tantos quantos os valores criativos de cada autor, ou 

das metodologias projetuais por este delineadas. Julga-se que esta questão da (re) 

interpretação pessoal, adota caminhos e formas tão vastas quantos os autores, caso 

não existam limitações legais ou quaisquer outros condicionalismos que o delimitem. 

Atingido este ponto de esclarecimento, é chegado o momento de uma abordagem 

sobre a situação concreta do estudo lançado aos alunos do quinto ano do curso de 

arquitetura, da Universidade Lusíada de Lisboa, na Unidade Curricular de Projeto III. 

Com a atuação focada na cidade de Lisboa, foram lançadas três possíveis áreas de 

intervenção à escolha dos alunos, tendo para suporte da intervenção, um plano de 

sustentabilidade cultural, não institucional, com o propósito de gerar uma rede de 

apoio a diversas produções independentes, no contexto das artes contemporâneas. 

Entre os lugares de intervenção propostos, contava-se como possibilidade a Estrela, 

Alcântara e Algés, tendo o primeiro impulso recaído para Alcântara, nomeadamente no 

Trinta e um da Armada e Quartel de Marinheiros, já que do estudo prévio sobre o lugar 

este espaço rapidamente se configurou com grande importância no litoral da cidade de 

Lisboa. Alcântara contribuiu, no tempo e contexto, para o desenvolvimento de um 

conjunto de intensas relações na dinâmica da evolução da própria cidade de Lisboa: 

sejam relações de demarcação dos limites da cidade, separação da terra do mar, 

saída e entrada na cidade por mar ou por terra. Neste contexto, estiveram ainda 

implícitas as relações defensivas; tudo isto a par de um vasto conjunto de relações 

humanas, sociais, comerciais e culturais, desenvolvidas ao longo de décadas e até 

aos dias de hoje. 
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 “Fica incrustada na forma organizada da cidade, ainda que apresente uma dimensão crítica ao 
estabelecer uma relação de dialética entre a nova construção e a forma histórica construída.” (Garcia, 
2001, p. 29). (Tradução nossa) 
107

 Reinterpretar in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-
2015. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/reinterpret:1. 
Interpretar de novo.2. Dar nova interpretação a. 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/reinterpret
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Neste sentido a proposta para o trabalho da Unidade Curricular de Projeto III do quinto 

ano, passa também ela por este processo de compreensão das relações do lugar da 

intervenção e a extensão da sua zona de influência como anteriormente fora referido. 

O projeto segue então os critérios de reinterpretação do seu autor, condicionados, ou 

não, perante o seu maior ou menor número de experiências e sensibilidades 

individuais. No entanto, a proposta apresentada não deixa de se consubstanciar numa 

possibilidade, no mínimo teórica e conceptual, válida e com contributos para a 

transformação do lugar mediante a reinterpretação das suas memórias. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Contudo, observa-se que mesmo cumprida, com o maior brilhantismo, a etapa do ciclo 

criativo, esta só termina com o conhecimento da eficácia da obra construída. De igual 

modo “a obra só está acabada quando habitada por pessoas” (Tainha apud Faria, 

2008, p. 354). Em síntese, vão ser as críticas dos habitantes a informar do sucesso ou 

Ilustração 55 – Planta com os limites da área de intervenção. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 56 – Corte transversal da área de intervenção. (Ilustração nossa, 2012) 
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insucesso do projeto. Neste racional, o arquiteto Rafael Moneo (2008), ao abordar a 

vida, obra e as opções projetuais de Siza Vieira, afirma que as obras somente 

adquirem sua condição com a própria fruição das pessoas. 

Através dos trabalhos de leitura e entendimento do lugar foi possível o 

desenvolvimento da proposta de intervenção, para a realização do trabalho final do 

quinto ano. (Re) descobriu-se no lugar as preexistências que falam dos contextos 

passados e das transformações abrutas que lesaram as formas e a memória da 

cidade de Lisboa, com particular relevância no Bairro de Alcântara. 

Cabe ainda constatar que este tema de estudo, ao certo muito atual, carece de muita 

reflexão e até de preparação adequada para o poder abordar em consciência, já que 

este estádio de conhecimento, só foi possível atingir e depurar, com a realização do 

presente caso de estudo. Embora as opções de projeto colocadas em prática, 

aquando da realização do trabalho no ano de 2012, tenham tido reflexo e 

exteriorização das memórias e das lições dos vários professores responsáveis pela 

formação, e do estudo particular deste ou daquele mestre, de modo mais profundo, 

considera-se que o consubstanciar do conhecimento nesta matéria atinge a sua 

maturação no momento em que é proposto como prova final, tentando validar, ou não, 

a metodologia de projeto seguida dentro do enquadramento das teorizações 

conceptuais dos nossos dias. 

 
 

4.1. O PROJETO E LUGAR 

(…) o objecto
108

 é desde o princípio um sistema de relações com o seu sítio, do 

abstracto ao concreto. (Hipólito, 2011, p. 35). 

 

As relações entre projeto e o lugar conduzem a uma perspetiva paradoxal do assunto. 

Por um lado, como nos refere Hipólito (2011), podemos considerar a escolha do lugar 

como o “elemento fundador do acto de projectar.” (Hipólito, 2011, p. 6), onde o projeto 

consubstanciado na obra construída, herda propositadamente as características 

transcendentais do lugar. Noutra perspetiva, referindo Garcia (2001), “intervir é 

                                            
108

 Hipólito, citando a definição que José Pedro Machado, refere que: “atribui no seu Grande Dicionário da 
Língua Portuguesa, como “tudo o que se oferece à vista e ao espírito; obra de atividade humana, notável 
pelo seu valor artístico; aquilo que se acha perante nós” no nosso pensamento.” (Hipólito, 2011, p. 34). 
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modificar”, o que equivale afirmar que a transformação de um edifício, ou a construção 

de um novo, supõe alterar o genius loci109. 

Na primeira das perspetivas, o lugar assume-se como uma intenção essencial para o 

projeto na procura do “ato poético”, como nos afirma Hipólito (2011). Quanto à 

segunda perspetiva, a modificação da preexistência ou a inclusão de uma nova 

edificação com o propósito de transformar os espaços, em lugares mais adequados 

para a vida humana, alteram a sua poética, como afirma Garcia (2001). 

Nestas duas perspetivas, constata-se a extensão e o controlo da influência das 

intervenções, estando estas diretamente relacionadas com a intenção de evidenciar 

esta ou aquela relação no lugar, estabelecendo para o efeito operações de cerzir o 

que está desagregado, numa atuação consciente no “processo dinâmico da cidade,” 

(Garcia, 2001, p. 244). 

Na síntese destas duas perspetivas, é possível constatar que a primeira expressa no 

processo instrumental de reflexão110 do projeto, a escolha do lugar na procura da 

leitura poética do autor, enquanto a segunda, ao intervir em determinado artefacto 

arquitetónico existente, acaba por significar uma modificação do lugar e da sua própria 

poética. Isto verifica-se porque, como refere Rossi (2001), o valor do locus pode ser 

entendido “como a relação singular e no entanto universal, que existe entre uma certa 

situação local e as construções aí localizadas.”111 (Rossi, 2001, p. 151). 

A compreensão cingida à mera descrição física e climatológica, não nos aporta às 

bases completas do conhecimento do lugar. Conhecer a génese física do lugar é 

importante, no entanto, não é suficiente para entender a sua poética. O estudo do 

lugar passa também por enquadrar contextos e circunstâncias que presidiram à 

construção dos objetos arquitetónicos, no fundo, este estudo passa por conhecer a 

própria história do lugar. 

                                            
109

 “[…] não é fácil definir o espirito do lugar, já que a sua aura e a sua atmosfera transcendem as 
descrições arquitetónicas e só parecem conciliar-se com a linguagem poética.” (Garcia, 2001, p.178). 
(Tradução nossa) 
110

 Hipólito faz referência à metodologia de projeto empregue pelo Arquiteto Álvaro Zisa Vieira, em que 
segundo o autor “processo poético de relação com o sítio, era o que despertava maior interesse da sua 
obra.” (Hipólito, 2011, p. 34). 
111

 Rossi diz-nos que a “escolha do lugar para uma certa construção, como para uma cidade, tinha valor 
proeminente no mundo clássico; a situação do sítio, era governada pelo genius loci, pela divindade local, 
precisamente uma divindade de tipo intermédio que presidia a tudo quanto acontecia nesse mesmo 
lugar.” (Rossi, 2001, p. 151). 
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Nesta sequência, e dado que este capitulo está relacionado com o trabalho final do 

quinto ano, cujo lugar de intervenção se circunscreve ao Bairro de Alcântara da grande 

cidade de Lisboa, justifica que a abordagem ao estudo do lugar se foque quer na 

história do bairro quer na história da cidade de Lisboa. Gera algum consenso a ideia 

de que “a história de Lisboa confunde-se com a história de Portugal”, no entanto, esta 

afirmação carece de uma reflexão capaz de definir as circunstâncias e os períodos da 

história que define esta inter-relação de identidade. Na abordagem ao estudo da 

cidade de Lisboa, o Padre António Vieira, referia-se a Lisboa como “a mais deliciosa 

terra do mundo112” justificando o privilégio dos homens que habitam neste pedaço de 

mundo à beira Tejo, cuja história e sucessivas alterações é a prova indiscutível 

proferida pelo Gabinete de Estudos Olisiponenses, da Direção Municipal de Cultura, 

citando o poeta Camões na obra “História de Lisboa | Tempos Fortes”, em que “todo o 

mundo é feito de mudanças”. Neste sentido, também Rossi (2001) refere que para 

estarmos cientes do nosso presente, é necessário conhecer o passado. 

[…] a diferença entre passado e futuro, sob o ponto de vista da teoria do conhecimento, 

consiste precisamente no facto de que o passado é, em parte, experimentado agora, e 

que, sob o ponto de vista da ciência urbana, pode ser este o significado a dar às 

permanências; estas são um passado que ainda experimentamos. (Rossi, 2001, p. 75) 

 

Em reforço das considerações anteriores, o locus, na qualidade de expressão poética 

do lugar, assume esta dupla relação de influenciador e influenciado pelas construções 

aí localizadas. Com esta consciência, para o caso especifico do trabalho do quinto 

ano, foi necessário desenvolver um estudo, do ponto de vista macro da cidade de 

Lisboa e um outro focado no Bairro de Alcântara. A compreensão destas relações não 

pode ser entendida exclusivamente num único sentido, mas sim como um exercício de 

reciprocidade, ou seja, da relação do objeto com o conjunto da cidade e o conjunto de 

relações da cidade com o objeto. 

No caso concreto do Bairro de Alcântara, consubstancia o lugar que, sendo presente, 

revela ainda muito do seu passado. Decorrente deste facto existe zonas de 

desagregação e descontinuidade no tecido urbano, sobre o qual há necessidade de 

                                            
112

 A Câmara Municipal de Lisboa realizou no período de 18 de outubro a 15 de dezembro de 2008, uma 
exposição comemorativa dos quatrocentos anos do nascimento do ilustre Lisboeta Padre António Vieira. 
Esta exposição foi intitulada de “Lisboa do século XVII, “a mais deliciosa terra do mundo”: imagens e 
textos nos quatrocentos anos do nascimento do padre António Vieira”. 
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intervir. Este cenário justificou e apoiou os primeiros impulsos metodológicos para uma 

proposta de intervenção. 

Su próprio proyecto estará determinado por el hecho de que la obra deberá servir a un 

determinado comportamiento vital y someterse a condiones previstas tanto naturales 

como arquitectónicas. Esta es la razón por la que decidimos de una obra lograda que 

representa una solución feliz, querendo decir com ello tanto que cumple perfectamente 

la determinación de su objectivo como que aporta por su construción algo nuevo al 

contexto espacial urbano o paisagístico. (Hans-Georg Gadamer apud., Garcia, 2001, p. 

177)
 113

 

 

Na perspetiva macro da questão, o artigo publicado na Revista municipal de Lisboa, 

da autoria do Engenheiro António Viera da Silva, em 1783, é determinante para a 

compreensão dos contextos e circunstâncias relevantes na evolução da cidade de 

Lisboa: 

[…] Quando D. Afonso Henriques veio com a armada de cruzados, cercar a cidade de 

Lisboa em 1147, deparou com uma povoação fechada com muralhas, tendo no alto um 

forte castelo. Essas muralhas constituíam a cêrca defensiva do povoado, a que mais 

tarde chamaram cêrca velha, para a distinguirem de uma nova linha de muralhas com 

que em 1378 o rei D. Fernando cercou a povoação, e que denominavam cêrca nova. 

Pelos autores que desde o século XIX a têm estudado é geralmente chamada Cêrca 

moura, e por esta denominação é mais conhecida […]. 

 
 

 
 
 

                                            
113

 O próprio projeto estará determinado pelo facto de que a obra deve servir a um determinado 
comportamento vital e submeter-se a condições tanto naturais como arquitetónicas. Esta é a razão pelo 
que decidimos que uma obra construída representa uma solução feliz, querendo dizer com isto que tanto 
cumpre perfeitamente a determinação do seu objetivo como aporta com a sua construção algo novo ao 
contexto espacial urbano e paisagístico. (Tradução nossa) 

Ilustração 57 – Planta denominada “Cerca Moura”. (A. Vieira da Silva, em: A cerca moura de Lisboa, 1939) 
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[…] Os bairros extra-muros da cidade moirisca foram aumentando tão 

consideravelmente em população, em riquezas e em importância, durante a primeira 

dinastia, que o rei D. Frenando resolveu estabelecer à Cidade novos limites, 

subordinados a considerações de defesa militar, como era próprio da época […]. 

[…] Os limites impostos por D. Fernando à cidade, que provavelmente se julgou que 

seriam intransponíveis durante muitas gerações, foram sendo rapidamente 

ultrapassados, e já antes de findar o século XVI a povoação, desprezando a cinta que 

lhe tinha sido imposta por aquêle rei, havia tomado tal incremento, que obrigou à 

criação de novas freguesias em território para além das muralhas da cêrca nova. 

Tendo em vista a administração da justiça e a repressão da criminalidade, foram 

promulgados, desde os fins do século XVI até ao meiado do XVIII, vários alvarás, […]. 

[…] No tempo de D. João IV, quando se pretendia consolidar a independência de 

Portugal, e se previa o perigo de um ataque a Lisboa, projectou-se fortificar a Cidade, 

envolvendo-a, do lado da terra, com uma série de baluartes ligados por muros cortinas, 

desde Alcântara até à Cruz da Pedra, em S.ta Apolónia. 

Foram construídos apenas três baluartes dos baluartes projectados, havendo 

começado pelos dois de Alcântara, um ao sul, o baluarte do Sacramento (por ficar 

próximo do convento dêste nome), e outro ao norte, o baluarte de N.S.ª do Livramento 

(por haver encerrado dentro do seu circuito o convento desta invocação).Perto do 

promeiro ficavam uns quartéis da guarnição, no sítio aproximadamente onde se 

levantava a ala oriental do extinto quartel dos Marinheiros, na Praça da Armada. 

No lado oriental da cidade construiu-se o forte da Cruz da Pedra, que ficava no sítio da 

entrada ocidental da actual calçada da Cruz da Pedra, do lado do rio, onde hoje se vê 

um prédio de habitação: parte foi demolida, para as instalações do Caminho de Ferro 

do Norte a Leste. 

A ponte de Alcântara era então muito extensa, tinha uns dez arcos, e as guardas 

chegavam até ao alinhamento com a actual rua Vieira da Silva, antigamente rua do 

Assento. 

Ao sair da ponte o caminho virava a sul, e dava entrada na cidade por uma porta ou 

poterna na cortina que ligava os dois baluartes citados. Este caminho está hoje 

representado pela rua Gilberto Rola e a rua do Arco a Alcântara, antiga rua Velha. 

A entrada desta última rua na actual Praça da Armada já era considerada portas da 

cidade em 1727. 

Esta linha de fortificações, que não chegou a concluir-se, era destinada apenas para 

defesa da Cidade, e não para efeitos administrativos ou fiscais, que, segundo cremos, 

se restringiam aos limites definidos pela circunscrição paroquiais periféricas que então 

possuía a Cidade. 

Em época indeterminada, mas parece que nos princípios do século XIX, foram 

alargados os limites da Cidade, principalmente para o norte, desconhecendo nós o 

diploma, se o houve, que fixou os novos limites. 
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Como acontecia com a anterior, esta nova linha de limites foi demarcada para fins 

meramente administrativos e de fiscalização do imposto de consumo, não se tendo em 

vista nem a divisão paroquial, nem questões de defesa. 

A linha dos novos limites chegava só até Alcântara: e a freguesia da Ajuda, que desde 

1742 pelo menos, e a de S. Bartolomeu, que desde 1770, faziam parte de Lisboa, não 

se achavam incluídas dentro dos limites fiscais da cidade, ignorando nós o que se 

passava com respeito a direitos de consumo no território daquelas freguesias. 

Desde Alcântara até à rua das Amoreiras o traçado parece que era mesmo da linha de 

cintura anterior, mas as primeiras portas eram agora na ponte de Alcântara, e não na 

actual Praça da Armada, e o território do quartel e da parada de Campo de Ourique até 

ao ramal do aqueduto das Águas Livres, nome por que era designado o local do 

cruzamento desta rua com o Arco do Carvalho e a de Campolide; subia por esta última 

até à actual rua D. Carlos Mascarenhas (…). 

[…] Fora dêste circuito, a Cidade, para o poente, estendia-se para além da ribeira de 

Alcântara, ao longo do rio Tejo, e abrangia as freguesias da Ajuda e de S. Pedro em 

Alcântara, e mais tarde, desde 1888, a de Belém, (…). (Silva, 1843, p. 3) 

 

Da descrição proferida pelo Engenheiro António Vieira da Silva, constata-se que a 

evolução da cidade de Lisboa ficou definida pela construção de sucessivas muralhas. 

Consequentemente, os limites físicos do território foram sendo desenhados e contidos 

através deste elemento arquitetónico pétreo, encerrando em si próprio a importância 

de todas as relações da cidade, tornando-se no elemento regulador de relações. Com 

o decurso do tempo assiste-se à perda da sua importância com o aparecimento do 

contexto industrial e das necessidades de mobilidade daí decorrentes, adaptando-se 

perante a imperiosa dinâmica imposta pela evolução da cidade. A par da evolução dos 

limites da cidade de Lisboa, outro fator a considerar é a relação que a cidade de 

Lisboa estabelece com o rio Tejo. Este relacionamento em determinados períodos 

tornara-se numa dicotomia. Se por um lado afirmara-se, desde o tempo dos romanos, 

como o principal vetor potenciador do comércio e transporte marítimo, com a 

consequente afluência de gentes e mercadorias vindas de toda a parte do mundo, por 

outro, o açoramento do rio transformava as suas margens em zonas repletas de lamas 

lodosas na baixa-mar, situação que se agravou com as descargas dos esgotos da 

cidade e despejos da mais diversa imundice. 

Perante este cenário, a cidade de Lisboa potenciava a existência de zonas pouco 

salubres para a saúde humana, tendo assistido ao dizimar da sua população em 

algumas passagens da sua história, por força de epidemias e pestes. Constata-se que 

o açoramento do rio Tejo, no período da baixa-mar, trazia grandes inconvenientes 
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para a higiene da cidade bem como para a atividade portuária, obrigando os navios a 

fundear a largo, impedindo-os de realizar as suas cargas e descargas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A situação que o rio representava para a cidade e para a atividade mercantil, foi tida 

como grande preocupação desde longa data, constatando-se os primeiros projetos de 

melhoramento urbanísticos, na margem direita do rio Tejo, desde o século XVIII. Estes 

melhoramentos terão sido da iniciativa do rei D. João V. com o projeto de um 

engenheiro ao serviço do Senado da Câmara (Custódio Vieira, em 1690-1744), que 

previu o arranjo urbanístico da frente ribeirinha sobre o espaço ganho ao rio, através 

de aterros sucessivos. Neste espaço de aterro construíram-se edifícios e uma rede 

viária da qual apenas se construiu a parte respeitante ao troço que vai da Alfândega 

até ao Forte da Vedoria. 

Durante o governo do Marquês de Pombal, a margem ocidental do Tejo conheceu 

novos projetos e melhoramentos urbanísticos, dos quais merece destaque o projeto 

que o engenheiro Carlos Mardel idealizou (1695-1763), entre o cais de Santarém até à 

atual Praça Afonso de Albuquerque em Belém. Do ponto de vista urbanístico, este 

projeto previa a construção de uma grande avenida arborizada e de dois Bairros - um 

no atual jardim de Santos e um outro perto do antigo baluarte114 do Sacramento - com 

                                            
114

 Baluarte, s.m. (al. Bolwerk, prov. baloart) Construção alta sustentada por muralhas ou terra batida, 
com faces e flancos de defesa; fortaleza. (Rodrigues, M., & Sousa, P., Bonifácio, H., 2005, p. 56). 

Ilustração 58 – Pormenor da vista do Terreiro do Paço. (Pier Maria, 1668 -1669, Biblioteca Nacional Digital) 

http://lh5.ggpht.com/-j53O6QUUVz8/T1pa4n5QMLI/AAAAAAAAXzk/FCAVpSMPcXw/s1600-h/b716b5.jpg


A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   139 

  
 

as respetivas ruas, praças e até igrejas, e deslocava o arsenal de marinha para a 

Junqueira. 

O desenvolvimento industrial em Portugal, nos anos Oitocentos, não se compara ao 

que se conhecia noutros países da Europa, na mesma época. No entanto, embora 

Lisboa não tenha sofrido o impacto causado pela revolução industrial nos finais do 

século XVIII, tal como sucedeu em cidades inglesas, e outras na europa, não 

significou que nesta cidade não existissem zonas de maior concentração industrial. A 

este respeito é de referir que a concentração de instalações manufatureiras nas 

margens do rio, já existia desde o reinado D. João V, desde Xabregas, com as 

instalações de uma fábrica fiação e tabaco, até ao Vale de Alcântara, lugar onde 

existiam quintas com terras de cultivo agrícola, e palácios da velha aristocracia. 

O litoral do rio Tejo assistiu a aterros sucessivos pelo que, para além dos projetos 

setecentistas, foram surgindo ao longo dos finais do século XVIII, princípios do século 

XIX, inúmeras propostas de melhoramento e embelezamento urbanístico dos espaços 

litorais. Deste conjunto de projetos, surgiram as primeiras intervenções municipais 

junto ao aterro da Boa Vista e Bom Sucesso. Outros projetos surgiram por volta de 

1870 nomeadamente, o projeto de engrandecimento da cidade de Lisboa, da autoria 

do Engenheiro Francês Thomé Gamond. Este plano assentava em três questões 

fundamentais: a criação de um grande porto comercial; o alargamento territorial da 

cidade a partir do espaço conquistado ao rio Tejo e, em complementaridade, a 

construção do caminho-de-ferro ligando Lisboa a Sintra. Após publicação do plano de 

Thomé Gamond, o governo português, através da Comissão nomeada em 1871, ficou 

de apresentar um plano geral de obras para a margem direita do rio Tejo, desde a 

estação de Santa Apolónia até Belém. Esta Comissão elaborou um estudo, sob a 

forma de relatório, no qual estavam incluídas considerações relativas às condições 

naturais do rio Tejo, às péssimas condições higiénicas a que estava exposta a cidade 

e os habitantes de Lisboa, bem como às condições de defesa do porto. A segunda 

parte deste relatório incidiu sobre as obras de arranjo do porto e as vantagens 

comerciais que dai advinham, bem como o destino a dar aos terrenos conquistados ao 

rio. Neste projeto, para além da execução duma grande avenida marginal, comum à 

proposta de Gamond, os problemas de circulação viária e de articulação entre a 

atividade portuária e o caminho-de-ferro, mereceram desta comissão uma atenção 

muito especial. 
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A nova dinâmica industrial de Alcântara conduziu a melhoramentos nas infraestruturas 

desta vila fabril. Neste contexto, foi construído o caminho-de-ferro que ligava Alcântara 

e Sintra, a estação de Alcântara-Terra e o Mercado de Alcântara, então na Praça 

General Domingos de Oliveira, inaugurado a 31 de Dezembro de 1905. Destaca-se 

ainda a instalação das escolas industriais Marquês de Pombal e Fonseca Benevides, 

assim como a escola comercial Ferreira Borges. O caráter popular e operário do bairro 

de alcântara resulta do elevado número de fábricas que ali se instalaram. Em duas 

décadas, o Vale de Alcântara sofreu profundas alterações nas com as obras do 

caneiro, que taparam a ribeira de Alcântara, a abertura da Avenida de Ceuta, bem 

como a construção da ponte 25 de Abril e respetivos acessos. Os edifícios fabris do 

século XIX acabam, no entanto, por ser abandonados no século XX e o intenso 

processo de industrialização, assistido em Alcântara na 2ª metade do século XIX, 

inverteu-se originando uma profunda transformação urbana social. 

Uma perspetiva mais pormenorizada do estudo do lugar conduz ao estudo e leitura 

critica sobre o Bairro de Alcântara e, mais especificamente, sobre a resiliência das 

muralhas do Baluarte do Sacramento e as suas relações de proximidade. Como 

anteriormente constatado, o Bairro de Alcântara foi, em tempos, um lugar limite da 

cidade de Lisboa, separando o interior do exterior da cidade, e a ponte de Alcântara 

constituiu o elemento protagonista desta ligação entre os mundos do citadino e do 

rural. 

Ilustração 59 – Extrato da Carta Topográfica da Cidade de Lisboa, publicada em 1871, tendo sobrepostas a tinta 

encarnada as alterações feitas até 1911. (Direção dos Serviços de Engenharia & Biblioteca do Exército) 
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A palavra Alcântara com origem no árabe (Al-quantãrã) tem por significado “a ponte”, o 

que leva a considerar a sua existência já no período da presença muçulmana. É certo 

que esta existência foi determinante na transposição das águas da ribeira, 

possibilitando a fixação de gentes que se instalavam nas suas margens com o intuito 

delas retirar proveito, dedicando-se aos moinhos de maré, moinhos de vento e fornos 

de cal. Por outro lado, em meados do séc. XVI, o interesse da realeza por esta zona 

levou à construção da Quinta Real, no sítio do Calvário, e por consequência ao 

Convento das Flamengas, cujo interesse se estendeu naturalmente à nobreza, 

originando a construção de outros palácios e outras quintas, tais como o Palácio 

Fiúza, o Palácio dos Condes da Ponte e a Quinta do Cabrinha. 

Em síntese, a história de Alcântara descreve-nos um lugar que se adaptou às funções 

dos vários contextos temporais, desde lugar rural com a consequente implantação de 

Palácios e Quintas reais “extramuros”115, posição defensiva da cidade de Lisboa após 

a restauração da independência aos espanhóis, zona fabril e industrial de forte 

concentração até aos dias de hoje, tudo isto em perfeita continuidade espacial com a 

expansão da cidade de Lisboa, ao longo do rio Tejo. 

Observa-se como presenças marcantes do lugar, o edifício da Marinha de Guerra 

Portuguesa (MGP), implantado num terreno com relevo descendente, na direção norte 

– sul, e edificado nos meados do século XIX, sobre as ruinas do Baluarte do 

Sacramento. A sua proporção e volumetria, perante os outros edifícios que o rodeiam, 

veio emprestar o nome à atual Praça da Armada. Este edifício foi concebido para 

ministrar formação aos marinheiros dos finais do século XIX, princípios do século XX e 

hoje, apenas encerra as instalações da Direção de Gestão dos Recursos Humanos da 

Marinha e parte do Tribunal Militar da Armada. As funções que este edifício alberga 

hoje, com uma reduzida guarnição de militares e funcionários civis, apenas estão 

dedicadas às questões administrativas da gestão dos recursos humanos da Marinha. 

Este equipamento é ainda composto por um núcleo de edifícios contemporâneos, 

vocacionados para cozinhas e refeitórios dos militares e civis que ali prestam serviço. 

Possui ainda um parque de estacionamento coberto para veículos militares e um 

extenso parque exterior para as viaturas civis. Este último parque, foi outrora local de 

instrução e parada militar de grandes contingentes de guerra. Este edifício possui uma 

forma quadrilátera, vazado com uma praça central em calçada e uma colossal 

                                            
115

 Expressão utilizada pelo Engenheiro António Vieira da Silva, 1783 (documentos avulsos)  
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chaminé que caracteriza o seu alçado sul a longa distância. Ao nível do piso térreo 

existem extensas arrecadações, estando hoje transformadas em arquivo de 

expediente.  

Na vizinhança do edifício da Armada, na direção poente, a época industrial ficou 

registada pela presença contígua do antigo edifício da Companhia da União Fabril 

(CUF), relevando o traçado e a anterior forma da parede do Baluarte do Sacramento. 

Estas instalações, de morfologia fabril, marcam os espaços vazados, denotando uma 

especificidade de funcionamento dos pátios fabris da época. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustração 61 – Vista exterior da grande Parada do edifício do 31 da Armada. (Ilustração nossa, 2012). 

Ilustração 60 – Vista da Parada interior do edifício do 31 da Armada. (Ilustração nossa, 2012). 
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Em direção a norte, encontra-se a Praça da Armada com jardim arbóreo e chafariz, 

construído entre 1845-46, cujas águas provêm do Aqueduto das Águas Livres através 

de um ramal proveniente do Chafariz das Necessidades. A esta Praça, liga-se à rua do 

Livramento, antiga rua Prior do Crato, que ligava ao sítio da antiga ponte de Alcântara, 

onde é hoje a rotunda junto à estação de comboios. Perpendicularmente à rua do 

Livramento e com o rio a sul, deparamo-nos com a Rampa das Necessidades e do 

lado direito desta, o singular Bairro dos Contrabandistas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A nascente do edifício do 31 da Armada pode constatar-se as instalações do Convento 

do Sacramento, das religiosas dominicanas, datado do século XVII. Este convento é 

anterior ao Baluarte que lhe deu o nome, e foi outrora convertido em aquartelamento 

do Exército, no entanto, hoje pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo 

entretanto sido encetadas obras, as quais se encontram em estado avançado de 

recuperação. 

Em complemento deste cenário de contextualização do lugar, face às existências e 

relações de proximidade, considera-se relevante abordar também a presença muito 

marcante de dois grandes eixos de comunicação. Por um lado a ponde 25 de Abril, 

que se eleva imponentemente sobre a vista superior em todo o Bairro de Alcântara, e 

por outro, a Avenida 24 Julho, afastando a cidade de Lisboa do seu rio. Reforça esta 

separação, a presença das linhas de caminho-de-ferro que se desenvolvem 

Ilustração 62 – Vista do Convento do Sacramento e muralha do Baluarte com o mesmo nome. (Ilustração 

nossa, 2012). 
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paralelamente à Avenida 24 de Julho, formando este conjunto um dos principais eixos 

de mobilidade do litoral da cidade de Lisboa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

As justificações que levam à escolha do lugar, impulsionam para uma metodologia 

projetual consubstanciada no historicismo e contextualização do lugar. Perante o 

conhecimento adquirido do lugar considera-se oportuna a intervenção de Garcia 

(2001), quando nos refere que “la revolución industrial fomentó un tiempo acelarado 

impossible de ser resistido por la ciudad histórica, ni en su forma, ni en su 

organización como civitas.” (Garcia, 2001, p. 27) 116. 

De igual modo se deverá analisar a relação entre locus e a projecção. Somente à luz 

destas pesquisas se poderá resolver o contraste aparentemente insanável entre a 

projecção como elemento racional e como injunção e a natureza do lugar que participa 

na obra. Nesta relação está compreendido o conceito e individualidade. (Rossi, 2001, 

p. 185). 

 

O passado, que agora se experiencia em Alcântara, aporta uma fruição insuficiente do 

lugar, na medida em que a evolução da cidade industrial deixou uma herança de 

vazios e descontinuidades no traçado urbano. Estes espaços consideram-se vazios e 

descontínuos por força da extinção das funções industriais, as quais foram 

                                            
116

 “[…] a revolução industrial fomentou um tempo acelerado impossível de ser registado pela cidade 
histórica, nem pela sua forma, nem pela sua organização com civitas.” (Arcia, 2001, p. 27). (Tradução 
nossa) 

Ilustração 63 – Vista da Parada exterior do edifício 31 da Armada sobre a Avenida 24 de Julho e Ponte 25 de 

Abril. (Ilustração nossa, 2012). 
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deslocalizadas do centro da cidade para as periferias. Constata-se que no caso de 

Alcântara a construção industrial não está dotada de uma vitalidade continua117 pelo 

que é espectável que pereça. 

Como refere Rossi (2001), as cidades crescem segundo a direção e com o significado 

de factos mais antigos que os atuais pelo que, Lisboa e particularmente o Bairro de 

Alcântara, são exemplos deste acontecimento. Se a morfologia industrial implantada 

revela limitações na sua continuidade e nas próprias relações com o lugar, deixou uma 

herança cuja permanência significativa é revelada pela presença das vias de 

comunicação e pelo plano, os quais acabam por não sofrer qualquer deslocação. As 

vias de comunicação decorrentes da cidade industrial afirmam-se ainda hoje em 

Alcântara, pois é sobre elas que a cidade de Lisboa materializa uma parte muito 

significativa dos seus movimentos no litoral da cidade. 

Como sintetiza Hipólito (2011), o objeto é desde o princípio um sistema de relações 

com o seu sítio, do abstrato ao concreto. Dito isto, pode afirmar-se que tanto o poeta 

como o arquiteto sonham e imaginam os seus atos criativos, no entanto, existe uma 

grande diferença nestes dois processos, já que os primeiros o que fazem é 

inteiramente inconsequente fisicamente, contrariamente aos arquitetos que para além 

de sonharem, atuam, concretizando os seus sonhos com a construção concreta de 

algo sobre a terra. 

Considera-se que o lugar, também designado de sítio, assumido como um recurso de 

relevância instrumental “revela-se na obra construída através do modo como a mesma 

estabelece relações com o seu sítio específico. E estas relações poderão ser tanto de 

integração como de transformação.” (Hipólito, 2011, p. 6). 

Numa outra abordagem do lugar e das relações que este estabelece, observadas e 

revistas no próprio projeto, Moneo (2008), citando o arquiteto Siza Vieira, descreve as 

condições sbore o que poderia ser entendido como o método de Siza: 

Começo um projecto quando visito um sítio (programa e condicionalismos vagos, como 

quase sempre acontece). Outras vezes começo antes, a partir da idéia que tenho de 

um sítio (uma descrição, uma fotografia, alguma coisa que li, uma indiscrição). (Moneo, 

2008, p. 190) 

                                            
117

 Rossi afirma que as cidades crescem segundo a direção e com o significado de factos mais antigos 
que os atuais, factos esses muitas vezes remotos. Por vezes estes factos permanecem, são dotados de 
uma vitalidade contínua, outras vezes perecem; fica então a permanência da forma, dos sinais físicos, do 
locus. (Rossi, 2001, p. 76) 
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Não quer dizer que muito fique do primeiro esquisso. Tudo tem um começo. Um sítio 

vale pelo que é, e pelo que pode ou deseja ser – coisas talvez opostas, mas nunca 

sem relação. Muito do que antes desenhei (muito do que outros desenharam) flutua no 

interior do primeiro esquisso. Sem ordem. Tanto que pouco aparece do sítio que tudo 

invoca. Nenhum sítio é deserto. Posso sempre ser um dos seus habitantes. A ordem é 

a aproximação dos opostos. (Moneo, 2008, p. 190) 

 

Da observação do lugar constata-se, com grande clareza, a situação expectante de 

edifícios e dos vazios geradores de descontinuidades urbanas deixadas pela massiva 

atividade industrial desenvolvida no bairro de Alcântara. 

Entende-se que este facto marcou decisivamente a necessidade de uma intervenção 

constituindo-se, num primeiro impulso, o estímulo sensível da abordagem ao lugar. 

Como refere Garcia (2001), o ato de intervir na cidade, ou no próprio edifício, é 

desenvolvido com consciência sobre o processo dinâmico da cidade, situação que 

obriga a conhecer a evolução dessas dinâmicas. O conhecimento da história de 

Alcântara demonstra que antes da cidade industrial, Lisboa foi uma cidade com 

características defensivas, como todas as outras cidades dessa época. Desta função 

predominante da cidade ressalta a delimitação do espaço, mediante a construção das 

sucessivas muralhas de Lisboa, separando com clareza o interior do exterior da 

cidade. 

Perante a evolução da cidade e das consequentes intervenções que isto representou 

para o tecido urbano, a possibilidade de intervir na unidade deste tecido coloca 

algumas questões, em aberto, sobre as quais se tentará dar resposta mediante as 

perspetivas de vários autores. 

Do entendimento das questões relacionadas com as dinâmicas da evolução da cidade 

ressalta novamente a questão da inter-relação forma versus função. Este género de 

reflexão conduz ao trabalho que Rossi (2001) denomina por “funcionalismo ingénuo118. 

A este propósito, este autor elabora uma crítica à teorização de Chabot sobre a 

                                            
118

 Rossi faz uma crítica muito oportuna sobre esta relação entre forma e função: “Refutamos aqui 
precisamente esta última concepção do funcionalismo, dita por um ingénuo empirismo, segundo o qual as 
funções resumem-se a forma e constituem univocamente o facto e a Arquitectura. 
Um tal conceito de função, marcado pela fisiologia, assemelha a forma a um órgão, pelo que são as 
funções que justificam a sua formação e o seu desenvolvimento e as alterações da função implicam uma 
alteração da forma. Funcionalismo e organicismo, as duas principais correntes que têm percorrido a 
arquitectura moderna, evidenciam assim a sua raiz comum e a causa da sua debilidade e do seu 
equívoco fundamental. A forma é assim destituída das suas mais complexas motivações; por um lado o 
tipo reduz-se a um mero esquema distributivo, um diagrama dos recursos, por outro a arquitectura não 
possui qualquer valor autónomo.” (Rossi, 2001, p. 56-57). 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   147 

  
 

classificação da cidade por funções, dado que para Chabot as cidades dividiam-se em: 

militares, comerciais, terapêuticas, intelectuais e religiosas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se de facto se pode admitir classificar os edifícios e as cidades segundo a sua função, 

como generalização de alguns critérios de evidência, é inconcebível reduzir a estrutura 

dos factos urbanos a um problema de organização de algumas mais ou menos 

importantes. Foi efectivamente esta grave distorção que bloqueou e bloqueia em 

grande parte um progresso real nos estudos da cidade. (Rossi, 2001, p. 59). 

 

Quanto ao trabalho teórico de Linch119 (2007), este autor refere que a cidade afirma-se 

como “uma organização mutável com fins variados.” (Linch, 2008, p. 95). No seu 

entendimento a cidade é considerada como um conjunto onde estão presentes muitas 

funções originadas, cuja continuidade decorre dos interesses do conjunto de pessoas 

que nela habitam. Perante este cenário, este autor assume a especialização da cidade 

como um todo, como se de uma engrenagem perfeita se tratasse. No conjunto das 

funções fundamentais da cidade120 expressas pelas suas formas, os anseios e 

vontades comuns sobre o conjunto da cidade podem ser humanizados, “sobretudo se 

o meio ambiente está visivelmente organizado e nitidamente identificado.” (Linch, 

2008, p. 95), podendo ser dado a conhecer pelos seus significados e relações. É neste 

                                            
119

 Kevin Linch (1918-1984) foi um reputado urbanista norte-americano, cuja vasta obra incidiu, em 
especial, na forma como as pessoas entendem o espaço, a arquitetura e os ambiente urbanos. 
120

 Linche refere como funções fundamentais da cidade a “circulação, aproveitamento dos espaços mais 
importantes, pontos-chave focais.” (Linch, 2008, p. 95) 

Ilustração 64 – Esquisso esquemático dos zonamentos e respetivas relações de vizinhança. (Ilustração nossa, 
2012). 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   148 

  
 

ponto que, segundo Linch (2007), o ambiente físico assume o significado de “lugar 

inconfundível”121. 

A presença da função industrial deixou, no Bairro de Alcântara, marcas que acabam 

por ser a vontade exercidas sobre o conjunto da cidade, mediante uma sociedade 

economicamente orientada. No entanto, o conceito industrial estando mais 

preocupado em gerar espaços para a operabilidade da máquina do que o habitar da 

vida humana, acaba por ver finita a sua relação com o lugar, já que este é dos 

homens. Esta constatação revelou-se uma fragilidade inquestionável perante a 

identificação de uma ideia sustentável na proposta do projeto. 

A cidade como aglomerado é explicada precisamente com base naquelas funções que 

aqueles homens queriam exercer; a função de uma cidade torna-se na sua raison dêtre 

e é sob esta forma que se revela. Em muitos casos o estudo da morfologia reduz-se a 

um mero estudo da função. (Rossi, 2001, p. 58). 

 

Por seu turno, Deolinda Folgado nos seus textos, “Património Industrial. Que 

memória?”122 reforça o conceito anterior, afirmando que a civilização industrial foi alvo 

da sua própria essência consumista, com a consequente desertificação da sua própria 

“alma cultural”, originando um vazio sobre si própria. 

Os estudos iniciais realizados sobre o lugar colocaram a hipótese de considerar a 

vincada identidade industrial deixada no bairro de Alcântara. Este primeiro impulso 

projetual para o desenvolvimento do trabalho, acabou por ser abandonado. As 

afirmações constatadas nos textos de Deolinda Folgado aportaram uma outra 

perspetiva na abordagem projetual, orientando o caminho criativo na defesa de outros 

elementos com maior versatilidade arquitetónica no campo das relações com o lugar. 

Com esta clareza, considerou-se que a preservação da memória estereotómica das 

muralhas do Baluarte de Sacramento, devia passar a assumir força de continuidade e 

permanência, em detrimento do artefacto tectónico123 descontínuo, indo ao encontro 

dos conceitos estipulados por Guisado (2006). 

                                            
121

 Linch refere como exemplo desta situação o caso da cidade de Veneza. ( Linch, 2008, p. 95) 
122

 Biblioteca Digital Textos da Revista “Conservar para quê? (Folgado, 2005, p. 355-366), Consultar em: 
http//ler.letras.up.pt/site/default. 
123

 Guisado, relativamente ao conceito de Tectónico refere: “A construção tectónica é ligeira e a 
Arquitetura nasce do que é exterior à sua construção, isto é, nasce da Natureza que a rodeia. O conceito 
tectónico conduz à ausência da arquitetura, ausência da matéria com resultado num muros ligeiros 
capazes de deixar que aa Natureza se incorpore na arquitetura. Estamos perante a arquitetura da leveza.” 
(Guisado, 2006, p. 18). (Tradução nossa) 
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 […] a resposta a um enigma é sempre outro enigma, ou seja, objectivamente, nunca 

se sabe ou explica porque determinada obra de arquitectura permanece no tempo e 

outra não. (Faria, 2014, p. 360) 

 

No lugar de intervenção identificaram-se vestígios arquitetónicos do passado, agora 

incrustados e absorvidos naquilo que é a evolução dinâmica da cidade. Compreende-

se deste modo que a resiliência destes vestígios arquitetónicos assenta 

essencialmente no facto de terem adequado a sua função inicial, perante o tempo e 

contexto, acompanhando a dinâmica da evolução da cidade. As paredes das muralhas 

dos Baluartes do Livramento e Sacramento, encrustadas na atual malha urbana do 

bairro de Alcântara, consubstanciam a estrutura resiliente que é o suporte físico da 

construção habitacional do Bairro de Alcântara. 

Esta estrutura confere à topografia do bairro, vincados sulcos, alterando as ruas, cujo 

topo é ocupado pelas habitações, promovendo o pretexto singular para captar a luz e 

a sobranceira vista sobre o rio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A casa de Goa, para quem a visita, é ainda o testemunho desta experiência 

sedimentada sobre a resiliência da muralha do Baluarte do Livramento. Perante este 

facto pode estabelecer-se uma relação de semelhança com os fundamentos 

relacionados com a implantação da acrópole e os requisitos que os Romanos 

procuravam no lugar para implantarem as suas cidades. Esta constatação passou a 

Ilustração 65 – Traçado da muralha do Baluarte do Livramento, destacando na sua extremidade uma guarita. 

(Ilustração nossa, 2012). 
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ser o fio condutor sobre o qual ocorreram os desenvolvimentos posteriores do 

trabalho. Perante esta leitura mais informada do lugar, levantou-se a necessidade 

metodológica de procurar o traçado inicial do Baluarte do Sacramento, gerando as 

primeiras linhas orientadoras conducentes à ideia da proposta para o projeto. A função 

estrutural, a adequação funcional e as relações de interdependência com o limite 

interior e exterior, com significância no mundo rural e citadino, destacavam-se como 

linguagem autónoma na perseguição da poética do projeto. 

A ideia, entendida como conceito projetual, constituiu a base “imprescindível para a 

criação de toda a Arquitetura.” (Guisado, 2014, p. 16). O lugar consubstancia-se num 

importante instrumento projetual que orienta a determinação do conceito. O elemento 

arquitetónico materializado pela muralha do Baluarte, persegue esta poética bucólica 

onde reconhecemos o limite interior e exterior da cidade, bem como o da terra em 

relação com o mar. O (re) desenhar do traçado da muralha do Baluarte do 

Sacramento, (re) descobre um elemento com forte expressão na paisagem urbana do 

Bairro de Alcântara. Esta expressão advém da sua forma, e da matéria com que eram 

construídos estes artefactos arquitetónicos. “A matéria do muro estereotómico124 tem 

um carater pétreo” (Guisado, 2006, p. 17), cuja forma encerra em si um caráter 

geométrico de continuidade matérica e solidez funcional. Estas características estão 

atestadas pelas construções das habitações que se alteiam sobre as resilientes 

paredes do Baluarte do Sacramento, as quais se afirmam como o podium do Templo 

Grego, a propósito Guisado (2006), refere: 

La Arquitectura nace de la ideia y de la matéria. Estas son las partes constitutivas de la 

Arquitectura. La ideia está vinculada a lo universal de la arquitectura, mientras que la 

materia está más unida con lo particular de la missma; por tanto poderíamos decir que 

idea y matéria son las puertas del entendimento arquitectónico y que entre ellas 

discurre el camino de la emoción. (Guisado, 2006, p. 19)
 125 

 
 

                                            
124

 Guisado (2006), refere que: “O conceito de estereotómico está ligado à matéria da arquitetura. A 
arquitetura é ela mesma e nasce de uns sólidos muros. O conceito estereotómico acentua a presença na 
arquitetura da matéria, da gravidade. O edifício nasce, sob este conceito, como um todo hermético cujos 
muros ocultam no seu interior a forma da construção, fazendo com que a arquitetura destaque a ideia do 
todo (continuum), da ideia de matéria.” (Guisado 2006, p.17). (Tradução nossa) 
125

 “A arquitetura nasce da ideia e da matéria. Estas são as partes constituintes da Arquitetura. A ideia 
está ligada ao universal da arquitetura, já a matéria está mais relacionada com a particularidade dela 
mesma; portanto poderíamos dizer que ideia e matéria são as portas do entendimento arquitetónico e que 
entre elas resulta o caminho da emoção”. (Tradução nossa)  
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O desaparecimento do Baluarte do Sacramento na sua quase totalidade, não impede 

a presença da sua memória e portanto, como nos refere Baeza (2013), “assim como 

as formas passam, e se destroem, as ideias permanecem, são imperecíveis.” (Baeza, 

2013, p. 13). Perante a afirmação de Baeza, nasce a confiança projetual de relançar a 

ideia formal do Baluarte de Alcântara, numa (re) interpretação formal da sua imagem. 

É preciso sonhar, mas ao mesmo tempo sermos capazes de tornar esses sonhos 

realidade. A Arquitectura tem a misteriosa capacidade de materializar ideias. Por isso 

temos repetido tantas vezes que a Arquitectura é a ideia construída. (Baeza, 2013, p. 

13) 

 

Tomé (2002) afirma que em determinada fase do espectro arquitetural, o projeto de 

arquitetura encontrou-se associado a um conjunto de princípios metodológicos de 

modo generalizado. Esta metodologia careceu de conhecimentos profundos da 

realidade física e social, do desenvolvimento histórico e da arte da construção, 

constituindo-se nos parâmetros que consubstanciam o objeto a projetar: 

Era cada vez mais evidente a dimensão autoral e personalizada dos projectos de 

restauro, reconhecendo-se que sobre o projecto criativo actuavam sempre, ainda que 

de forma empírica, as inúmeras referências que povoavam a consciência crítica e a 

memória selectiva do arquitecto. (Tomé, 2002, p. 208) 

 

O autor acima citado refere também que no decorrer de um processo de 

reconstituição, em determinadas situações, o arquiteto não procura a cópia de 

Ilustração 66 – Vista sobre o Bairro de Alcântara a partir das muralhas do Baluarte do Livramento, onde hoje é a 

Casa de Goa. (Ilustração nossa, 2012). 
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determinado código estilístico, antes pelo contrário, procura a ideia formal e 

independente, condizente ao seu universo contemporâneo, marcando na obra o seu 

próprio tempo, até porque o contrário tem sérios efeitos no edifício, como refere Lopes 

(2013):  

[…] não podemos deixa de constatar que a prática do restauro estilístico provocou 

alterações profundas no caráter de muitos monumentos que ficaram mutilados das 

alterações e acrescentos considerados em desacordo com o estilo original. Também 

ocasionou profundas alterações dos tecidos urbanos que circundavam os edifícios 

notáveis objeto de ações de restauro e valorização. (Lopes, 2013, p. 29) 

 
 

 
 
 
 
 
 

A ideia de projeto assente na reinterpretação das muralhas do Baluarte de Alcântara 

não pode ser encarada, sob qualquer analogia, com o processo projetual utilizado por 

Viullet-le-Duc126. Afasta-se desta hipótese pelo facto de não se tratar de uma 

reconstrução da ruina, mas sim da construção de um novo edifício, seguindo uma 

reinterpretação formal da sua memória. Como afirma Hipólito (2011), é a partir do 

século XX “que a produção artística deixa de representar figurativamente a realidade, 

para passar a integrar o modo particular como cada artista vê essa realidade.” 

(Hipólito, 2011, p. 7). É certo que a proposta assume um nível de intervenção 

                                            
126

 “Arquiteto francês Eugène Viollet-Le-Duque (1814-1879) foi uma figura marcante no panorama do 
restauro monumental. As suas propostas metodológicas, divulgadas no Dictionair, propunham a 
recuperação da integridade estilística do monumento, na procura de uma imagem ideal que podia até 
nunca ter existido, mas que correspondia, no entendimento do restaurador, à busca da perfeição formal 
de cada edifício. Nesta ótica, o aspeto mais valorizado do monumento é a arquitetura. Não a que resultou 
do processo histórico, mas a que resulta da busca da sua expressão originária, apagando-se 
propositadamente todos os vestígios deixados pelo tempo que não correspondam à singularidade 
arquitetónica e estilísticas idealizadas.” (Lopes, 2013, p. 27). 

Ilustração 67 – Esquisso para ensaio formal. (Ilustração nossa, 2012). 
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modificador do lugar, qualquer que seja a metodologia de projeto adotada. Os níveis 

de intervenção, nomeadamente a restauração127 e reabilitação, por definirem e 

delimitarem os respetivos níveis e graus de influência nas relações urbanas, fazem 

parte de uma fronteira aceitável no planeamento urbano. No entanto, metodologias 

projetuais contrárias, por não serem capazes de definir o limite de intervenção e o grau 

de influência com as suas vizinhanças, tornam impraticáveis os instrumentos próprios 

do projeto de arquitetura, tal como refere Garcia (2001): 

La razão es bien sencilla: la noción de construción de la ciudad requiere áreas de 

trabajo limitadas. Cuando el área de intervención es enorme, el planeamento urbano 

define leyes de formación que dificilmente pueden ser deudoras de la ciudad existente. 

En tal caso la subdivisión sería imprescindible para volver a aplicar los procedimentos 

del proyecto de arquitectura. (Garcia, 2001, p. 189)
 128

 

 

A proposta de intervenção para o Bairro de Alcântara, que consubstancia o trabalho 

final do quinto ano, de Projeto, é essencialmente uma intervenção circunscrita. Este 

nível de modificação persegue o restabelecimento formal e o cerzimento das relações 

entre os objetos arquitetónicos na vizinhança do lugar da implantação. Esta 

intervenção circunscreve-se ao edifício que encontra na reinterpretação da forma da 

muralha, pretexto regenerador da relação de limite, com alusão ao passado do Bairro 

de Alcântara. Como refere Garcia (2001), a intervenção “expressa-se quando obedece 

a um edifício concreto podendo resultar falhada caso não nos fale ou comente alguma 

coisa sobre ele.” (Garcia, 2001, p. 189). 

Se trata de la manipulación de un objeto que entra en regeneración, crece o se 

modifica; pudiendo abarcar un amplio espectro de possibilidades desde la restauración 

hasta la ampliación moderada, passando por la transformación de su estrutura interna. 

                                            
127

 Tomé, no que concerne às questões da abordagem metodológica conceptual da conservação versus 
restauro, refere que: “o confronto das ideologias (…), da intervenção em monumentos desde a sua 
conservação como património histórico e artístico no séc. XIX, apresentava-se, no entanto, como uma 
falsa bipolarização, uma vez que os dois conceitos raramente eram aplicados na íntegra, afirmando a 
prática uma constante revisão e cruzamento de teorias, que se contrariam frequentemente. (…) Se o 
conceito de unidade de estilo confrontou metodologicamente a atuação de alguns arquitetos responsáveis 
pelos grandes estaleiros de restauro, a presença de outras teorias na reflexão crítica nacional estava 
patente nos textos de Ramalho Ortigão, Gabriel Pereira e Sousa Viterbo, os principais críticos à aplicação 
prática da teoria de Viollet-Le-Duc.” (Tomé, 2002, p. 128). 
128

 A razão é bem simples: a noção de construção da cidade requer áreas de trabalho limitadas. Quando 
a área de intervenção é enorme, o planeamento urbano define leis de formação que dificilmente podem 
ser credoras da cidade existente. Em tal caso a subdivisão seria imprescindível para voltar a aplicar os 
procedimentos do projeto de arquitetura. (Tradução nossa) 
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También pueden considerarse aqui los casos de reconstrucción mimética de edificios 

incidentalmente destruidos. (Garcia, 2001, p. 190)
 129 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

As resiliências arquitetónicas consubstanciam-se como um pilar determinante no 

processo metodológico. Perante este facto, Garcia (2001) afirma que a expressão 

“deixar falar o edifício.” (Garcia, 2001 p. 190), assumindo todo o sentido na perspetiva 

                                            
129

 Trata-se da manipulação de um objeto que entra na regeneração, cresce e modifica-se; podendo 
abarcar um amplo espetro de possibilidades desde a restauração até à ampliação moderada, passando 
pela transformação da sua estrutura interna. Aqui também podem considerar-se os casos de reconstrução 
mimética de edifícios acidentalmente destruídos. (Tradução nossa)  

Ilustração 68 – Esquisso esquemático, com as intenções para o projeto. (Ilustração nossa, 2012). 

Ilustração 69 – Esquisso esquemático, para estudo do lugar. (Ilustração nossa, 2012). 
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em que a leitura e o diálogo do lugar, passam a ser parte deste do processo 

metodológico. Já Álvaro Siza (2009), na obra “Uma questão de medida”, entrevistado 

por Dominique Machabert e Laurent Beaudouin, quando lhe foi colocada a questão: “O 

lugar reveste-se no seu trabalho de uma grande importância, mas a sua atitude difere 

da de Wriht ou da de Le Corbusier; pode esclarecer-nos a ligação que estabelece 

entre o lugar e o projecto?” (Siza, 2009, p. 29), responde: 

Para mim, o lugar não é nunca uma coisa fixa. Quando Wright realizou as suas 

famosas Prairie Houses, sabia muito bem o que fazia, porque tinha estabelecido uma 

ordem; nunca situava uma casa no cume da colina, mas antes a meia encosta, no meio 

da paisagem, já que essa pertencia ao proprietário da casa. Era um mundo muito 

organizado. Le Corbusier, esse, fabricava nos anos 30, objectos, modelos, era uma 

teorização em paralelo a uma aplicação prática, com vista a uma transformação 

profunda da sociedade. Ele viveu tragicamente a negação da crença nessa 

transformação. (Siza, 2009, p. 29) 

A minha prática é totalmente diferente: eu procuro compreender as forças de 

transformação que têm um valor histórico, e trabalho a partir disso. Não se podem fixar 

imediatamente as características de um lugar que está em plena transformação; de um 

sítio para outro, tudo é muito diferente e muito complexo. Não se pode aplicar uma 

linguagem preestabelecida, e é por isso que me é difícil teorizar neste momento. A 

noção de lugar tem igualmente importância, não só é à escala do sítio, mas também 

nas relações que os espaços mantêm entre eles, até ao pormenor de ligação entre 

materiais. (Siza, 2009, p. 29) 

[…] Nos meus primeiros trabalhos, começava por ver o lugar, depois fazia 

classificações: isto é bom, posso apoiar-me nele; isto, é horrível… Hoje em dia, levo 

tudo em conta, porque o que interessa é a realidade. (Siza, 2009, p. 29) 

 

Quanto ao desenvolvimento das atitudes projetuais, Garcia (2001) resume várias 

tendências sem deixar de colocar a hipótese da existência de outras tantas divisões, 

quantas as existências dos autores. Neste pressuposto este autor define a arquitetura 

nas seguintes divisões: uma arquitetura descontextualizada, uma arquitetura de 

contrastação, uma arquitetura historicista, uma arquitetura folclórica, uma arquitetura 

de base tipológica, e uma arquitetura de fragmento. 

A metodologia projetual adotada para a realização da proposta de intervenção, 

procura respeitar o estudo histórico do Bairro de Alcântara, bem como a sua 

contextualização atendendo às dinâmicas da evolução da cidade de Lisboa. Da 

memória física do Baluarte do Sacramento, constata-se que pouco ou nada existe 

perentoriamente visível, a não ser a parede de contenção do lado poente do edifício 

do trinta e um da Armada que confronta com as antigas instalações da CUF. 
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Esta preexistência constitui-se numa premissa de estudo determinante para a 

compreensão do lugar. Por conseguinte e assumindo-se esta ideia, o método exigiu o 

(re) desenhar do traçado do Baluarte sob o pretexto de entender qual o impacto na 

atual malha urbana do Bairro de Alcântara e as consequências relacionais que isto 

implicaria nos dias de hoje, caso ainda existisse. 

 
 

 
 
 
 
 
 

O indivíduo vive normalmente numa cidade que não foi feita pelos seus 

contemporâneos, mas sim pelos antepassados; é verdade que a transforma e modifica, 

e que sobretudo a usa à sua maneira, descobrindo em si próprio a sua vocação 

peculiar; mas é, de imediato, uma realidade recebida, herdada, histórica […] acontece 

exactamente o mesmo que com a própria cidade. (Marías, 1956, p. 281) 

 

Perante a citação de Marías (1956), constata-se que o respeito pela história da cidade, 

deve ser uma questão permanente no processo projetual pois só assim se confirma a 

autenticidade e unidade da cidade. A evolução e afirmação das ciências históricas 

vieram renovar conceitos, aperfeiçoando métodos, possibilitando o alargamento do 

seu campo de ação. Perante esta constatação surgiu “uma nova percepção da cidade 

como facto histórico.” (Goitia, 2010, p. 34). Seguindo estes conceitos, o estudo de 

Garcia serve para enquadrar a descrição da abordagem perante as circunstâncias e 

estudos desenvolvidos, apelando ao ponto de situação do conhecimento até então 

adquirido, aquando do desenvolvimento do projeto do 5º ano de arquitetura. A 

tendência da metodologia adotada, em parte, tem ligação com o preconceituado na 

Ilustração 70 – Estudo inicial das formas e relações das vias de circulação. Maquete Esc: 1/500. (Ilustração 
nossa, 2012). 
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arquitetura historicista. Quanto à questão do historicismo, (Garcia, 2001, p. 293) refere 

que, determinada continuidade pode resolver-se dentro do intervalo conceptual do que 

são as noções de “reproducción/mímesis e reinterpretación/analogia” 130. 

Hablando de hitoricismo los matices son importantes. Se puede observar que toda 

arquitectura presenta alguna dosis de historicismo, pero tras lo que decimos en este 

apartado está la asunción del principio de continuidad histórica, no como condición 

inmanente de la produccuión humana, sino como agente activo (deliberado) capaz de 

incorporarse a la metodologia del proyecto. La criatividad queda siempre 

salvaguardada, ya que la observatión de la historia y su reconocimiento no obligan a 

tanto como una reproducción arqueológica. Todos aceptamos tácitamente que la 

historia no puede reproducirse y que han de assumirse las condiciones de produción 

imperantes. (Garcia, 2001, p. 295)
 131

 

 

A intervenção preconizada por Rafael Moneo132, nomeadamente no que se refere ao 

Museu de Arte Romana de Mérida, é um caso marcante inserido na metodologia da 

arquitetura historicista. Não obstante esta intervenção não se apoiar em qualquer outro 

edifício como referência à sua construção, continua dentro do registo de uma 

arquitetura que persegue a continuidade histórica. Moneo investe nas aparências 

tectónicas do classicismo, pelo que o material básico resistente constitui-se, 

simultaneamente, como estrutura e materialidade. Em síntese, nesta intervenção de 

Moneo o ladrilho recupera a “sua essencialidade tecno-construtiva”. 

O conceito de restauro, depois de assumido como prática sistematizada no século 

XIX, veio a revelar a ostracização dos objetos arquitetónicos intervencionados. Esta 

constatação fica a dever-se, como é referido em Lopes (2013) pelo facto desta técnica 

                                            
130

 Reprodução/mimetismo e reinterpretação/analogia. (Tradução nossa) 
131

  Ao falarmos de historicismo os pormenores são importantes. Pode observar-se que toda a arquitetura 
apresenta alguma dose de historicismo, mas em concordância com o que anteriormente se disse neste 
capítulo, está o assumir do princípio da continuidade histórica, não como condição iminente da produção 
humana, mas sim como agente ativo (propositado) capaz de incorporar-se na metodologia do projeto. A 
criatividade fica sempre salvaguardada, já que a observação da história não pode reproduzir-se e o seu 
reconhecimento não obriga a mais do que uma reprodução arqueológica. Todos aceitamos tacitamente 
que a história não pode reproduzir-se e que há que assumir-se as condições de produção que imperam. 
(Tradução nossa) 
132

 José Rafael Moneo Vallés, nasceu em 1937, em Tudela. Formou-se em arquitetura em 1961 na Escola 
Técnica Superior de Arquitetura de Madrid. Após terminada a graduação trabalhou para Utzon (autor da 
Ópera de Sidney), na Dinamarca. Viajou pela Escandinávia, Itália, tendo hipótese de contatar com Alvar 
Aalto, Paolo Portoghesi, Bruno Zevi e Manfredo Tafuri. Regressou a Madrid em 1965, estabelecendo o 
seu escritório, vindo a receber como primeira encomenda, o projeto da Fábrica Diester, em Zaragosa. No 
seu vasto percurso profissional desempenho (em 1976), as funções de professor professor-visitante no 
IAU e na Escola de Arquitetura Cooper Union, ambos em Nova Iorque. Lecionou em Princeton, Harvard e 
Lausanne. Entre 1984 e 1990, foi Chairman do Departamento de Arquitetura da Harvard Graduate School 
of Design. Mantém ligação com Harvar, realizando inúmeros simpósios e palestras em várias 
universidades dos Estados Unidos, Europa, e Japão. Das suas várias distinções, conta com o prémio 
Prizker em 1996. 
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modificadora negar a “história e o tempo que medeia entre a fundação do edifício e o 

momento do restauro.” (Lopes, 2013, p. 29). 

Para os defensores do restauro estilístico, a valorização dos significados simbólicos e 

estéticos do monumento serve de fundamento à intervenção nos espaços envolventes 

e justifica medidas que podem chegar à expropriação e à demolição de construções 

vizinhas. (Lopes, 2013, p. 29) 

 

Numa outra dimensão o restauro, como processo modificador, encerra no seu conceito 

inúmeros perigos que desvirtuam arquitetonicamente os edifícios. Este estado atinge-

se por consequência das alterações profundas a que os edifícios são submetidos, bem 

como nas alterações que significam no próprio tecido urbano. A este respeito, a Carta 

de Atenas foi o documento tornado consciência desta problemática e teve por objetivo 

sistematizar as orientações e os propósitos do restauro científico133, como refere 

Lopes (2013). 

Nesta orientação, o conceito estabelecido para a proposta do projeto do quinto ano, 

afasta-se em sentido contrário ao conceito estabelecido para o processo do restauro. 

No pressuposto anterior, o edifício do 31 da Armada poderia ter constituído o cerne da 

intervenção, no entanto, entende-se que a sua presença, sendo emblemática pelas 

razões de génese e até pelas próprias funções que ainda desempenha, deve ser 

objeto de manutenção da sua presença. A inclusão deste edifício nas relações que se 

pretendiam para o lugar, fizeram acreditar na sua manutenção, pelo que a sua 

configuração passou a fazer parte do diálogo com o edifício proposto. As questões do 

limite da cidade, definidas pelo Baluarte, bem como as relações que este estabelecia 

com o próprio lugar, contribuíram para implementar as intenções suportadas num 

conceito de inclusão na proposta. Esta intenção de devolver à cidade, e em particular 

ao Bairro de Alcântara, a memória emblemática dos Baluartes, vem completar os 

espaços com um sentido de continuidade, espacial e funcional, entendendo esta 

continuidade não apenas nos aspeto físico da memória e imagem do objeto 

arquitetónico, mas também numa continuidade formal e espacial da malha urbana. O 

desaparecimento do Baluarte do Sacramento, por força do ciclo do desenvolvimento 

industrial, gerou inconformidades e incompreensões à luz do que é hoje entendido 

                                            
133

 Segundo o autor, o restauro científico “é normalmente usado para designar os principais conceitos de 
restauro divulgados e usados na primeira metade do século XX, sobretudo em Itália, atendendo à sua 
postura de rigor e coerência baseados em investigação profunda sobre o monumento.” (Lopes, 2013, p. 
43).  
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como o processo de desenvolvimento da cidade e da consciência pela preservação 

dos seus objetos arquitetónicos. Perante esta realidade, resulta a necessidade de 

entender se a manutenção do Baluarte poderia ter sido tolerada, ou não, durante o 

período industrial. É este sentido de perda que motiva a procura da forma e traçado de 

origem do Baluarte, propondo ensaiar a hipotética possibilidade de ultrapassar a 

incompatibilidade espacial do traçado do baluarte do Sacramento com o traçado da 

Avenida 24 de Julho. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A sobreposição dos desenhos relativos ao traçado do baluarte e da Avenida 24 Julho 

atestam que a existência de um deles é o perecimento do outro. Verifica-se que esta 

Ilustração 72 – Planta de Alcântara de 1727, com vista dos baluartes e da antiga caldeira. (Gabinete de Estudos 

Olisiponenses) 

Ilustração 71 – Carta militar com o traçado do Baluarte do Sacramento. (Biblioteca Nacional Digital) 
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foi esta a vontade insensível do homem, perante o interesse da cidade que se 

pretendeu industrial. Esta circunstância conduz a retomar a proposta do arquiteto 

Rafael Moneo, no que concerne ao projeto do Museu de Arte Romana em Mérida, 

constatando-se que o objeto tectónico é capaz de ultrapassar coexistências, 

afirmando-se o seu próprio tempo histórico. Este exemplo torna-se numa referência 

para o projeto possibilitando a reinterpretação das muralhas do Baluarte do 

Sacramento, com recurso à capacidade técnica construtiva atual, na procura formal da 

imagem contínua que é o objeto estereotómico. O desenho e configuração das 

muralhas, assim como os espaços de circulação, são uma constante do imaginário, 

daí a sua incessante procura para o projeto. A intenção em perseguir, não a 

expressividade material, como acontece com Moneo no Museu de Arte Romana em 

Mérida, mas a reinterpretação da muralha do Baluarte, cujo suporte da própria imagem 

agora é (re) criado, gerando a dicotomia entre o peso do muro e a leveza da ponte que 

se ergue libertando o espaço de circulação. A imagem que se gera constata a marca 

do seu próprio tempo. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ilustração 73 – Esquisso de ensaio formal e das interações espaciais, vista poente. (Ilustração nossa, 2012). 

Ilustração 74 – Esquisso de ensaio formal e interações espaciais, vista sul. (Ilustração nossa, 2012). 
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Nesta fase do trabalho constata-se que a relação do lugar versus projeto visava testar 

a hipótese da metodologia projetual definida. Em síntese, esta metodologia assume o 

respeito pelas relações preexistentes no lugar, a reinterpretação das formas das 

estruturas defensivas dos Baluartes e a recuperação da memória com recurso a uma 

imagem renovada, afirmando-se no tempo. A par destas questões abstratas, tornadas 

concretas pelo projeto, existe o campo da sensorialidade do observador, deparando-se 

com uma tipologia formal e materialmente contemporânea. Este pressuposto de 

continuidade das relações existentes e reinvenção de outras, possibilitou a inclusão de 

novas funções decorrentes do programa imposto pelo corpo docente, a par da 

regeneração dos espaços públicos exteriores os quais, encontrando-se expectantes 

geravam descontinuidades no lugar e na restante malha urbana. A proposta projetual 

procura uma estratégia de inclusão, em virtude de aportar uma melhoria relacional ao 

lugar, não se cingindo ao cumprimento do programa proposto. O entrosamento de 

relações espaciais com o incremento do novo edifício, sob uma formalização e 

imagem nova na cidade, pretende aportar aos observadores utilizadores uma 

renovação e multiplicidade de ocasiões sensoriais. 

As ideias decorrentes do imaginário, de tanto serem questionadas, estudadas e 

testadas, quer por via do desenho quer pela modelação tridimensional, acabam por se 

constituírem em convicções que levam a acreditar na sua construção pelo que ”a 

Arquitetura tem a misteriosa capacidade de materializar ideias.” (Baeza, 2013, p. 13). 

[…] é frequente que, na produção das formas urbanas, exista um fenómeno que seja 

determinante e, portanto que assuma maior preponderância em qualquer análise. De 

igual modo, o arquitecto, ao «produzir» o seu espaço, poderá dar maior ênfase a este 

ou àquele aspecto, o qual se revelará mais evidente em análise posterior. (Lamas, 

2007, p. 38). 

 

Retomando as questões da poética na arquitetura, entende-se que o arquiteto não 

sendo autor literário, a sua poesia não se concretiza pelas palavras nem pela 

articulação destas. A concretização da poesia na arquitetura resulta do estudo que 

leva à ideia desenhada na sintetização da leitura autoral do espírito do lugar. Em 

consequência, nem toda a composição poética é do agrado do público em geral, pelo 

que também a obra construída pode padecer desta incompreensão. No entanto, a 

obra de arquitetura só depois de vivida pelo homem e sujeita à sua crítica poderá ser 

considerada acabada, como refere a arquiteta Eduarda Faria (2014). 
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[…] a percepção interpretativa do sítio transforma-o em memória e esta mesma 

memória do sítio será reutilizada na sua arquitectura, inicialmente como matéria virtual 

para o estabelecimento de princípios ou conceitos e posteriormente como presença 

física manipulada na obra construída; no caso do observador, a percepção 

interpretativa da obra construída, que integra já o sítio como matéria manipulada, 

estimulará a memória desse mesmo sítio e permitirá abrir as portas do caminho da 

descodificação das estratégias utilizadas pelo autor quando representa 

metaforicamente o sítio na obra. (Hipólito, 2011, p. 64). 

 

Constata-se que o projeto na qualidade de obra construída modifica o lugar. A 

constatação desta modificação relativa, confirma-se na perceção dos observadores 

perante a renovação das imagens formais inclusas. O lugar mantém inalteradas as 

suas características transcendentais atribuídas pela natureza que só a esta cabe 

alterar. O projeto, desenvolvido segundo uma leitura e interpretação do lugar, por parte 

do seu autor, vai revelar na obra construída, sob a forma (re) interpretada, as 

características e relações do próprio lugar de implantação. No conjunto das 

construções também esta identidade continua a coexistir “como fundamento físico e 

espiritual da obra humana […], implanta-se no cosmos, não se lhe opõe.” (Goitia, 

2010, p. 31). 

 
 

4.2. O PROJETO E CONTEXTO 

O contexto134, no que concerne ao desenvolvimento do objeto arquitetónico decorrente 

do processo projetual, está sempre presente na conceção arquitetónica. Neste 

entendimento, a forma interage no processo criativo. 

Se o lugar e o contexto foram explorados e se as suas potencialidades, em matéria de 

desenho urbano, puderem ser evidênciadas, as suas respectivas qualidades terão sido 

utilizadas sem serem alteradas, de modo a que, aqueles que vierem mais tarde, tendo 

ao seu dispor os progressos do momento, possam acrescentar um significado novo aos 

diversos componentes e provocar novos tipos de relações. O espaço e, a fortiori, as 

combinações de espaços, só podem ter uma identidade na medida em que as ideias 

criadoras (porque podem ser plurais), ao dialogarem com os componentes do sítio, são 

originais. (Delfante, 1997, p. 400). 

 

                                            
134

 Contexto in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [conjunto de circunstâncias que 
rodeiam um acontecimento; situação, conjuntura]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. Disponível na Internet: 
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/contexto 
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Lamas (2010) refere na sua obra que “Qualquer forma deve satisfazer um conjunto de 

critérios que se designam por «contexto».” (Lamas, 2010, p. 46). Neste pressuposto 

não podemos esquecer que a forma é a persecução da imagem e esta por sua vez 

decorre do desenho. Ao longo da nossa História, a alteração do contexto 

consubstanciou alterações do desenho, mesmo que para tal tenha utilizado 

“elementos morfológicos idênticos.” (Lamas, 2010, p. 48). Este conceito pode ser 

entendido sob duas perspetivas distintas, no entanto, complementares, uma primeira 

tem por base o estudo dos artefactos arquitetónicos segundo orientações de 

desenvolvimento: cultural, social, político, económico e outros, como refere Delfante 

(1977). 

Tendo a cidade constituído, até recentemente, um elemento durável da civilização, 

poderíamos pensar que a composição urbana – uma das suas componentes – é 

durável (os ingleses diriam sustainable); na realidade o problema é mais complexo, de 

tal forma é importante o número de variações, se admitirmos que a cidade deve evoluir 

para se adaptar às diversas mudanças, quer se trate dos modos de vida das 

populações, da economia ou de qualquer outro factor. (Delfante, 1977, p. 399) 

O contexto das formas arquitectónicas, ou urbanas, pode englobar tanto critérios 

funcionais como económicos, tecnológicos, jurídico-administrativos (…) ou critérios de 

natureza estética, arquitectónica. A multiplicidade de critérios e a sua natureza 

heterogénea desaconselham uma sistematização. (Lamas, 2011, p. 48) 

Uma segunda perspetiva tem por base a casualidade nas relações de vizinhança entre 

artefactos arquitetónicos. Cada elemento passa a estar sujeito à organização de um 

outro e combinam-se para que possam relacionar-se com um terceiro, como refere 

Ilustração 75 – Esquisso representando a chegada ao 
31 da Armada, seguindo a orientação nascente - 
poente. (Ilustração Nossa, 2011) 

Ilustração 76 – Esquisso representando a chegada ao 

31 da Armada, seguindo a direção poente – nascente. 
(Ilustração Nossa, 2011) 
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Delfante (1997). Segundo este autor, esta associação acaba por gerar uma 

composição até se identificar com um todo, com uma unidade composta. 

No entanto, ao abordar este problema sobre a perspetiva da metodologia projetual, 

Garcia (2001) explicita como são conhecidas as insuficiências e limitações da 

arquitetura moderna nesta matéria. Com este propósito, o autor define os significados 

que dificultaram a integração da arquitetura moderna nos centros históricos, acabando 

por afirmar que as posições perante este problema ficam resumidas a três: 

1. La de quienes defendían una arquitectura modrna orgulhosa de su conddicíon de tal 

que debía, mediante la descontextualizacíon, ser capaz de confirmar la confrontacíon 

de lo histórico com lo moderno. (Garcia, 2001, p. 287) 

2. La de quienes propugnaban una arquitecura manifestamente historicista, aunque 

pudiera ser tachada de anacrónica, que recurriera, total o parcialmente, a significados 

nostálgicos mediante significantes miméticos. (Garcia, 2001, p. 287) 

3. La de quienes parecían advertir la posibilidad de una arquitectura que, com un plus 

intencional de diseño, llegara a superar la supuesta impossibilidad original para 

integrarse en los centros históricos sin renunciar a su condicíon de moderna. Estos 

intuían que poderia tratarse de una arquitectura que aludiera a otras pero no manera 

reproductiva. (Garcia, 2001, p. 287)
 135 

 

Perante esta última opção referida em Garcia (2001), e ocorrida a evolução que os 

anos posteriores à arquitetura moderna trouxeram, passou a considerar-se cada vez 

mais aconselhável uma relação de dialeto com o contexto. A divisão anteriormente 

referida por Garcia tinha que, obrigatoriamente, expandir-se relativamente ao seu 

pressuposto inicial. Esta constatação deve-se ao facto da relação entre modernidade e 

história se tornar cada vez mais complexa, surgindo inúmeras derivações projetuais, 

situação que possibilitou a formulação de um maior leque de atitudes a ter em 

consideração. 

A questão anteriormente abordada, como refere Garcia (2001), utilizando a título de 

exemplo o Museu de Arte Romana em Mérida, conduz à formulação de três propostas 

                                            
135

 1. Os que definem uma arquitetura moderna orgulhosa da sua condição de modo a conseguir, 
mediante a descontextualização, ser capaz de confirmar a oposição do histórico com o moderno. 
2. Os que defendiam uma arquitetura manifestamente historicista, embora pudesse ser acusada de 
anacrónica, recorrendo, total ou parcialmente, a significados nostálgicos através de significância 
mimética.  
3. Os que pareciam surgir da possibilidade de uma arquitetura que, com a vantagem intencional do 
desenho, chegaram a superar a suposta impossibilidade original para se integrarem nos centros históricos 
sem renunciar à sua condição de modernidade. Estes sentiam que poderiam ser uma arquitetura que 
aludiu a outras mas não de maneira reprodutiva. (Tradução nossa) 
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de argumentação relativamente ao conceito metodológico utilizado por Moneo na sua 

intervenção: 

Pone en entredicho que construir en ciertos contextos no deba condicionar la actitud 

proyectual del arquitecto, quien por lo general tiende a defender la utilización de 

recursos expressivos modernos como concreción de un Zeitgeist contempráneo. 

(Garcia, 2001, p. 299)
 136

 

Defiende la posibilidad de trabajar en favor de la unicidad formal frente a la 

fragmentaciónn. Reconoce, en este sentido, la conveniencia de acciones homotópicas 

frente al plácer de la heterotopia. (Garcia, 2001, p. 299)
 137

 

A diferencia de las propuestas postmodernas, basadas en la obsesión por la imagen, 

aboga por la coherencia tectónica haciendo «de la construcción el soporte de la 

imagen».
 
(Garcia, 2001, p. 299)

 138 

 

A arquitetura considerada como contextual, segundo Garcia (2001), é aquela que “sin 

utilizar los recursos de la mímesis superficial ni la analogia directa, estabelece una rara 

simbiosis com el contexto” (Garcia, 2001, p. 310) 139. Este processo encerra em si 

mesmo a necessidade de prolongar e até mesmo revalorizar, no seu ato criativo, a 

pesquisa da valorização formal segundo um determinado contexto. Este esforço 

reflete-se nas respostas formais resultantes, procurando evitar o conflito entre “[…] a 

individualidade de los objetos y las leys estabelecidas en la construcción de la ciudad.” 

(Garcia, 2001, p. 310) 140. Procura-se uma arquitetura condizente e integrada no 

contexto da cidade, reconhecível a sua pertença perante determinado tempo histórico, 

“[…] esforçada en estabelecer continuidades entre lo nuevo y lo viejo mediante una 

investigación particularizada del lugar.” (Garcia, 2001, p. 310).141 

No representa una simple mímesis, aunque pueda favorecer los nexos figurativos com 

el entorno. Se apoya siempre en una reflexión intelectual y en la observación de las 

leyes de formación de la ciudad. […] Debe entenderse, por tanto, que la continuidad 

                                            
136

 Coloca em causa que construir em certos contextos não deve condicionar a atitude projetual do 
arquiteto, para quem de modo geral tende a defender a utilização de recursos expressivos modernos 
como concretização de um Zietgeist contemporâneo. (Tradução nossa) 
137

 Defende a possibilidade de trabalhar em favor da unidade formal contar a justificação da 
fragmentação. Reconhece, neste sentido, a conveniência por ações homotópicas contra as da satisfação 
heterotopia. (Tradução nossa) 
138

 A diferença das propostas pos-modernistas, baseadas na obsessão da imagem, justificada pela 
coerência tectónica fazenda «da construção o suporte da imagem». (Tradução nossa) 
139

 Sem utilizar os recursos da mimese superficial nem a analogia direta, estabelece uma rara simbiose 
com o contexto. (Tradução nossa) 
140

 […] a individualidade dos objetos e as leis da estabelecidas na construção da cidade. (Tradução 
nossa) 
141

 […] esforçada em estabelecer continuidades entre o novo e o velho através de uma investigação 
particular do lugar. (Tradução nossa) 
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que estas intervenciones procuram no es redundante ni homogeneizadora, pudiendo 

favorecer la presencia de elementos de excepción que actúen como agentes de una 

dialéctica reformadora y creativa.
 
(Garcia, 2001, p. 310)

 142
 

 
 

 
 
 
 
 
 

O projeto proposto, como se constata pelos esquiços expostos nas ilustrações 69 e 

70, persegue esta vontade de cerzir o velho com o novo. O edifício participa no 

conjunto do Bairro de Alcântara através de uma “forma como imagem”, (Garcia, 2001, 

p. 32), constatando-se na atual estrutura da cidade de Lisboa o reconhecimento da 

existência de um determinado contexto. A inserção de uma nova forma gera uma 

perceção de exceção. O novo edifício coloca em manifesto o confronto com alguns 

dos recursos formais existentes na malha urbana do Bairro de Alcântara, quer pela 

escala, volume estereotómico figurativo da muralha, alinhamentos, altimetrias e 

geometrias existentes e alusivas à imagem conceptual das estruturas abaluartadas. A 

opção pela não oclusão da malha urbana foi um pressuposto na proposta do projeto, 

na procura do limite entre fora e dentro, funcionando o edifício como obstáculo 

separador e limite para ser habitado. Esta dialética entre cheios e vazios, reinterpreta 

o passado de Alcântara, observando a dicotomia entre campos agrícolas e povoado, 

                                            
142

 Não representa uma simples mimeses, ainda que possa favorecer as ligações com a envolvem. Apoia-
se sempre numa reflexão intelectual y na observação das leis da formação da cidade. […] Deve entender-
se, portanto, que a continuidade que estas intervenções procuram não é redundante nem 
homogeneizadora, podendo favorecer a presença de elementos de exceção que atuem como agentes de 
uma dialética reformadora e criativa. (Tradução nossa) 

Ilustração 77 – Esquisso com ensaios formais. (Ilustração Nossa, 2012) 
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servindo o pretexto para o relacionamento do edifício agora proposto e suas 

vizinhanças. 

[…] los programas y las necessidades de uso (se pretenden resolver) supeditándose a 

la volumetria deseada. Por tanto, los edifícios han de dar respuesta por igual a los 

requerimentos externos conducentes a la creación de espácio urbano y a los derivados 

de su destino funcional. (Navarro apud Garcia, 2001, p. 243)
 143

 

 

Como refere Garcia (2001), quer a inquietação pelo contexto como pela imagem, 

consubstanciam o conceito do urbanismo, o qual “[…] podería definirse como la 

administración del legado histórico que supone la ciudad construída.” (Garcia, 2001, p. 

33) 144. Independentemente do grau de intervenção toda a arquitetura estabelece uma 

continuidade histórica e contextual, mesmo sem estar consciente disso, como refere 

Garcia (2001). O arquiteto é a consequência das suas vivências e portanto, significa 

que na sua memória gravitam formas, espaços e imagens do passado que acabam 

por se revelar na sua obra, ou até pela suposta perseguição das referências de outros 

autores que constituem as suas referências, uma vez que “[…] la arquitectura de autor 

se suele entender muy bien a partir de los precedentes.” (Garcia, 2001, p. 69) 145. 

A respeito dos imperativos que orientam a atuação, podemos considerar como Garcia 

(2001), no que respeita às técnicas de contextualização e de modificação, o 

reconhecimento da possibilidade de desenvolver com método o processo evolutivo de 

forma urbana, afirmando o autor: 

[…] no es la pura susseción temporal la que estabelece las leyes de la modificación 

contextual; existe a veces una estratégia consciente de la modificación y de la 

terminación, (…). En otras ocasiones el principio de implantación nace de una 

condición urbana y geográfica bien definida a la que se quiere dar una respuesta 

arquitectónica unitária. (Sebastian Brandolini y Pierre-Alain Croset apud Garcia, p. 243)
 

146 

                                            
143

 […] os programas e as necessidades de uso (pretende-se resolver) subordinam-se à volumetria 
desejada. Portanto, os edifícios hão-de dar resposta de igual modo aos requisitos externos conducentes à 
geração do espaço urbano e aos internos derivados do seu propósito funcional. (Tradução nossa) 
144

 […] podia definir-se como a administração do legado histórico que espera da cidade construída. 
(Tradução nossa) 
145

 […] a arquitetura de autor costuma entender-se muito bem a partir dos precedentes. (Tradução nossa) 
146

 […] não é apenas a pura obsessão temporal a que estabelece as leis da modificação contextual; 
existe por vezes uma estratégia consciente da modificação e da finalização, […]. Noutras ocasiões o 
princípio de implantação nasce de uma condição urbana e geográfica bem definida à qual se pretende dar 
resposta arquitetónica unitária. (Tradução nossa) 
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A proposta de projeto, apresentada para o Bairro de Alcântara, ensaia uma tentativa 

de recompor um volume estereotómico com o propósito de recuperar a memória do 

lugar relativamente ao conceito de limite. O programa imposto pela coordenação da 

Unidade Curricular de Projeto III estabeleceu novos pressupostos funcionais, pelo que 

a resposta ao programa resgata do passado os usos das espacialidades concretizadas 

pelo interior versus exterior do edifício e respetivas vizinhanças. Por sua vez, os 

volumes do edifício assumem orientações geográficas determinada, com o propósito 

de dialogar e recompor as circulações e acessibilidades presentes no lugar. O alçado 

sul passa a assumir uma vincada barreira intransponível, reforçando o conceito de 

limite entre o espaço utilizado pela máquina e o espaço para fruição do ser humano, 

resolvendo as circunstâncias espaciais materializadas pela Avenida 24 de Julho. 

 
 

 
 
 Ilustração 79 – Vista da proposta a partir da Av. 24 de Julho na orientação poente-nascente. Maqueta de estudo 

à Esc: 1/500. (Ilustração Nossa, 2012) 

Ilustração 78 – Esquisso com ensaios formais e relações de vizinhanças. (Ilustração Nossa, 2012) 
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Na ilustração 80, o volume que confronta com a Avenida 24 de Julho, ressalta 

sobranceiramente com o objetivo de não retirar o protagonismo ao alçado do edifício 

do 31 da Armada. Os volumes destes dois edifícios formam um conjunto conjugado 

pela interligação de praças e rampas que constituem o sistema de circulações 

interiores. Os pátios, fazendo parte deste sistema, promovem espaços de circulação e 

permanência na constante procura da exaltação sensorial, decorrente do 

relacionamento com as vizinhanças, com especial relevância para a composição de 

fundo com a ponte 25 de abril. O edifício inverte a forma da extremidade do Baluarte 

com o propósito de vazar o seu toque no Chão, garantindo o funcionamento do tráfego 

no traçado da Avenida das Índias. 

O volume estereotómico reinterpreta a forma da muralha do baluarte gerando uma 

imagem arquitetónica contemporânea cujas silhuetas renovam a composição do tecido 

urbano do Bairro de Alcântara. O projeto recebe do lugar, de modo equilibrado, a 

inspiração controlada proveniente do Genius Loci, seja este real ou imaginário, como 

refere Garcia (2001). Constata-se que a proposta metodologia baseada na 

historicidade, refere o autor, não renuncia ao direito à modernidade. 

Assim, embora se assista a uma confrontação de estruturas formais147, o valor do que 

é novo, passa por conquistar a sua expressão cultural com o passar do tempo. Nesta 

                                            
147

 Existe um criticismo arquitetónico que radicaliza a ação mediante a confrontação formal com o 
construído. Acontece comparar-se com a ideia de modernidade, hoje superada, que supõe oposição 
frontal ao passado. Na realidade trata-se de uma equívoca identificação entre modernidade e vanguarda 
que induz ao conflito formal permanente como expressão de uma suposta característica purificadora, com 
o alento de que os valores estão do lado do novo. (Garcia, 2001, p. 281) – (Tradução nossa) 

Ilustração 80 – Vista da Av. das Índias na orientação 
nascente - poente. (Ilustração Nossa, 2011) 

Ilustração 81 – Vista da Av. das Índias na orientação 
poente - nascente. (Ilustração Nossa,2011) 
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sequência fica demonstrada a sujeição à vontade de inclusão no lugar, ainda que 

sujeita ao “radicalismo crítico,” (Garcia, 2001, p. 281), através da adoção de uma 

contrastação formal muito legível em termos da perceção. Constata-se que o 

racionalismo fez emergir a cidade na qualidade de facto artístico, ou seja, “como 

artefacto,” (Goitia, 2010, p. 26). 

O projeto agora proposto persegue os argumentos recorrentes ao longo deste 

trabalho, favorecendo a arquitetura contextual com respeito pelo princípio geral da 

construção e evolução da cidade. Da leitura do presente trabalho, até este momento 

poderia detetar-se algum contra senso entre a ideia conceptual subjacente ao 

desenvolvimento do projeto e o entendimento do conceito de contexto. Considera-se 

que a leitura do lugar apresenta inúmeros problemas na consolidação da malha 

urbana, por força da anterior atividade industrial existente no Bairro de Alcântara. No 

seu contexto, a industrialização para além poder provocar alterações no ambiente148 

do lugar, gera lugares exclusivamente adequados às máquinas e por isso 

inadequados para a habitabilidade do ser humano. Esta justificação está na base da 

escolha da expressão formal do baluarte, como objeto estereotómico de maior clareza 

e memória para o observador, em detrimento de qualquer objeto arquitetónico 

produzido pela indústria. A proposta passa também por recuperar o conceito de limite 

espacial, temporal e memória da cidade de Lisboa, pela reinterpretação da imagem 

formal do baluarte, recriando ele próprio o contexto e novas relações de vizinhança. 

Os problemas de descontinuidade na malha urbana ganham uma nova relação, 

passando a estar relacionados e a fazer parte do conjunto, pelo que ao considerar-se 

a realidade histórica da cidade, “tudo constitui parte de uma totalidade impossível de 

dissociar, […] a cidade é a condensação da sua própria salvaguarda” (Goitia, 2010, p. 

36). 

A cidade constrói-se dia a dia, mas não nos esqueçamos que toda a construção se 

processa a par de uma destruição, e que tudo na vida, segundo um destino inelutável, 

tem como pano de fundo uma morte. Uma cidade que se constrói é, ao mesmo tempo, 

uma cidade que se destrói: e é precisamente na maneira de articular esta dupla 

operação de construção-destruição que reside a possibilidade de as cidades se 

desenvolverem harmoniosamente, visto que o ideal que é a construção se faça com o 

mínimo de destruição possível, sobretudo, que essa destruição não seja se não uma 

                                            
148

 LOPES, Flávio (2013); Zonas de Proteção ao Património Arquitetónico; Casal de Cambra: Edições 
Caleidscópio, p. 37. Relativamente ao conceito de ambiente refere: “O conceito de ambiente, aplicado à 
envolvente dos monumentos, incorpora os valores da harmonia e da relação histórica que se estabelecem 
entre a obra singular (monumento) e a manifestação coletiva envolvente (os espaços livres e as 
construções próximas), no reconhecimento de que cada obra foi idealizada para um determinado local, e 
aí foi absorvendo as marcas do tempo”  
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readaptação inteligente às novas existências. […] É um sinal de cultura. (Goitia, 2010, 

p. 189) 

 

Com a presente proposta ou qualquer outra, o Bairro de Alcântara não passa a ser um 

facto novo, dado que é sobre a cidade com origem nos antepassados que o Homem 

de hoje habita o presente. O único elemento novo é a modificação dos espaços que 

deixam de estar inseridos num contexto industrial para passaram  a um outro contexto 

urbano. 

Pudiera ya dedudirse que estamos rozando la possibilidade de valorar por separado al 

objeto-edificado en su particular relación cin el medio y en su paculiar relación com el 

contexto. Estos dos términos pueden arrojar más luz acerca de las dos expressiones 

anteriormente manejadas: el edificio puede participar en la ciudad a través de su forma 

como imagen, y en tal caso la ciudad es un medio o un campo visual, y también puede 

insertarse en la ciudad como estrutura, lo que permitiria reconicer la existencia de un 

contexto. (Faria, 2001, p.32)
 149 

 

A função interrelaciona-se com o conceito do contexto na medida em que a função dos 

objetos equivale à sua respetiva utilização. Neste pressuposto os objetos podem vir a 

assumir, mediante a sua especificidade, formas distintas. Por esta razão, como refere 

Lamas (2011), espera-se que a forma de um bairro habitacional seja diferente de um 

bairro industrial. Claramente, o contexto da cidade industrial em algumas situações 

não foi benéfico para o ser humano, a não ser na defesa dos interesses de uma classe 

restrita de indivíduos, que via nesta atividade grandes projeções económicas. Por 

conseguinte, constata-se que a presença da memória da cidade dita industrial pouco 

ou nada aportaria num contexto urbano, conceito este que se pretende para o Bairro 

de Alcântara. Isto justifica que o projeto recorra, na sua metodologia projetual, à 

história da cidade com o propósito de lhe devolver partes essenciais da sua memória 

urbana agora reinterpretadas sob uma regenerada imagem formal. 

Como constata Lamas (2011), a mudança do contexto vai mudando as formas e por 

consequência também as imagens dispostas perante os observadores, pela 

necessidade de resposta a solicitações diferentes. 

                                            
149

 Podia deduzir-se que estamos roçando a possibilidade de valorizar por separado o objeto-edifício na 
sua particular relação com o meio na sua particular relação com o contexto. Estes termos podem trazer 
mais luz acerca das duas expressões anteriormente trabalhadas: o edifício pode participar na cidade 
através da sua forma como imagem e em tal caso a cidade é um meio ou um campo visual, e também 
pode incluir-se na cidade como estrutura, o que permitiria reconhecer a existência de um contexto. 
(Tradução nossa) 
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4.3. O PROJETO E IMAGEM 

Do renascimento nasceu a cidade como facto artístico, como artefacto. Anteriormente, 

as cidades tinham sido belas pelo seu crescimento natural e orgânico, como é bela 

uma árvore. Nada, no seu desenvolvimento, tinha obedecido à vontade dos homens 

usando a razão, embora fossem filhas da vontade histórica usando a razão vital. Posto 

isto, teria a cidade, por outro lado, deixado de ser filha da história se não tivesse 

absorvido, na sua evolução as concepções do mundo […]. (Goitia, 2013, p. 26) 

 

Revisitando a sua obra, Hipólito (2011) considera a arquitetura como poética, definindo 

alguns dos conceitos essenciais na perspetiva da conversão da ideia abstrata em 

material. Este processo de conversão tem por objetivo final a imagem, a qual este 

autor define como “[…] representação […] de um ojecto pelo desenho; espécie de 

metáfora com que se dá uma ideia mais viva, mais sensível, em que se presta ao 

objecto as formas, as aparências […].” (Hipólitto, 2001, p. 35). 

Cada desenho está destinado a captar, com o máximo rigor, um momento concreto de 

uma imagem fugidia com todos os matizes e na medida em que possa reconhecer esta 

qualidade passageira da realidade, o desenho sairá mais ou menos claro, mais 

vulnerável quanto mais exato for. (Siza apud Moneo, 2008, p. 189) 

 

A imagem constitui-se, como um referencial facilitador do reconhecimento de uma 

determinada qualidade visual particular. A qualidade da legibilidade conduz à 

compreensão visual “como uma estrutura de símbolos reconhecíveis,” (Linch, 2007, p. 

10). Este método de agrupamento pode ser aplicado aos edifícios, lote, bairros e até à 

estrutura macro da cidade, como refere Linch (2007). Ainda segundo este autor, a 

legibilidade afirma-se determinante na estrutura da cidade, onde “o conceito pode, 

hoje em dia, ser usado quando se constroem as nossas cidades.” (Linch, 2007, p. 11). 

Nada se conhece em si próprio, mas em relação ao seu meio ambiente, à cadeia 

precedente de acontecimentos, à recordação de experiências passadas. (Lynch, 2008, 

p. 9) 

 

As imagens não podem estar desconexas, nem da sua corporização nem das próprias 

emoções que a julgam. Como refere Lynch (2008), qualquer pessoa que habite, ou 

não, a cidade ”possui muitas relações com algumas partes da sua cidade e a sua 

imagem está impregnada de memórias e significações.” (Linch, 2007, p. 9). As 

imagens promovem no ser humano reações emocionais diversas, salientando este 
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autor que “A imagem de um bom ambiente dá, a quem a possui, um sentido de 

segurança emocional," (Linch, 2007, p. 12), e o contrário também se verifica. Quanto à 

constituição da cidade, esta acaba por possuir um conjunto variado de imagens de 

referência, que colaboram na orientação referencial em si própria. Face a esta 

premissa, uma imagem marcante na cidade pode ser objeto de uma leitura critica 

segundo uma “identidade, estrutura e significado” (Linch, 2007, p. 15) sobre a sua 

estrutura. 

A imagem de determinado artefacto constituinte da cidade, que espolete no 

observador reações emocionais por força das suas qualidades, como refere Linch 

(2007), pode chamar-se-lhe imaginabilidade150 proveniente do significado de um 

edifício, implantado no ambiente físico da cidade. Esta clareza identitária, estrutural e 

significância, tem resultado final no observador, envolvendo o seu campo sensorial no 

que concerne às implicações no domínio estético, o qual tanto se simplifica e aumenta, 

cuja identidade da cidade acaba por rever-se nesse objeto arquitetónico. 

Uma tal cidade poderia ser compreendida para além do tempo como modelo de grande 

continuidade, com muitas partes distintas integradas claramente. (Linch, 2007, p. 17) 

Perante a citação anterior constata-se que o observador passará a reconhecer, com 

maior clareza, as partes da cidade, identificando-as segundo as várias imagens 

representativas do respetivo ambiente físico da cidade, contribuindo para uma imagem 

unitária. 

Será necessária uma nova atitude da parte do habitante […], dando novas formas ao 

meio físico que ele domina, formas essas que agradam à vista, que se organizam 

gradualmente no tempo e no espaço e que podem ser símbolos representantes da vida 

urbana. (Linch, 2007, p. 95) 

 

A procura da imagem formal claramente identificável na cidade, desprovida de 

qualquer relação e ligação com as vizinhanças, pode tornar-se num objeto 

arquitetónico egocêntrico, autista, no conjunto da cidade. Hoje esta situação verifica-se 

um pouco por todo o mundo, a cidade e as próprias políticas que as gerem promovem 

estes cenários iconográficos. Essas cidades passam a residir no nosso imaginário por 

                                            
150

 Qualidade de um objecto físico que lhe dá uma grande probabilidade de evocar uma imagem forte 
num dado observador. É a forma, cor, disposição, que facilita a produção de imagens mentais vivamente 
identificadas, poderosamente estruturadas e muito úteis no meio ambiente. Também se lhe pode chamar 
legibilidade ou talvez visibilidade em sentido lato, em que os objectos se podem não apenas ver, mas 

também ser apresentados de uma forma definida e intensa aos nossos sentidos. (Linch, 2007, p. 17). 
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força das imagens geradas sob determinadas formas provocando no observador 

sensações e emoções. Esta renovação da cidade com base nas imagens formais é o 

resultado da procura incessante por uma individualização151, quer dos arquitetos, quer 

dos poderes e forças que governam a cidade. 

[…] Penso que, cada vez mais, haverá esse desejo de notoriedade, de excepção, que 

experimentam os edifícios de forte valor transformador e cuja vocação pública acarreta 

uma vida intensa, influente, pela ambiência geral da cidade. Mas não será em 

detrimento do carácter mais anónimo, do qual é igualmente feito o tecido da cidade. 

Essa legitimidade do colectivo não passará então, tanto como hoje, por circunstâncias 

extravagantes para manifestar a sua presença real
152

. (Siza, 2009, p. 252)
 
 

 

A vivência aportada pela sociedade capitalista conduz ao mercado livre deixando de 

existir a identidade regional ou nacional, substituída naturalmente pelo processo da 

globalização. Neste campo, também as manifestações artísticas constituem vetores de 

teorização de uma nova estética e de modas que deixam de ter referências do 

passado, longínquo ou próximo, para respeitarem exclusivamente o presente, ou seja, 

sem tempo nem espaço. 

As imagens arquitetónicas são prova dos fragmentos culturais, assumindo um espaço 

exclusivo do país e dos próprios artistas. Na obra de Consiglieri (2007), é referido que 

uma das razões porque o pós-modernismo “é apenas para ser vivido e não 

compreendido,” (Consiglieri, 2007, p. 41) é o facto de nos encontrarmos perante uma 

perspetiva ambígua da sociedade. Hoje procura-se uma peça ou uma mercadoria 

singular que seja um objeto resultante da emoção e da sensação. O mesmo resulta da 

teoria do racional emotivo, contrariamente à construção do objeto em série e em 

harmonia, segundo as “proporções esotéricas” (Consiglieri, 2007, p. 41) do passado. 

Ainda sobre este tema Lamas (2010) explicita que, a quantidade de significados que 

                                            
151

 O Arquiteto Álvaro Siza na intervista a Machabert e Beaudouin refere, em resposta à pergunta 
formulada que, “Não só. Há também arquitectos que, com a preocupação de serem reconhecidos, fazem 
edifícios particularmente visíveis, assinalados, para que sejam facilmente identificados. É sobretudo 
verdade nos jovens arquitetos, mas não só. Eu associo isso ao fenómeno mais vasto de individualização 
e à necessidade que cada um tem de se afirmar. Compreendo, mas desconfio disso. Vejo nessa forma de 
ansiedade individual de existir a qualquer preço, sem dúvida legítima, o risco de uma emancipação nem 
sempre bem-vinda e de uma anulação da História da Arquitetura e dos seus fundamentos. […] Mas 
porquê querer a todo o custo deixar a sua marca em lugares que precisamente já têm uma, e não sem 
importância!? Porquê, enquanto existem na periferia tantas outras oportunidades, mais apropriadas?” 
(Siza, 2009, p. 234) 
152

 A citação refere-se à resposta do Arquiteto Álvaro Siza à questão efetuada por Dominique Machebert 
e Laurent Beaudouin, relativamente à pergunta: “Essa disputa entre preservação e inovação que 
caracteriza a produção europeia constitui, para si, um impasse?”  
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se constatam na arquitetura está relacionada com os inúmeros fenómenos que os 

originam153. 

Para este autor, a harmonia deixa de ser um número para passar a ser a verdadeira 

conceção da configuração ou imagem, ou até mesmo uma “dimensão infinitesimal.” 

(Lamas, 2010, p. 41- 42). É mediante esta divergência, que o autor ensaia, na sua 

obra, o estudo do passado descobrindo o presente como o “transcendentalismo pré-

individual” (Lamas, 2010, p. 42). 

A organização funcionalista das cidades anulou as considerações morfológicas. As 

relações quantitativas e distributivas, o zonamento e a atribuição de uma função 

exclusiva a cada parcela do território tornaram-se métodos universais do urbanismo, 

produzindo cidades monótonas e pouco estimulantes – eventualmente com tudo 

arrumado no seu lugar, mas sem lugar para a surpresa, a complexidade e a emoção. 

(Lamas, 2010 p. 53) 

(…) A memória é permanentemente invadida pala imaginação e o sonho. E, como 

existe uma tentação de crer na realidade do imaginário, nós acabamos por fazer da 

nossa mentira uma verdade, o que, aliás, se reveste de uma importância relativa, já 

que uma e outra são vividas numa intensidade pessoal. (Buñuel, 2007, p. 8) 

 

Como constatado, cada individuo é o resultado de tudo o que experienciou, e este 

processo desenvolve-se e fica armazenado na sua memória. Perante a ideia exposta 

por Luis Buñuel (2007), considera-se que todo e qualquer processo criativo, é 

influenciado pelas imagens da informação residente na memória. Como refere Faria 

(2014), neste processo em que se evoca a realidade como testemunho, ocorrem 

distorções da própria realidade quando recordamos acrescentamos ou retiramos 

informação, que não corresponde à imagem do real, armazenada na memória. Esta 

situação verifica-se pelo facto do ser humano ter a capacidade de interpretar154 as 

imagens armazenadas na memória. 

Há muitas imagens que nos chegam sem que saibamos de onde nem como. É mais 

tarde, por vezes, que elas se nos revelam, por acaso. Por vezes são os outros que nos 

mostram a aproximação de uma coisa com outra, experiências que tivemos 

efectivamente, com coisas que vimos efectivamente. É por essa razão que uma parte 

                                            
153

 Lamas refere que o meio urbano é sujeito a muitas leituras, dependendo dos instrumentos ou 
esquemas de análise utilizados para o efeito. Nesta perspetiva o autor refere que: “[…] os instrumentos de 
análise vão fazer ressaltar os fenómeno implicados na produção do espaço.” (Lamas, 2010, p. 37). 
154

 Interpretar in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [1.fazer a interpretação de; 2. 
explicar o que há de obscuro ou confuso num texto, numa lei, num autor, etc; 3. tomar em determinado 
sentido; traduzir; 4. Reproduzir o pensamento de; 5.Esclarecer; 6. (composição musical) cantar; 7. 
CINEMA, TEATRO desempenhar; representar]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. Disponível na Internet: 
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/interpretar 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/interpretar
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essencial da formação do arquitecto consiste em ver o mundo, em viajar.
155 

(Siza, 

2009, p. 255) 

 

 

 
 
 
 
 

Neste processo, ocorre ainda outra variável que influencia, dado que a memória, 

inevitavelmente, passa a possuir fragmentos complementares. Estes fragmentos, que 

advêm da própria imaginação decorrem, segundo Eduarda Faria (2014), de outras 

memórias ou até de sonhos que, de modo espontâneo se lhe associam. Neste âmbito, 

considera que a memória atraiçoa as imagens do real que se armazenam “na riqueza 

que se constrói na mente dos arquitectos,” (Faria, 2014, p. 127), no entanto, devolve-

lhes imagens enriquecidas com o produto do nosso imaginário. 

O lugar escolhido para o desenvolvimento do projeto, apresenta na sua envolvente a 

forte imagem quadrilátera do edifício do trinta e um da Armada. Este edifício avança 

sobre a Avenida 24 de Julho, com uma enorme parada militar, cujo alcance visual 

torna este espaço impar na sua relação com o rio Tejo e a Ponte 25 de Abril. Na 

reflexão e investigação histórica do lugar constata-se a presença dos dois baluartes 

como sistema defensivo implementado após declaração da independência aos 

                                            
155

 A citação refere-se à resposta do Arquiteto Álvaro Siza perante a questão efetuada por Dominique 
Machebert e Laurent Beaudouin, relativamente à pergunta: “De um projecto para outro, na trajectória de 
um arquitecto, as formas são mais ou menos reconduzidas e remodeladas. Isso constitui também a 
História da Arquitectura. […] Para além do contexto e do sítio, há formas «independentes» que se 
elaboram?” (Siza, 2009, p. 255)  

Ilustração 82 – Vista na orientação poente – nascente, da Av. 24 de Julho a partir da parada exterior do edifício 

do 31 da Armada. (Ilustração Nossa, 2011) 
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espanhóis, cujo traçado original apenas restam raros troços incrustados nas 

habitações agora existentes. 

A imagem do Baluarte afirma-se como o objeto arquitetónico e símbolo formal de um 

tempo, duma função e por conseguinte dum contexto histórico e espacial, constituindo-

se num elemento determinante para a proposta. Do ponto de vista do ato criativo, 

persegue-se o propósito de entender a atual imagem cidade de Lisboa, contando com 

um objeto arquitetónico que realce a presença do Baluarte do Sacramento, cujo 

resultado certamente se apresentará abstratizado. Este facto deve-se, 

essencialmente, pela falta de imagens do próprio baluarte, as quais deveriam de estar 

armazenadas na nossa memória, quer pela contextualização da própria imagem, que 

deixa de estar conectada das questões da defesa. Por outro lado, as imagens 

existentes na nossa memória, pertencem a outras estruturas do mesmo género, as 

quais, deambulando no nosso imaginário, geram imagens diferentes consoante cada 

indivíduo e de acordo com as respetivas experiencias, também elas diferentes. Neste 

racional, a primeira imagem formada no imaginário passa a surgir por intermédio do 

reconhecimento duma peça arquitetónica similar. 

O entendimento da dificuldade ou da invenção sem uma plataforma de apoio – que 

mais não é que a consciência da memória – denunciava a impossibilidade da novidade 

absoluta: uma invenção é sempre uma reinvenção. (Tomé, 2002, p. 207) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 83 – Estrutura defensiva em baluarte e respetivo fosso da cidade de Elvas. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Muntañola atribui à arquitetura a definição de poética, pela razão dessa sua 

capacidade de “converter o objeto pensado em imagem.” (Muntañola, 1981, p. 60). 

Existe neste conceito a conversão, daquilo que reside no interior do arquiteto, sob a 

forma abstrata de pensamento, em algo que virá a tornar-se concreto. Este processo 

não recorre à literatura mas sim ao projeto, do qual o arquiteto não consegue dissociar 

o lugar, como suporte para a implantação da sua criação. 

Os baluartes incorporam na sua imagem e estrutura formal uma variedade de motivos 

sensoriais, dependendo do ponto da sua fruição pelo observador. Partindo de um 

ponto focal afastado das suas muralhas, o observador depara-se com uma estrutura 

de materialidade pétrea e densa, única, pesada e de difícil transposição, atendendo a 

sua escala, fazendo com clareza, menção à sua função. Na situação em que o 

observador permaneça no interior da estrutura defensiva do baluarte, tendo uma 

observação do exterior, o afastamento focal revela a força da clareza formal 

consubstanciada pela materialidade pétrea, pesada, fazendo justiça à clareza da sua 

função. O observador mostra-se apreensivo perante tamanha clareza, dimensão e 

solidez do objeto. Situado no interior, o observador posiciona-se num pódio. Surge a 

sensação de domínio, e as sensações perspeticas jogam com a variação dos pontos 

focais, escondendo ou descobrindo a paisagem que se emoldura nos vãos do espesso 

muro. O interior assume um cenário de recorte e organização espacial mediante 

rampas e muretes que são próprios da atividade militar que ali se desenvolveu por 

força das suas estratégias. A imagem imponente destes objetos arquitetónicos, cuja 

forma características marcou, e continua a marcar, o lugar de implantação e o tempo 

da sua construção, assumem-se como solução de um problema para determinado 

contexto. Quantas das nossas cidades apresentam como característica morfológica o 

baluarte, cujo significado é revelado muito para além da forma física que toma o 

produto de uma ação e a solução de um problema, para identificar uma cultura e um 

povo. 

A evolução das estratégias militares assim como o funcionalismo industrial relacionam-

se com a própria evolução do armamento. No século XIX esta relação acaba por 

provocar alterações muito significativas na organização das cidades e da própria 

ocupação território. A defesa da cidade assegurada a partir dos cercos translada-se 

para contendas do campo. As muralhas são despojadas da sua condição fundamental 

de defesa, passando o povoado a estender-se para fora da segurança dos muros. 

Lisboa não ficou imune a este fenómeno pelo que foram geradas opções urbanistas, 
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na zona litoral de Lisboa, e particularmente na zona de Alcântara, que são prova de 

uma ausência de sensibilidade e compreensão dos homens da época, quanto à 

preservação do património cultural e história da cidade. 

Nuestra aproximación a la forma urbana no será excluyente: valoramos sus diversas 

presencias. Aunque no rechacemos la noción de ambiente como de sensaciones, lo 

diferenciaremos, sin embargo, de imagem urbana, como âmbito visual donde se 

organizan las percepciones, y de contexto, como expressión resumida de las 

circunstancias estruturales que concurrem sobre el proyecto de arquitectura concebido 

como organización formal incardinada en outra de rango superior. (Garcia, 2001, p. 30)
 

156 

 
 

    
 

 
 
 

A proposta para o projeto tem por fundamento metodológico da intervenção a 

estrutura, implantação e dimensão formal do Baluarte e a representação do seu valor 

plástico e estrutural, no campo das relações físicas e sociais do lugar. A necessidade 

de reinventar as imagens do passado constituiu o pretexto para devolver, 

essencialmente, as relações do lugar e as relações com os usufrutuários. Esta 

intenção recorre à memória e à experiência pessoal do autor, processo que os 

arquitetos recorrem amiudadamente na fase projetual, cujo estado final fica 
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 A nossa aproximação à forma urbana não será de exclusão: valorizamos as suas várias presenças. 
Ainda que não recusamos a noção de ambiente como as sensações, diferenciamo-lo, no entanto, a 
imagem urbana, no âmbito visual onde as percepções, e o contexto, como expressão resumida das 
circunstâncias estruturais que concorrem do projeto de arquitetura concebido como organização formal 
aceites noutra categoria superior. (Tradução nossa) 

Ilustração 84 – Ensaios formais. Maqueta de trabalho 

Esc: 1/500. (Ilustração Nossa, 2012) 

Ilustração 85 – Ensaios das interações espaciais, 

interior, exterior e limite. Maqueta 1/500. (Fotografia 
Nossa, 2012) 
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consubstanciado na obra construída, revelando-se na essência os respetivos 

imaginários. 

Si dos grandes princípios, la imitación y la transformación de lo real, se han disputado 

desde antíguo el derecho a ser la verdadeira expresión de la esencia de la actividade 

artística, el arbitraje de esta disputa sólo es posible poniendo en lugar de estos dos, un 

terceiro, la prodicción de lo real. Pues el arte no es un medio por el que el hombre 

conquista la realidade. (Garcia, 2001, p. 31)
 157 

 
 

    
 
 
 
 
 

Existe uma dicotomia no processo urbanístico de Alcântara: por um lado a existência 

de uma preocupação do contexto que levou à construção das vias de circulação para 

os transportes de pessoas e mercadorias, dizimando tudo o que se lhe opunha, por 

outro, atualmente reclamamos a memória da cidade com a preocupação de preservar 

as imagens que informam a sua totalidade histórica. O produto de uma reflexão 

profunda nesta área pode auxiliar a concretizar um conceito de uma linguagem 

universal na proteção do património urbanístico, pois a cidade acaba por ser um objeto 

de fruição estética desprovida de partes do seu legado histórico. 
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 Se dois grandes princípios, a imitação e a transformação do real, disputaram desde o passado o 
direito a ser a verdadeira expressão da essência da atividade artística, a arbitragem desta disputa só é 
possível colocando no lugar destes dois, um terceiro, a produção do real. Pois a arte não é um meio pelo 
qual o homem conquista a realidade. (Tradução nossa) 

Ilustração 86 – Vista, na orientação nascente – poente. 

Maqueta à Esc: 1/500. (Ilustração Nossa, 2012) 
Ilustração 87 – Vista superior. Maqueta à Esc: 1/500. 

(Ilustração Nossa, 2012) 
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Tanto la procupación por el contexto como la preocupación por la imagen 

caracterizarían un concepto de urbanismo que poderia definirse como la administración 

del legado histórico que supone la ciudad construída.
 
(Garcia, 2001, p. 33)

 158 

 
 

 
 
 
 

 
 

Estas duas construções defensivas, dado a sua essência impar, constituindo-se 

artefactos arquitetónicos com relevante interesse para a imagem material e cultural da 

cidade. 

Uma segunda etapa consiste na destruição das muralhas e aproveitamento da área 

desocupada para construção de anéis viários envolventes. […] Em lugar das muralhas 

realizam-se avenidas, que facilitarão a circulação em anel, e a construção de novos 

bairros. A cidade estende-se e fragmenta-se pelo território envolvente; a periferia 

cresce como cintura habitacional e industrial. Este período de euforia destrutiva das 

velhas muralhas retira às cidades um importante marco físico e histórico. (Lamas, 

2010, p. 206). 

 

Retomando o Inventário Municipal do Património consta o Baluarte do Livramento, 

sobre o qual, se transcreve o testemunho de Augusto Vieira da Silva publicado em 

1960 - Biblioteca de Estudos Olisiponenses: 

O baluarte, com dois andares ou terraplenos, assenta sobre um banco calcário que 

forma um alto despenhadeiro em parte da frente ocidental; as suas muralhas de 

cantaria e com grande altura, ainda estão visíveis e relativamente bem conservadas. 

No ângulo saliente das muralhas da frente pode ainda hoje observar-se uma guarita de 

cunhal. 

A serventia para os dois terraplenos do baluarte era pela Calçada do Livramento (porta 

n.º 17), rua em curva, que provavelmente foi construída para este fim especial, no 
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 Tanto a preocupação pelo contexto como a preocupação pela imagem caraterizam um conceito de 
urbanismo que poderia ser o administrador do legado histórico como supõe a cidade construída. 
(Tradução nossa) 

Ilustração 88 – Perfil transversal. Da direita para a esquerda: Bairro dos Contrabandistas, edifício da Armada,  

edifício da proposta e o Museu do Oriente. (Ilustração nossa, 2012) 
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seguimento da que vinha da ponte de Alcântara, e que terminava, como hoje, no 

extremo ocidental do Largo das Necessidades. 

Posteriormente a 1834 todo este terreno foi alienado, e o terrapleno inferior acha-se 

coberto de construções abarracadas e pátios; no andar superior do baluarte, que bem 

se distingue ainda, vê-se um prédio com três pavimentos, revestido de azulejos, e o 

respetivo jardim. (Silva, 1960, DISPRESO). 

 

A muralha, na qualidade de objeto interposto, regenerou-se em função do crescente 

das relações e contextos das diversas épocas. Esta situação, leva a considerá-la 

como um facto arquitetónico impar, uma vez que, como refere Marques (2012), por 

mais elementar que seja o gesto geométrico, define no território um lugar qualificado. 

 
 

    
 
 
 
 
 

Também Manuel Tainha (2006), nos seus textos sobre arquitetura, descreve-nos este 

ato de isolar, no continuum do território, uma parte deste, delimitando-a por meio da 

construção de quatro paredes, para ali desenvolver uma qualquer atividade. Nesta 

ação considera-se que a parede passa a assumir o conceito de fronteira entre um 

dentro e um fora, passando este ideal a constituir-se na orientação determinante, na 

criação da imagem que se pretende recuperar para o lugar. Em síntese, a procura da 

uma imagem com os atributos demonstrados neste trabalho, transposto para o projeto, 

só por si própria contribuiu como proposta exploratória da dimensão sensorial do 

projeto. Aos observadores utilizadores, é concedida um maior leque de emoções e 

sensações, que não se confinam exclusivamente ao ato de observar, mas também ao 

Ilustração 89 – Vista tridimensional na orientação sul - 

norte. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 90 – Vista tridimensional na orientação 

nascente - poente. (Ilustração Nossa, 2012) 
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da imaginação por força das suas memórias. A imagem construída revela a intenção 

do autor em modificar o lugar por intermédio do campo sensorial dos observadores. 

O ensaio da imagem, pela utilização de projetos tridimensionais é um processo de 

experimentar no presente, o futuro do projeto construído. 

 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 92 – Vista em planta da proposta global. Da 

direita para a esquerda: edifício com o programa da 
fábrica de eventos, arranjos exteriores e proposta 
habitacional para a atual zona industrial do Bairro de 
Alcântara. (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 91 – Vista tridimensional na orientação 

norte - sul. (Ilustração nossa, 2012) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de lugar assume uma importância orientadora na realização do presente 

trabalho de dissertação afirmando a necessidade de entender o modo como este pode 

ser, ao longo dos tempos, valorizado. Qualquer intervenção, enquanto ato modificador 

do espaço físico, seja ele natural ou construído, orientará o projetista a usar a sua 

reflexão projetual e consequentemente autoral. No entanto, o livre arbítrio da 

criatividade pode motivar, como tantas vezes se verifica, a conceção de objetos 

arquitetónicos que, embora promovam as relações pessoais, são desconexos das 

interações espaciais, gerando descontinuidades no espaço físico construído. 

Na realização do presente trabalho de dissertação constatou-se que o lugar é o 

espaço físico natural adequado à vida humana que, após a sua ocupação, e 

convertido em espaço físico construído, promove todo um conjunto de relações 

pessoais e interações espaciais. 

Subjacente a uma leitura ancestral e subjetiva das qualidades do espaço físico natural, 

existiram na época Clássica critérios de ordem prática da vida das cidades, entendidas 

como necessidades e funções, às quais o espaço físico natural deveria dar resposta 

adequada, fossem elas no âmbito das acessibilidades, das condições de salubridade, 

da defesa, ou até económicas e comerciais. Verifica-se que o conhecimento Clássico 

estabeleceu tratados com regras e critérios de construção que vão para além da 

promoção do bem-estar e das relações humanas. A imposição de regras para o 

posicionamento relativo dos edifícios, no plano da cidade, promoveu uma clara 

preocupação pelas interações espaciais dotando os espaços físicos construídos de 

coerência unitária. 

O criptopórtico do Fórum da cidade romana de Aeminium, como primeiro caso de 

estudo do presente trabalho, confirma que a escolha do espaço físico natural foi 

determinante para sobre ele gizar o plano de implantação da cidade. O espaço físico 

natural escolhido para a implantação da cidade romana de Aeminium, embora tenha 

apresentado dificuldades na implantação de um plano com traçado regular, mantém o 

principal edifício implantado no centro da cidade, e este facto só foi possível pela 

construção do referido Criptopórtico. Foi esta robusta construção que modelou a 

qualidade física do espaço natural, permitindo potenciar as restantes qualidades que 

ali se verificavam. O Criptopórtico assume, neste caso, uma vertente de palco físico 

construído que permitiu a construção do Fórum, que por analogia foi o palco da 
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sociedade romana, provando garantir as relações pessoais e interações espaciais. 

Perante este facto, o primeiro caso de estudo confirma que a resiliência, no sentido 

prático de que é a construção a corrigir algumas das qualidades do espaço físico, 

substituiu-se à condição física do espaço natural, conferindo-lhe valorização. 

O espaço físico construído é uma evolução de sucessões e contextos no espaço e no 

tempo, em que as gerações do presente projetam as suas ações futuras levando em 

linha de conta o passado, numa suposta continuidade da respetiva identidade 

sociocultural. A função resiliente do criptopórtico, na perspetiva da sua perenidade 

estrutural possibilitou a preservação física da memória de civilização romana. 

No limite, como refere o Arquiteto Aldo Rossi, o caráter permanente do edifício, ou 

seja a sua resiliência, pode não residir exclusivamente na possibilidade de vivencia-lo 

como forma do passado, quando tenha perecido a função inicial, no entanto, ao 

manter-se a sua forma esta pode aportar outras experiências que possam promover a 

sua memória, nem que seja pelo simples ato de contemplação. 

Neste contexto, o projeto de ampliação e remodelação das instalações do MNMC, da 

autoria do Arquiteto Gonçalo Byrne, assume uma importância determinante no 

segundo caso de estudo. O conceito da resiliência arquitetónica é agora abordado 

numa perspetiva da reutilização funcional do edifício. Partindo do primeiro pressuposto 

sobre a valorização do lugar, verificado no Criptopórtico, no qual se verificam as 

condições iniciais das qualidades do espaço físico natural, poderá, precipitadamente, 

subentender que qualquer que seja a construção que ali venha a ser implantada 

beneficiará da mesma condição. Esta constatação não deixará de ser aplicável, no 

entanto, a perspetiva da resiliência enquanto reutilização funcional do edifício, tem por 

propósito reabilitar os espaços, por intermédio da regeneração das relações humanas 

e interações espaciais de vizinhança. Neste contexto, a valorização do lugar ficará 

condicionada à qualidade da intervenção. 

O Arquiteto Gonçalo Byrne (2015), define as cidades como grandes contentores da 

vida humana as quais, acabando por possuir vida própria, ficam sujeitas a 

vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades podem ser de ordem natural ou decorrente de 

projetos humanos, no entanto, o pior dos fatores de vulnerabilidade é a inexistência de 

projetos. Esta inexistência não mais é do que o abandono decorrente do esvaziamento 

das relações humanas. Como refere Gonçalo Byrne o espaço físico construído “carece 
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da presença humana, caso contrário não passará de um campo arqueológico” (Byrne, 

2015). 

O Arquiteto Byrne reinterpreta os espaços físicos construídos da cidade de Coimbra, 

enquanto leitura cristalografia da geografia transformada pelo ser humano, dotando o 

projeto de sensibilidades formais e materialidades, (re) interpretando a centralidade do 

Fórum por intermédio de um volume translucido e reluzente, por analogia ao farol que 

assinala o centro da cidade. 

Qualquer intervenção no espaço físico, natural ou construído, representa um ato 

modificador desse espaço acrescentando-lhe o seu próprio tempo. O tempo do 

Arquiteto é tido numa perspetiva cronológica de disponibilidade para preparar o 

projeto, para adquirir conhecimentos, tomar decisões e fazer escolhas sob pressão de 

algo inequívoco que vai permanecer construído, com qualidades e defeitos, 

transformando o existente. A confirmação da qualidade do projeto, independentemente 

do ato criativo do seu autor, ficará expresso na maior ou menor constatação de 

relações pessoais, e isto só o tempo da sua fruição o confirmará. 

A atividade industrial desenvolvida na cidade de Lisboa, entre outras, é um exemplo 

de descontinuidades, uma vez que as interações espaciais dos espaços físicos 

construídos não se contextualizaram com o passado e muito menos com o futuro. A 

cidade, encarada segundo um conceito de “contentor de vida humana” (Byrne,2015), 

encontra-se esvaziada nos espaços onde ocorreu a atividade industrial. 

O Bairro de Alcântara confirma estas descontinuidades passando a consubstanciar-se 

no terceiro caso de estudo com a realização do projeto para o trabalho final do 5º ano. 

O Baluarte de Alcântara não foi poupado na mudança de paradigma da cidade e, do 

traçado original, pouco ou nada restou principalmente na zona virada ao rio. Contudo, 

confirma-se neste caso de estudo o conceito de resiliência na medida em que, a parte 

da muralha existente, retoma uma função de contenção e suporte das moradias, 

possibilitando a existência de relações pessoais, onde anteriormente apenas existiram 

interações espaciais, decorrentes da função de defesa. Esta constatação confirma as 

considerações tidas no primeiro caso de estudo, representando uma valorização para 

o lugar. A proposta de projeto apresentada para a reabilitação do Bairro de Alcântara, 

tentou retomar algumas das relações espaciais geradas pelo traçado original do 

Baluarte, relançando outras com a vizinhança do rio e da Ponte 25 de Abril. O sentido 

reinterpretativo desta proposta ou de qualquer outra, meramente académica, não 
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diverge da proposta do segundo caso de estudo, no entanto o trabalho académico não 

passa disso mesmo, carecendo do tempo das pessoas para ser fruído enquanto obra 

construída, só posteriormente pode ser criticado. 

Embora o tema do presente trabalho de investigação esteja relacionado com o espaço 

físico construído, focado na resiliência arquitetónica como fator da evolução do lugar, 

constata-se que na base da evolução do processo construtivo a escolha do espaço 

físico natural, na relação das suas qualidades em resposta das necessidades 

humanas, deve continuar a ser um critério determinante no entendimento do conceito 

de lugar. 

Ao certo, quaisquer que sejam as hipóteses de respostas perante as questões 

colocadas sobre a resiliência arquitetónica, como fator de valorização do lugar, devem 

orientar as opções e decisões do projeto de modo a que, inequivocamente, promovam 

o incremento das relações pessoais e interações espaciais, sem receio da leitura (re) 

interpretativa e autoral do Arquiteto, pois “as cidades são feitas de 

contemporaneidades” (Byrne, 19 de novembro de 2015). 
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APÊNDICE A 

Entrevista ao Arquiteto Gonçalo Sousa Byrne, a 19 de novembro de 2015.  
 

 

Esta entrevista constitui uma das essências mais próximas do ato que gerou o projeto 

e obra de remodelação e ampliação do Museu Nacional de Machado de Castro 

(MNMC). Revela no discurso do seu autor, as ideias, entendimentos e pensamentos 

subjacentes da própria obra. O método desenvolvido para recolha desta valiosíssima 

essência, pensada sob a forma de entrevista ao Arquiteto Gonçalo Byrne (GB)159, 

consubstancia-se numa oração de sapiência que aqui fica registada. A transcrição das 

palavras proferidas pelo autor, e expostas neste trabalho, demonstram a composição 

de uma lógica depurada do seu pensamento onde a complexidade transformada, 

dominada e filtrada é transmitida com clareza e simplicidade na afirmação dos 

conceitos. Este método, mais do que fazer parte de uma metodologia de trabalho, 

pode vir a assumir-se como um registo na memória da história da Arquitetura 

portuguesa dado que no presente trabalho ficam registadas na primeira pessoa o 

pensamento de um dos mestres da contemporaneidade. 

A entrevista tem início com a necessária contextualização subjacente ao conceito do 

próprio trabalho de investigação. Em síntese, esta contextualização está envolta nas 

questões aplicadas ao desenvolvimento do trabalho do 5º ano, mais concretamente 

com a proposta de intervenção no Bairro de Alcântara. Nesta consequência, Alcântara 

e a história das relações com o lugar, quiseram trazer ao conhecimento do presente, o 

seu próprio passado, e com ele a existência dos baluartes que em tempo fizeram parte 

                                            
159 Gonçalo Byrne nasceu em Alcobaça a 17 de janeiro de 1941. É fundador e Diretor Executivo do 

Atelier de Arquitetura GONÇALO BYRNE Arquitetos, Lda., que reúne um vasto grupo de profissionais 
numa equipa multidisciplinar, com níveis distintos de experiência na realização de projetos de arquitetura 
e de planeamento urbano. Conta, até à data, com uma extensa realização de obras e de estudos com 
expressão, divulgação e forte reconhecimento público, cultural e patrimonial. 
Diversificada em termos de escala, de tema e de programa, os trabalhos mais recentes abrangem no seu 
conjunto projetos que vão desde o planeamento urbano ao desenho de espaço público e de edifícios, à 
gestão de projeto, desenvolvimento e sustentabilidade. 
Ao longo dos últimos 35 anos, o trabalho de Gonçalo Byrne tem sido amplamente reconhecido, premiado 
e divulgado, quer através de publicações, quer de exposições ou iniciativas de divulgação cultural a nível 
nacional e internacional. 
Recebe o título de Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de 
Lisboa e pela Faculdade de Arquitetura de Alghero e, entre muitos outros, o Prémio A.I.C.A. / S.E.C. pelo 
conjunto da obra realizada e a Medalha de Ouro da Academia de Arquitetura de França. Tem uma 
carreira de docência na área de projeto, fundamentalmente como professor convidado em várias 
universidades, das quais se destacam as de Coimbra, Lausanne, Veneza, Mendrisio, Louvaina, Harvard, 

Pamplona, Universidade Católica Portuguesa - Pólo de Viseu, ISCTE, Astana, Milão. 
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do sistema defensivo da Cidade de Lisboa. Este fato consubstanciou todo um conjunto 

de inquietações em redor dos conceitos: estratificação, sedimentação e resiliência 

arquitetónica. 

É com estas questões que lançava o início desta nossa conversa, perguntam-lho qual 

o seu entendimento sobre estas pequenas palavras, mas com grande sentido? 

GB: Eu uso com muita frequência o termo da resiliência arquitetónica. Costumo até 

dizer em algumas conferências que a cidade de Lisboa é uma das cidades exemplar na 

resiliência da própria cidade. Os edifícios e as cidades têm uma vida própria, que é a 

vida deles, e não é uma vida orgânica no sentido de nascer, crescer e morrer, mas uma 

vida por ciclos. Normalmente as cidades começam com a fundação e depois vão 

crescendo ao longo do tempo e, por vezes, por motivos que podem ser naturais, que foi 

o caso de Lisboa em 1755, com um terramoto, um tsunami e um incendio, destruíram 

dois terços da cidade. Mas isto é aquilo que demonstra a vulnerabilidade das estruturas 

e da arquitetura. Mas a vulnerabilidade destas estruturas que é posta em evidência 

com as catástrofes naturais também pode ser posta em evidência com o projeto 

humano, daquilo que eu chamo do projeto da guerra. A tática e a estratégia militar pode 

ser usada para vencer uma guerra, com mais ou menos defeitos destruidores, até da 

própria vida humana, mas pode ser direcionada cirurgicamente para destruir uma 

cidade. Hoje mais do que nunca, pois ela passa-se em tempo real, vemos o que se 

passa na Síria, o que se passa no Iraque, na facha de Gaza, como é que um projeto 

militar pode ser “desenhado” para cirurgicamente destruir aquilo que um terramoto é 

mais eficiente pois não distingue cirurgias. Eu acho que há ainda uma terceira ordem 

de razões que contribui para a destruição da cidade, que não resulta de uma acção 

como a da guerra, mas resulta da inação humana, que é o abandono. Eu costumo dizer 

que de todas as três, aquela que é mais eficaz para anular definitivamente a vida de 

uma cidade, pode ser o abandono. O que eu quero dizer com isto, é que a vida das 

cidades tem a haver com a relação que existe entre o construído e o haver vida dentro 

deles. Enquanto houver vida dentro delas, eu diria que há um sistema de 

desenvolvimento de manutenção, de transformação e eventualmente de crescimento, 

que vai mantendo viva a estrutura da cidade. Se poe qualquer motivo esta vida começa 

a desaparecer, potencialmente a cidade entra num processo de ruina. O que posso 

dizer também, é que se esta ruina se prolonga por cem ou duzentos anos, fica um 

campo arqueológico. Por um motivo ou por outro, há vezes que até pode ter sido uma 

guerra, mas muitas vezes foi, pura e simplesmente, por que há um contexto histórico, e 

isto é um fenómeno que se vê na cidade de hoje. Como se vê, por exemplo em Lisboa, 

quando de repente, grandes manchas onde havia industria, que hoje não servem para 

nada, como o caso de Alcântara, o Convento da Mitra, mas depois tem outro que é 

flagrante e que dá origem às frentes dos portos, porque o porto industrial, hoje em dia, 

processa-se de uma maneira completamente diferente de há cem anos. E por tanto, 

primeiro não foi por ficar abandonado e das duas, uma: o ficar abandonado, e que é 

interessante, potencia a possibilidade de reuso. E é aqui que se joga a resiliência da 

cidade, é a capacidade da retoma da cidade. E Lisboa, de facto, que é Pombalina, é 

um fenómeno de resiliência incrível pois constrói uma cidade moderna dentro da cidade 

antiga, cuidando de ligar as duas, construindo toda a cidade incluindo a frente do porto, 

o torna um caso impressionante. 
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Costumo dizer que Lisboa, hoje em dia, tem um gravíssimo problema, cuja resiliência 

está muito lenta, no meu entender. Foi o que aconteceu no centro histórico e na baixa, 

primeiro nos anos 50 a 60, com a mono funcionalização, ou seja tudo o que é 

residência vai-se embora, menos os escritórios, a partir dos anos 70 até os escritórios 

começam por ir embora. Entre 1980 e 2000 o conselho de Lisboa perdeu cerca de 

200.000 habitantes em 20 anos. Quere dizer, uma média de 10.000 habitantes por ano 

e a grande parte deste movimento está concentrado na Baixa, Castelo e vales 

históricos. O Bairro Alto é dos primeiros que retoma pouco a pouco com novas 

atividades, conseguindo resistir. Mas quando se vai para o lado do Castelo, esta 

situação é muito evidente. Hoje, muito devagar, está a retomar e não tenho dúvidas 

nenhumas que isto aconteceu praticamente em todas as cidades europeias. E Portugal 

foi o país que mais se atrasou na retoma dos centros históricos, e não é só Lisboa, o 

Porto também, até as pequenas cidades província, padecem deste problema do 

abandono. Agora, são as tais oportunidades da retoma, e é aqui onde intervém o papel 

da arquitetura, não só no papel da criação de cidade nova, mas também neste 

interesse da resiliência, da retoma da cidade. Entendo que nas cidades europeias, e 

particularmente em Portugal, onde o nível de abandono foi tão grande que foram 40 

anos de ausências políticas, em se interessarem na gestão destas situações de 

abandono. Uma família que vivia numa casa, numa rua onde um carro nem sequer 

entra, o filho já não quer a casa porque tem dois carros. Então compra um pequeno 

terreno, constrói uma moradia na periferia, onde pode fazer uma garagem para os dois 

carros ou mais, passa a viver dependendo do seu automóvel. E é claro que os pais 

permanecem na casa até morrerem, depois a casa fica ali. Não havia uma mecânica 

económica que valorizasse o imóvel, embora agora isto está a acontecer com os 

arrendamentos de curto período de tempo, e por isso a Baixa está a caminhar para 

uma espécie de cidade turística. Pronto, se isto lhe trouxer alguma vida? É sempre 

preferível do que estar decadente. 

 

Citando Goitia “ a cidade tal como a realidade histórica nunca é independente das 

etapas por que passou a sua evolução, é uma atualização dessas etapas e a sua 

projeção em direção ao futuro”. Perante isto a intervenção de remodelação e 

ampliação do MNMC, mais do que revelar o extrato arquitetónico de mais de dois mil 

anos, revela no seu código genético a transcendência do lugar proclamada pela 

cultura romana.  

Eu perguntava ao Arqt. Gonçalo Byrne: Como encarou este legado no seu ato 

projetual? 

GB: Costumo dizer o seguinte: comparando com a visão do historiador: como sabe, a 

história é uma ciência humana cujo objeto de estudo é o passado. Se não houvesse 

passado não havia historiador. O historiador analisa e debruçasse sobre o existente, e 

tudo o que existe é passado. Os historiadores dizem que a contemporaneidade é o 

período da história que está mais perto da nossa vivência. O historiador para estudar a 

história, e sobretudo a arquitetura e das artes, tem que fazer cortes no tempo. Dentro 

deste período vai fazer um trabalho que passa pela comparação dos valores das 



A resiliência arquitetónica na reinterpretação e valorização do lugar: o Museu Nacional de Machado de Castro 

Manuel João Favita Marchã   202 

 
 

culturas, dos valores mentais, dos conhecimentos com a proporção que neste período 

faz na arte, nas cidades, nos edifícios, e cria categorias que se designam, entre outras 

coisas, por estilos. Isto quer dizer que se tem uma visão da história e do próprio 

passado, que é feita com secções no tempo, daquilo que chamamos de diacronias. Ou 

seja, são momentos onde é possível comparar coisas. Quando se chega à nossa 

proximidade diz-se contemporaneidade, como sendo o último período, o qual ainda não 

se conhece muito bem por não ter estabilizado, mas já se conseguem comparar 

algumas coisas. E isto define os vários estilos de arquitetura no tempo, esta é a visão 

do historiador. Na minha opinião a visão de arquiteto em relação ao tempo é diferente. 

O arquiteto quando tem, por exemplo, um projeto como o do MNMC tem uma condição 

imposta que é o facto de ter um tempo curto para tomar decisões sobre o projeto160. O 

que pretendo dizer com isto é que, o arquiteto, ao contrário do historiador, tem um 

tempo curto para tomar decisões de uma coisa que de algum modo transforma o que 

está. E estas decisões, as quais são muito complexas161, quando se trata de intervir 

no património, embora haja um trabalho em equipa, o tempo continua a ser curto para 

chegar às decisões de uma coisa que se chama projeto, e que uma vez definido vai 

servir para fazer uma obra. O que quero dizer com isto é que quando se chega a esta 

fase, o projeto é uma coisa completamente concreta e unívoca, e que tem que 

especificar até a composição das argamassas. E tudo isto é feito para deixar uma obra, 

bem ou mal. Pretendo dizer com isto que, o tempo do projeto não é um tempo de corte, 

mas sim um tempo de transição, é uma diacronia, ou seja, quando estou perante o 

projeto, tomo consciência de uma realidade. Neste tempo pequeno, o arquiteto está 

continuamente a tomar decisões, ou a investigar coisas para interligar e construir aquilo 

que se chama um projeto. O projeto, no fundo, é um sistema de escolhas que vai 

definindo um objeto que é a obra no fim. O arquiteto tem esta condição generalista e 

transversal em termos de conhecimento. Quando eu faço as escolhas do projeto, estou 

a tomar decisões que são feitas segundo a cultura que tenho nesta altura. O tempo do 

arquiteto joga-se sempre dentro de uma condição de contemporaneidade. Para o 

arquiteto, a contemporaneidade não é o corte do tempo, é a condição mesma da 

elaboração do projeto, porque ele está a gerir com o tempo e dentro dos valores do seu 

próprio tempo. Até posso decidir fazer uma cópia do edifício que está ao lado, que se 

chama mimeses, ou posso decidir que não, mas seja um, seja o outro, a decisão é 

daquele momento e é por isso que digo que é dentro do próprio tempo. Quando eu digo 

isto, estou a dizer que a arquitetura do Paládio, no Renascimento era, na altura, 

contemporânea. Ele tomava decisões perante o problema que tinha para decidir na 

altura, é claro que os valores de escolha do Renascimento, sabemos hoje, faziam parte 

de um sistema canónico e de uma tratadística que tinha regras de projeto, mas havia 

sempre margem de liberdade dentro das regras. E os grandes génios do Renascimento 

foram exatamente aqueles que dentro da tratadística souberam acrescentar coisas. 

Quando olho para uma cidade ou para um edifício, como o caso do MNMC, observo o 

edifício questionando: o que é que Fillipo Terzi, que em 1530, a trabalhar para o Bispo 

                                            
160

 GB a propósito do projeto de remodelação do MNMC refere que “o tempo era curtíssimo porque era 
um concurso que se desenvolveu em dois meses e meio. Lembro-me na faze de concurso de comentar 
que era impossível, perante uma situação destas, onde se tem pela frente um edifício com dois mil anos 
de história e em dois meses e meio tomar decisões. Felizmente o edifício estava muito estudado, com 
muita arqueologia feita, muito trabalho de historiador, até porque também fazia parte do próprio concurso 
muita informação e isto ajudo, e muito. Não digo que quando começamos a trabalhar no projeto, a seguir 
ao concurso, que não apareceram muitas mais coisas, que nem os arqueólogos sabiam, o que é normal.” 
161

 GB a respeito das decisões de projeto refere “que o arquiteto é um generalista, porque precisa do 
trabalho dos arqueológos, dos historiadores, dos engenheiros, tem que colocar no edifício toda uma série 
de instalações técnicas, tem que estar dentro de uma equipa”. 
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de Coimbra, pensou quando teve que desenhar o Pórtico Renascentista, está aqui e 

que é uma obra-prima do renascimento? Qual terá sido o seu pensamento quando 

tinha ao lado, tudo o resto, e tem ainda um criptopórtico romano por baixo
162

. De facto 

o que está no MNMC, como costumo dizer, é uma condição fragmentária. São 

fragmentos da história da arquitetura. E isto torna-se fascinante pois o que nós temos 

ali é o testemunho de que no fundo a história das cidades, na perspetiva do arquiteto, 

não na do historiador, são diferentes, o que não quer dizer que não sejam compatíveis, 

na perspetiva do arquiteto a cidade é um campo de sucessivas contemporaneidades. 

Estou a usar o termo de contemporaneidade com sentido muito diferente do historiador. 

A verdadeira cidade histórica é aquela onde as sucessivas contemporaneidades são 

visíveis. Hoje, o arquiteto quando é chamado a intervir, a primeira pergunta, e foi isto 

que me sucedeu com o MNMC, o que é que levou ao arquiteto Barroco, a construir 

Barroco? Quando tinha uma preexistência românica? Eu não acredito que a 

complexidade de relacionar estes fragmentos só seja complexa hoje. Havia outros 

critérios
163

 na altura do renascimento. Na minha opinião a arquitetura intervém sempre 

num campo de relação, em que há sempre qualquer coisa que está antes. O próprio 

Alberti dizia uma coisa muito interessante que é citada por Ignasi Sola Moralles, “o 

arquiteto pode fazer um Restauracio”, pode congelar a forma no tempo, e “pode fazer 

um Inovacio”, ou seja, pode criar uma estrutura que é uma obra que não tem qualquer 

raiz com o passado. Ele diz ainda que o inovacio é uma atitude que é sempre limitada e 

um pouco absurda porque surge como um objeto que não tem ligação a nada. No 

restauracio é possível congelar a forma, mas há uma coisa que nunca conseguiremos 

fazer, que é trazer para dentro desta forma o modelo de vida que lhe deu origem. Pois 

aquela forma justifica-se porque foi criada no mesmo momento em que o modelo que 

lidera era outro, que não o do momento em que se faz o restauro. Entre estas duas, há 

uma outra maneira que Alberti denomina por instituicio, que é a instituição de uma 

situação que de certo modo é refundada. Ou seja, o projeto pega numa preexistência e 

institui uma nova condição de vida. Esta condição, muitas vezes pode ser em grande 

parte, manter o que lá está e intervir pouco, ou pode ser intervir bastante mais, e 

conservar pouco, porque também depende muito do que lá está
164

. A arquitetura e a 

cidade histórica não podem anular o direito à contemporaneidade. Entendo que a 

relação com a preexistência é uma coisa que exige muito do arquiteto e exige muito da 

arquitetura como forma de conhecimento, que é compartida com outras formas de 

conhecimento
165

.O Arqt. Rafael Moneo tem um texto muito bonito que diz que “uma 

obra de arquitetura uma vez feita fica no tempo numa enorme solidão”. Quer com isto 

                                            
162

 A respeito da intervenção de Fillipo Terzi, GB afirma que, “aquando da intervenção do pórtico 
renascentista Fillipo Terzi no projeto acabou por cortar uma fatia do criptopórtico romano para fazer uma 
parede de fundação para o pórtico renascentista, é claro que na altura não havia IPPAR, porque caso 
contrário ter-lhe-iam chumbado o projeto, o que era uma grande perda pois hoje não teríamos a presença 
desta obra-prima do Renascimento”. 
163

 GB a respeito dos critérios do renascimento afirma que “em Fillipo Terzi quanto à noção de 
monumento e conservação no renascimento, não era exatamente igual ao que nós assistimos hoje. João 
Batptista Alberti é por vezes o individuo que mais trabalhou sobre este tema. Este autor tem um edifício 
em Rimini, o templo Malatestiano, que é uma espécie de Igreja túmulo de um Senhor aristocrata, de uma 
das famílias muito poderosas da altura, em que este templo é muito curioso porque apresenta buracos na 
parede, desenhados pelo próprio Alberti porque por de trás destes existe uma estrutura Gótica. Poderia 
ter decidido ter fazer desaparecer as ruinas e construir um templo renascentista, no entanto, entendeu 
que o caminho do projeto não seria este, pois na sua opinião o que era interessante era perceber que o 
tempo tem ali várias fazes e que no fundo elas podem coexistir. 
164

 GB quanto à qualidade de uma preexistência, citando Fernando Távora, refere “que o facto de só ser 
velho não quer dizer que seja bom.” 
165

 GB assume que a obra de remodelação do MNMC correu francamente bem e “grande parte do mérito 
deve-se a equipa que acompanhou ao lado do cliente da obra.“ 
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dizer que fica entregue à vida das pessoas. Ele diz que se uma obra tiver muita 

qualidade, em princípio tem mais condições para poder resistir no tempo
166

”. Eu 

acredito que sim, mas não garanto a cem por cento. 

 

Esta condição híbrida, a meio caminho entre uma especialidade doméstica herdada do 

Paço Episcopal e a fragmentária e pontual promoção a encenações de 

monumentalidade, instaura uma promiscuidade em que o edifício se confunde com as 

obras expostas. (…) integrando numa nova estratégia global os vários edifícios e 

coleções dentro de um espaço museológico que busca uma nova condição unitária. 

(Ruas, 2013, Novembro, p. 110). 

A citação anterior focada em exclusivo na necessidade de remodelação do anterior 

edifício (Museu de Machado de Castro), assume-se como uma solução capaz de ligar, 

não só as preexistências, como a suas próprias funções. Esta intervenção individualiza 

as partes constituintes do Museu, cada uma denota o seu tempo, e no entanto, cada 

parte consubstancia o todo. Na opinião do arquiteto GB, a atual intervenção pode 

considerar-se como mais um estrato arquitetónico que marca o seu tempo, em 

igualdade de circunstâncias com os anteriores estratos? 

GB: Esta pergunta é muito importante, eu próprio tenho pensado nela. Costumo dizer 

que o projeto do MNMC, quase se podia resumir ao seguinte: primeiro era criar um 

percurso dentro daquela condição de fragmentação. Julgo que é na criação deste 

percurso que se pode melhor reconhecer por um lado, a autonomia de cada um dos 

fragmentos, mas ao mesmo tempo uma certa perceção de continuidade, que é uma 

continuidade, no fundo, de um desfile histórico de dois mil anos, mas que lhe dá uma 

perceção que é visível na qualidade do espaço, nos materiais, na própria sinalética ou 

nos mecanismos de exposição numa constante formal, ajudando muito nesta ideia de 

percurso. Esta ideia do percurso é aquela que mete em relação as autonomias dos 

fragmentos arquitetónicos e que, ao mesmo tempo, tenta dentro desta cronologia, se 

vão inserir as coleções
167

. Em segundo, era a maneira de trabalhar com a luz e 

sobretudo com a luz natural. Acho que isto é muito importante, já o escritor José 

Saramago se queixava disto. Lembro-me quando visitei o Museu de Machado de 

Castro, não havia nem espaço nem luz para se poderem ver as obras, tudo se passava 

num contentor muito introvertido. Entendo que para a escultura e para a arquitetura 

daqueles fragmentos, a luz natural é fundamental, já para núcleo da pintura temos luz 

                                            
166

 GB concorda com a ideia de Moneo de que a qualidade arquitetónica é condição necessária para que 
a obra perdure no tempo, no entanto, no seu entendimento não garante a cem por cento, uma vez que 
por vezes determinadas circunstâncias e contextos podem vir a inviabilizar, ou mesmo a destruir 
determinado edifício, e isto decorre de processos que de certo modo não controlamos no ciclo da história. 
167

 GB ao referir-se às coleções presentes no MNMC afirma que no campo da escultura medieval não 
haverá muitos museus na Península Ibérica com um núcleo tão bom como o que está patente no MNMC. 
Refere ainda que o escritor José Saramago, numa das visitas a Portugal, tendo visitado o anterior Museu 
de Machado de Castro escreveu, a propósito, um artigo para a revista Casa Bella, o qual se questiona 
como é possível uma coleção com tanta qualidade quase não se poder ver? 
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artificial, pois estamos na presença de um programa de conservação. A pedra aguenta 

melhor. No fundo são estes os dois ingredientes, claro está que tudo isto obriga a 

novos espaços, a maneira de os interpretar, a colocação dos acessos, a cércea dos 

elevadores, que foi uma maneira pragmática de meter tudo o que é infraestruturas de 

um edifício moderno, conseguindo distribuir pelos edifícios todos sem ser intrusivo, pois 

era um palco construído no vazio, ficando tudo na vertical. A própria iluminação do 

criptopórtico é feita por uma espécie de passadeira, sendo este processo perfeitamente 

reversível. Há ali uma gama de situações que era necessário geri-las, mas tendo em 

atenção à continuidade histórica dando-lhe um percurso em que a pessoa sentisse 

apropriar-se bem do espaço. A arquitetura fundamentalmente toca na criação do que 

eu chamo de contentores de luz e espaço, onde as pessoas gostam de estar, onde 

elas se sintam estimuladas para, quem sabe, a partir daquilo que vêm elas próprias, 

começarem a criar outras coisas, e se isto só se consegue a partir de um espaço 

arquitetónico, e então isto já é muito bom. É talvez aí que se encontra aquilo que se 

diz: que a arquitetura é uma arte, embora, sobre esta questão, nunca tenho uma 

resposta muito segura. É uma arte que se consegue criar, em quem entra em contato 

com ela, propiciando condições para ela poder desenvolver outras situações. É o que 

acontece quando estou num concerto de música, quando a certa altura damos por nós 

a pensar noutras coisas, até nos projetos, mas isto acontece porque a música está ali. 

É esta capacidade de um meio poder gerar outras coisas, como na poesia, na pintura, 

porque levantam questões, sugestões. Eu digo que é uma condição, não é uma 

garantia, quem pode avaliar se a arquitetura muda o lugar é quem lá vai, quem a 

experimenta, no entanto, a condição do recetador é uma situação que nós arquitetos 

não conseguimos controlar. 

 

Entre as obras do arquiteto GB, a intervenção no MNMC foi aquela que certamente 

apresentou maior quantidade e variedade de estratos arquitetónicos. Durante o ato 

projetual foi tomada consciência que a proposta, a ser construída, também poderia vir 

a assumir essa característica com o passar do tempo? Em alguma circunstância, 

foram alterados os impulsos iniciais para o desenvolvimento da ideia do projeto? 

GB: Esta questão tem muito a ver com a relação da evolução do próprio projeto. 

Costumo dizer que, contam-se pelos dedos de uma mão, pois são muito poucos os 

projetos que conseguem chegar ao fim a partir de uma visão antecipada do projeto. No 

entanto, há uns que são mais do que outros. A cultura arquitetónica alemã e centro da 

europa chamam ao conceito de arquitetura, como uma espécie de antevisão, 

prefiguração quase global de um projeto, que entre muitas coisas é um problema, pois 

ele também trata de resolver um problema, com imensas vertentes. Por isso, há uma 

dimensão lógica em qualquer projeto que é puramente racional, mas também coladas 

de outras que são mais intuitivas. Nem todos os projetos correm da mesma maneira, o 

próprio Siza
168

 tem uns textos interessantes a este respeito em que ele diz “que é 
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 GB refere como exemplo desta metodologia, que ele apelida de rebobinar, o método do arquiteto Siza. 
Afirma que não conhece ninguém que consiga escrever como a caligrafia dos esquiços do Siza, pois ele 
tem esta capacidade enorme de demonstrar nos esquiços as dificuldades que ele tem neste ou naquele 
projeto. Em muitos dos projetos constatamos logo nos primeiros esquiços tudo está registado, mas 
noutros isto não acontece, percebendo-se que existe algum desespero, uma procura e às vezes para de 
esquiçar sobre o edifício, desenhando caras, figuras ou escreve uma frase que leu em algum lugar. 
Percebe-se claramente que está a ganhar tempo e distância. E depois retoma. 
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importante que o arquiteto seja capaz de inventar uma bengala para resolver um 

projeto”, quando se começa a não conseguir progredir no projeto, às vezes é preferível 

parar. Fazer um rebobinar e repartir, pois como costumo dizer, o processo da 

arquitetura não é um processo linear, é um processo iterativo. Tem algo de comum até 

com o processo científico, de tentativa e erro, de experimentar, corrigir. Mas cruza-se 

com outros. 

É muito importante conhecermos a realidade onde se intervêm, e por isso é muito 

importante conseguirmos reunir e perceber o edifício, sobretudo quando tem uma longa 

história. Hoje, estou lá eu, mas há trezentos anos esteve o Fillipo Terzi. Nos anos 

cinquenta, tinha havido uma intervenção muito grande no MMC da autoria do arquiteto 

F. Lopes, que foi quando colocaram lá a capela do tesoureiro, criando um pátio que era 

muito interessante para enquadrar a capela. O problema é que a capela do tesoureiro 

que era feita em pedra de Ançã, e exposta num pátio, estava sujeita aos pombos e a 

outros elementos erosivos, estava a perder-se. A decisão do concurso, de criar um 

contentor para proteger o pátio era fundamental. Se o conhecimento é fundamental, a 

seguir isto passa para uma questão de opções e decisões, para as quais eu acho que o 

desenho é ainda um grande instrumento. E eu digo o desenho do lápis, da 

esferográfica, inclusivamente o desenho do computador
169

. No entanto, o computador 

não tem a capacidade do lápis de grafite, em que eu consigo, por pressão, dar uma 

expressão de grande rigor, se quiser, ou até escrever uma cota, até uma nuance que 

eu ainda não sei bem o que é, mas que é importante que não seja já rigorosa e que 

fique ali à espera do tempo, para se perceber o que é. O lápis para além de ser o 

grande instrumento que é, está diretamente conectado entre a cabeça e a mão. 

O projeto do MNMC tinha desde o início, se compararmos com os desenhos iniciais do 

concurso, muita coisa que está lá. Eu diria que há um intervalo de maturação, de 

adaptação, mas os conceitos e as ideias principais estão lá praticamente todas. Mas 

depois há, de facto, reajustes. Há outra coisa que também é muito importante, em que 

num concurso, nós não temos outro interlocutor a não ser o próprio programa, e o 

conhecimento que se torna adquirido por fora. Quando se ganha o concurso e se 

começa a trabalhar, já temos uma equipa interlocutora que é fundamental para o 

desenvolvimento do projeto. Por isso é que um projeto que chega até ao fim traduz que 

houve uma excelente relação com o cliente. Por isso é que o Herzog diz que “os 

edifícios depois de construídos são como radiografias”. Uma obra que teve uma má 

relação com o cliente fica marcada no edifício, com o prejuízo do arquiteto que não 

conseguiu geri-la. Normalmente faço um esforço enorme por entender e tentar dialogar 

com o cliente. Acho que o dialogo pode ser muito útil para um projeto, pode enriquece-

lo, mas também pode destrui-lo. Não acredito nos arquitetos estrelas, acredito em 

qualquer arquiteto, uns melhores outros piores, mas o que é estranho é que as obras 

vendem-se todas com a mesma qualidade. Não é garantia alguma que pelo facto de 

alguém o ter transformado numa estrela que brilha, ele seja infalível. 
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 GB entende que o desenho assistido por computador é um instrumento incontornável, na arquitetura. 
Refere, possuir como qualidades a velocidade, a capacidade de experimentar e o rigor algorítmico da 
máquina.  
Tradução nossa - as imagens por computador tendem a aplanar as nossas magníficas, multissensoriais, 
simultâneas e sincrónicas capacidades de imaginação ao converter o processo do projeto numa 
manipulação visual passiva, uma viagem retiniana. O computador cria uma distância entre o realizador e 
o objeto, enquanto que o desenho à mão levantada, bem como trabalhar com maquetas, colocam o 
projetista em contato direto com o objeto ou com o espaço. (Pallasmaa, 2014, p. 14). 
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José Paulo Ruas no artigo da Revista Património, a propósito do projeto de 

remodelação e ampliação do MNMC, refere que “a tectónica adquire o valor 

topográfico, numa globalidade de sistema cristalino de vazios e emergências em que a 

imanência do criptopórtico romano de Aeminium é decisivamente germinal.” (Ruas, 

2013, Novembro, p. 110). Pode considerar-se que a sua estratégia geral para o 

projeto, passou por clarificar e relacionar a tectónica, possibilitando uma leitura 

estereotómica de qualquer parte da cidade de Coimbra? Ou na sua opinião esta leitura 

reporta uma mais-valia para o lugar, para além do que já existia na cidade? 

GB: Eu pessoalmente quero querer que sim, que o edifício acabado transporta mais-

valias para o que existia e para a própria cidade. Acredito nisso sem considerar que 

isso resulte de uma genialidade. Sei que há uma capacidade engenhosa, e o génio, 

para mim, é um pouco isto “a capacidade de gerir coisas de uma maneira com 

engenho”
170

. O que eu acho é que qualquer projeto, e isto é importante para quem 

trabalha, se convença que merece a pena ser feito. Quero dizer que se há o mínimo de 

consciência que o projeto vai piorar a condição do que existe, então é melhor não o 

fazer. Não digo que se tenha sempre essa sensação crítica, pois muitas vezes estamos 

de tal maneira envolvidos que nos falta capacidade de distanciamento. Eu defendi 

muito, já na própria memória descritiva do concurso, esta relação entre a dimensão da 

cidade e a geografia da cidade, ou seja, da cidade e topografia com uma condição 

quase cristalográfica geológica. Quando olho para toda a alta de Coimbra, vista da 

margem oposta, aquilo que me vem à cabeça é que aquela pendente, que é lindíssima, 

que vai até uma espécie de acrópole, que é onde está a alta da Universidade, aquilo 

era uma pendente que tinha a sua topografia original e que hoje ela está reconhecida 

com uma série de acrescentos que a valorizam, que é a tal representação que chamo 

de cristalografia, porque no fundo representa um ato projetual do homem. O projeto é 

sempre um sistema artificial mas que da relação com a topografia, acaba por reproduzir 

esta espécie de estratificações, porque a arquitetura tem, logo como primeiro desafio, a 

gravidade
171

. Isto faz com que uma escarpa, de repente se transforme num sistema e 

este facto é também muito curioso, porque define-se também pelo que fica entre os 

cristais, o tal sistema dos vazios urbanos que permitem também identificar a genética 

da cidade. E desta genética da arquitetura, nós vemos coisas extremamente 

interessantes como por exemplo, no período histórico românico como a Sé Velha, que 

é um monólito de pedra lindíssima, muito fechada, pois na arquitetura românica a luz 

entrava muito pouco, e mais acima, vemos a Sé Nova do Colégio de Jesus, que é dos 

Jesuítas do período renascentista, em que a cristalografia é completamente diferente e 

a relação com as curvas de nível é também ela diferente. E entre uma e outra, temos 

uma estrutura fantástica que é o criptopórtico romano. O Fórum desapareceu. O 

criptopórtico o que é? É talvez o exemplo mais perfeito, do que o próprio ato de 

arquitetura, pois o primeiro ato é o de transformar a topografia para poder construir. O 
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 GB a propósito do conceito da palavra génio, refere que “não esquecemos que no Renascimento esta 
palavra empregava-se muito nos artistas. Hoje em dia se há alguma profissão aonde ela ainda se assiste 
como palavra, é na engenharia. O en-génio, que em francês o engenheiro civil diz-se le genier du genie 
civil. A palavra existe e continua a ser válida sem ter de ser beatificada. 
171

 GB refere que: “um terramoto é como a anulação da gravidade”. 
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criptopórtico é um sistema tectónico romano de abobadas que transforma uma 

pendente numa mesa para, a partir daí, construir o Fórum
172

. 

Esta relação entre história e a geografia é uma constante, em que os italianos chamam 

de antropisação do território, e nós chamamos de humanização do território, da 

paisagem ou da cidade, ou seja, é tudo aquilo que o homem acrescenta sobre a 

natureza e às preexistências, como é este o caso. Quando eu fiz esta memória 

descritiva, eu disse “o que nós temos à partida é um condensador histórico, 

fragmentado, compacto, mas que dentro dele se pode contar a história do que se 

passa à volta da cidade”. Esta é uma condição preciosíssima pois não há outro edifício 

em Coimbra que tenha esta riqueza. Mas depois disse que “o que é interessante, 

quando se abre este projeto e se trabalha, é que este condensador poderá, 

eventualmente, transformar-se em catalisador do centro histórico”. Não é só um 

programa de conservar, é também um programa de revitalizar o centro histórico, e aí o 

ideal seria que eu, no fim deste projeto com o programa que tenho, pudesse dar origem 

a um novo Fórum para a cidade de Coimbra, que já foi a função com que ele nasce. Eu 

digo isto porque o Fórum era interessante, pois era a centralidade da cidade, ele tinha 

tudo, tinha a atividade religiosa, cultural, politica, judicial, o mercado de intercâmbio, era 

uma espécie de concentração da centralidade da cidade, por isso entendo ser um 

catalisador da cidade. É claro que este edifício tem um papel cultural que pode ir muito 

além do horário do museu
173

. 

Dentro da retoma, e que é um tema de resiliência do centro histórico de Coimbra, que 

também tem uma quebra brutal, o que safa ainda o centro histórico, quanto a mim, são 

a resiliência dos estudantes, pois muita da residência que não era dos estudantes, 

foram-se embora, mas são as repúblicas que são pequenos núcleos que mantêm 

alguma vitalidade com toda aquela atividade da academia, com o surgimento dos bares 

e é isso que está a ajudar muito a cidade. Mas há muita perca. Creio que esta retoma 

do MNMC pode de facto ser um catalisador. Esta função que parte de uma raiz 

histórica mas que assume a sua contemporaneidade. 

Eu quando defendia que o corpo que emerge do restaurante era uma caixa de vidro 

que tem uma iluminação para ser iluminada à noite, e eu dizia que nesta estratificação 

histórica, em que nós temos o fechado românico, o fragmentado da cidade árabe, o 

articulado do renascimento, até aos edifícios do Estado Novo da Faculdade de Letras 

que está ao lado do MNMC, com um corpo enorme, racionalista, muito mais 

transparente e com muito vidro, até que se nota que as várias contemporaneidades vão 

trabalhando com materiais diferentes, porque as tecnologias o permitem, e porque que 

não criar um corpo de vidro no centro histórico? Como um pequeno sinal de luz que diz 
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 A propósito do método de construção do Fórum, GB refere que os arqueólogos que estiveram 
envolvidos nos trabalhos de remodelação do MNMC, conseguiram, mais ou menos, “reimaginar o Fórum 
porque sabiam que a estrutura construída, dentro dos modelos normais do Fórum, tinha que ser uma 
tectónica de compressão e, portanto, estudando esse sistema de abóbadas do criptopórtico, conseguiram 
perceber onde é que os romanos apoiaram as cargas, e portanto chega-se à maqueta que está no 
MNMC, que é feita pela arqueologia”. 
173

 Segundo a opinião do arquiteto GB, “a atual gestão tem criado uma série de eventos que faz com que 
o restaurante, normalmente ao almoço tem muita gente da Universidade e turistas, ao jantar, quando o 
restaurante não está fechado, é muito frequente as reservas pois fazem imensos eventos, sobre aquele 
pórtico magnífico”. 
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“aqui está o que foi o Fórum e que pode ser novamente a presença importante da 

resiliência do próprio centro histórico”
174

. 

Estou convencido que o edifício do MNMC começa a ter um papel muito importante na 

cidade, agora, não está na minha mão. O que esteve na minha mão foi o tal tempo 

curto, com os mios que temos para desenhar uma coisa que fica. 

 

Se é verdade que a evolução do sítio se inicia com o caráter eminentemente público 

do Fórum, para passar à condição religiosa e doméstica do Paço Episcopal, a 

valorização do atual uso cultural e museológico deve repor o reforço da sua condição 

pública, cívica e pedagógica procurando uma escala e ambiente arquitetónico ajustado 

a esse objetivo. (Ruas, 2013, Novembro, p. 110). 

Depreendo desta citação que a adequação do uso do objeto arquitetónico, 

devolvendo-o à condição de espaço público, é uma condição essencial para a 

evolução do lugar? 

GB: Eu creio firmemente nisto. Acho que é uma condição. Eu acho que fomos longe de 

mais no nosso tempo, nesta ideia de que o edifício pode ser um objeto totalmente auto 

referente, porque não dizer mesmo icónico. Eu tenho a sensação que este tempo já 

esta a passar e que estamos um pouco para lá desta ideia, mas este assunto fazia-me 

muita impressão. Não é que o edifício não possa ter uma qualidade, e ter autonomia 

que se traduz muito na sua coerência formal, mas é sempre um objeto de relação, quer 

seja na paisagem, quer seja na cidade. E por isso eu digo que, para mim, é muito 

importante olhar para os edifícios a partir do espaço público, a partir dos vazios da 

cidade, porque acho que é possível pensar uma construção prologando um raciocínio 

deste tipo. Não digo que não se possa até certa altura, fazer um raciocínio ao contrário, 

trabalhar sobre uma coerência formal do edifício, mas no mínimo ela tem que ser 

sempre cruzada com a outra leitura, porque eu acho que nem sequer é o arquiteto nem 

o crítico de arquitetura que impede de dizer que o edifício seja icónico. O edifício para 

ser icónico tem que ser reconhecido por uma cidadania durante um período longo de 

tempo
175

. 
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 GB refere que teve consciência que, perante esta sua posição, houve muita gente que não esteve 
nada de acordo, normalmente alguns até eram historiadores. Refere ainda que segundo algumas dessas 
pessoas “era um exagero, que apenas se poderia unicamente e exclusivamente restaurar o edifício 
antigo”. Perante estas afirmações GB refere não concordar uma vez que o próprio programa não o 
permitia. Refere ainda que contrariamente houve outros que o apoiaram decisivamente. 
175

 A este respeito, GB refere o exemplo da Torre Eiffel. Segundo o autor, a Torre Eiffel aquando da sua 
construção, como refere o autor “caiu o Carmo e a Trindade”, levantando uma enorme celeuma perante 
os intelectuais de Paris. A começar por Alexandre Dumain, foram feitos abaixo assinados para impedir a 
construção da Torre, pois consideravam que a sua construção era um atentado à cidade. GB refere ainda 
que estas inquietudes foram apaziguadas perante a promessa da Organização da Expol, considerar a 
Torre como uma construção efémera, qual seria demolida após a exposição. GB questiona-se hoje, 
perante os argumentos escritos por Alexandre Dumain, ao ponto de como conheceríamos hoje a cidade 
de Paris. 
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Eu conheço tantos edifícios, que já nos anos oitenta, eram publicados nas revistas 

como os primeiros edifícios icónicos. E vinte, trinta anos, a maior parte deles nem sei o 

que é que são. Já ninguém se lembra deles. É um processo que não funciona. Quero 

dizer, que por muito que um edifício seja auto referente, que queira chamar à atenção 

sobre si próprio, ou até sobre o arquiteto que está por trás dele, isto é outra conversa. 

Isto não é ser icónico. Iconicidade é outra coisa, é um símbolo, um significado, um 

monumento, uma singularidade que já é reconhecida e para isto é preciso tempo. 

 

Citando Garcia, no seu trabalho construir no construído, “Intervir significa mudar”. 

Perante esta afirmação, na sua opinião o lugar, ou melhor, as qualidades do génio loci 

acabam por ser alteradas aquando da intervenção? Ou pelo contrário, é a própria 

intervenção a herdar essas características por via da leitura pessoal do autor? 

GB: Na minha opinião, entendo que há um grande mal entendi sobre o génio loci. Se 

nós considerarmos que o génio loci é uma coisa imutável no tempo, em primeiro lugar, 

falta à verdade porque o génio Loci é uma coisa que, se existe e carateriza 

determinado sítio, acaba por ser construída num processo diacrónico, ou seja, 

construída ao longo do tempo. Porque razão é que nós dizemos que agora ele morre 

ali. Continuo a dizer que é uma perversão, na minha opinião, é uma visão perversa do 

tempo. O génio loci é de facto uma preexistência, é sobretudo um sistema de 

coerências, mas que foram construídas ao longo do tempo. E portanto, na minha 

opinião, com um sistema preexistente ao projeto, é fundamental como sistema 

referencial do projeto mas, eu diria que o mesmo sistema do projeto, o génio loci sai 

fortificado, melhorado, entenda-se transformado. Não vejo outra maneira de definir isto, 

não creio que seja possível chegar à perversão total do conservadorismo absoluto do 

mecanismo, que é por essência vivo, que é a cidade. A grande criação cultural da 

humanidade, mais rica e mais complexa e cultural, é a cidade. Ainda por cima como 

criação que tem grandes tempos de permanência, períodos de duração. Mas é um 

sistema vivo, por que razão é que no final do século vinte, alguém se arroga o direito 

de dizer: na perspetiva da cidade vida, matemos a cidade. É impossível congelar o 

génio loci, é impossível. A menos que a vida desapareça, eu consigo congelar um 

campo arqueológico, e mesmo assim, ele continua em erosão. 

Mas quando fazemos isto alteramos completamente o triângulo Vitruviano
176

, ou seja, a 

Firmitas entra em crise, desfaz-se pela erosão do tempo; a Utilitas desaparece pois 

ninguém vive lá, ou melhor, a Utilitas hoje é o puro desfruto visual do turismo, não é a 

Utilitas da cidade viva; e a própria Venustas que é a beleza do edifício, embora eu 

possa afirmar que há uma enorme beleza na ruina. Os românticos exaltavam isto ao 

ponto de construírem de novo ruinas. Há uma Venustas na ruina, mas não é a 

Venustas da cidade viva, é outra. Portanto a ideia de que é possível conservar no 

                                            
176

 Existem ainda três assuntos que dizem respeito geralmente a todas as Edificações nomeadamente a 
Solidez,  a Utilidade ou Comodidade, e a Beleza sendo tratadas, respecivamente a Solidez no décimo 
primeiro cap. Do 6 livro, a Utilidade no 7. Cap. Do 6 livro, e a Beleza em todo o 7. Livro, pelo menos no 
que diz respeito aos ornamentos de pintura e de escultura: Pois naquilo que se relaciona com a proporção 
que é um dos principais fundamentos da Beleza, esta parte encontra-se referida em todas as passagens 
da Obra. (Rua, 1987, p. 16). 
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tempo, é uma pura perversão. É possível, matando, ou tendencialmente criar 

condições para que morra. 

A questão que se coloca aqui é uma questão de (re) uso, e isso é património. Eu acho 

que isto é um tema fundamental, em que as próprias tutelas têm que entender isto. 

Acredito que haja edifícios que são chamados de monumentos, em que o Estado, os 

cidadãos, todos nós, estamos dispostos para custear a sua conservação no tempo. 

Porquê? Porque não precisam da vida, a vida é a carga simbólica do edifício. Um 

monumento pode ser um conjunto escultórico, não há que ter vida lá dentro, a escultura 

é para ser vista de fora para dentro. Pode ser um convento, aí já houve vida, e não 

havendo vida lá dentro, alguém tem de pagar a manutenção, que é caríssima. Eu creio 

que o (re) uso, na discussão atual, cada vez mais é falada, porque há um conceito que 

felizmente tutela a cultura e depois a cidade, que é o conceito de sustentabilidade. 

Sustentabilidade ambiental, social, sustentabilidade económica, as coisas têm que 

ganhar níveis de manutenção e muitos destes edifícios são muito facilmente (re) 

utilizáveis com outros programas
177

. É verdade que há limites, mas há que ter critérios 

e depois há que ter capacidade financeira também para encontrar usos que o permitam 

sustentar. Mas também é verdade que há muitas tipologias que são altamente flexíveis 

e se adaptam a uma imensidão de usos. Talvez a mais flexível é o próprio convento, 

pois o convento é uma micro cidade, pois tem grandes espaços que podem ser 

seminários, auditórios, ou usar salas mais pequenas, se assim se entender, porque de 

facto, manter todos os conventos, infelizmente alguns já nem se conseguem recuperar 

porque caíram. Porque não tiveram uso. 

Este tema do (re) uso é um tema importante e precisa de ser discutido, agora, a 

questão da sustentabilidade, tem que cruzar obrigatoriamente com o tema do 

património. Eu acho que na sociedade, e sabemos que hoje em dia o Estado 

desinveste cada mais, poderíamos ir para uma solução, à semelhança do exemplo de 

Inglaterra, de privatizar alguns edifícios que são considerados monumentais. Portanto o 

tema existe e é fundamental, porque não vai haver capacidade de pagar a manutenção 

de dezenas, para não dizer centenas de edifícios que se consideram intocáveis e se 

isso acontece, eles vão cair durante pouco tempo. Não tenho dúvidas nenhumas, 

quando perdem o uso, são uma ruina em potência, é o início de um caminho de ruina, 

e é possível inverter o ciclo. É preciso encontrar formas. 

 

No que respeita ao Centro de coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo do Porto 

de Lisboa, afirma ser um edifício “que assume uma presença de exceção na relação 

entre a cidade e o Tejo.” (Byrne, 2005, p. 17). No caso do MNMC, as relações que se 

estabelecem visam exclusivamente incluir-se no conjunto da cidade, ou pelo contrário, 

                                            
177

 GB refere que esta aplicação tem limites. E refere a título de exemplo, um caso deste género, na 
cidade de Lisboa. O autor refere-se ao caso da transformação do Cinema Éden num Hotel, segundo ele 
foi um caso desastroso, no entanto, foi alvo das melhores críticas por parte IPA. Quando uma tipologia de 
cinema se transforma num hotel, é muito difícil reutilizar estes funcionamentos. GB refere ainda que 
existem casos mais bem-sucedidos que outros. Segundo o seu entendimento, para fazer um hotel dentro 
do cinema Éden, teve de demolir-se tudo lá dentro, mantendo-se a fachada, no entanto, fez-se no ato a 
maior das perversões, a conservação da magnífica escadaria, que era perfeitamente cinematográfica, 
com um movimento genial de Caciano Branco. Esta escadaria foi conservada, cortando-lhe o acesso, 
num resultado de fossilização. Hoje podemos encontrar esta peça tapada porque está completamente 
podre, uma vez que perdera o uso.  
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estabelecem uma ligação particular na sua proximidade, formando parte de um 

pequeno conjunto que contribui para o todo da cidade de Coimbra? 

 

GB: São situações completamente diferentes. Esta discussão entre o edifício de 

autocreation, um dos argumentos que eu costumo dizer, mede-se por exemplo, na 

relação que o edifício assume com o vazio que está à volta. Num exemplo histórico, 

que eu acho que é muito interessante, é a Praça do Comércio. A Praça do comércio é 

aquilo que se chamava uma tipologia de Praça Real, que é típica do Iluminismo
178

 que 

tem a ver com uma Praça porticada que é onde se desenvolve a vida da praça e depois 

um vazio no centro que é ocupado pela estátua do Rei. Esta tipologia tem a ver com o 

Iluminismo, mas tem a ver também com o Absolutismo
179

, com o momento histórico 

com o poder mais absoluto. Este vazio, tem que se manter assim porque é o espaço de 

respeito e veneração ao Rei
180

. Um homem ganha o vazio total à volta e está no 

centro. 

Na cidade, os edifícios estão sempre relacionados com o vazio. O MNMC que é um 

edifício que começou por ser um monólito do criptopórtico para ter o Fórum, mas 

depois a história absorve-o num tecido poroso, num tecido árabe, medieval e faz parte 

desta continuidade, onde de repente há edifícios completamente de escalas diferentes. 

A torre de Lisboa, porque é que eu digo que é dos meus projetos, aquele que de caras 

é autoreferente? Porque previa-se a construção de uma torre já por si, que é um 

símbolo muito autónomo, como toda a história dos arranha-céus, como símbolo do 

poder, símbolo fálico, com todo um historial, onde a cidade americana vive da adição 

de edifícios autoreferentes, e o mais alto é o que é mais poderoso, é o que 

corresponde à Companhia mais rica, como um aspeto gráfico de barras, também da 

fortuna. Quando se faz um concurso para uma Torre de Controlo num sítio que está na 

ponta de um esporão, que não existia e que foi construído na altura, que entra pelo rio 

adentro, o que eu digo é que, qualquer que seja a Torre que se faça aqui lea está numa 

situação completamente autorreferente, porque o vazio à volta é gigantesco. Nesta 

altura a arquitetura deve assumir a condição de que ela vai ser uma autorreferência. 

Até porque tem esta função de controlar e abarcar o máximo de visão de tudo o que é 

o trafego marítimo. É claro que tudo isto é virtual pois tudo isto podia estar numa cave. 

Eu digo que o edifício é autoreferente efetivamente porque a relação do vazio com o 

objeto é desmesurada, que é o que acontece com a estátua de D. José na Praça do 

Comércio. Se é ícone ou não, isso é outra história. Só o tempo o dirá. 

 

Aquando dos primeiros contatos com o lugar de intervenção, refiro-me ao anterior 

edifício do Museu de Machado de Castro, as leituras que o levaram à compreensão do 

lugar modificavam-se consoante a topografia? 

GB: O facto de ser um concurso fez-nos ter um esforço titânico. Eu agora quando olho 

para trás quase nem acredito. Nós tivemos que construir, em muito pouco tempo, a 

leitura do sítio e uma das coisas que nos ajudou muito foi uma maqueta que foi usada o 

                                            
 
 
180

 GB refere encontramos esta figura de Absolutismo no Rei Sol. 
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resto do concurso. Foi uma maqueta de um pedaço de onde estava o criptopórtico e 

que era estratificada, que se podia desmontar e perceber a estrutura interna do 

criptopórtico, mas aonde se representavam também as volumetrias principais que 

estavam à volta. Mas esta maqueta é apenas um exemplo, pois havia muita cartografia, 

cortes, seções, muita coisa que lemos na história. O concurso tem esta vantagem que 

nos pede um esforço concentrado, que eu digo que é muito bom porque ajuda a 

construir este tal conceito em que, em pouco tempo, temos que fazer um esforço muito 

grande da condensação do que existe e por tanto da resposta que há que dar, e isto 

ajudou-me muito, se isto tivesse sido uma encomenda de um projeto com um tempo 

mais dilatado, eu acredito que nós teríamos seguido um processo muito mais lento. Isto 

não quer dizer, que nós depois do concurso não voltamos outra vez ao local e 

sobretudo abrir a discussão a quem estava envolvido no processo. Este processo é 

que foi muito rico, porque houve correções, embora houve discussões que não 

seguimos, pois se o tivéssemos feito, o resultado final não era tão bom. Normalmente 

nestes processos de discussão, aceito todas as críticas e tudo o que me ajude a 

melhorar o projeto. Tenho que me defender, se eu perceber que pode piorar o projeto, 

mas mesmo assim discuto, e às vezes posso estar enganado. O projeto segue um 

caminho às vezes difícil de contar. 

 

Revendo algumas citações do Arquiteto GB, relativamente á leitura do lugar, 

nomeadamente no que respeita ao Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego 

Marítimo do Porto de Lisboa, refere: “Essa relação pretende a conquista da dimensão 

horizontal, a dimensão do horizonte e do mar, da água que lhe está intimamente 

ligada, (…) a dimensão vertical da terra que se eleva ao céu. A dimensão intermédia é 

a do movimento, representada na dinâmica da forma. (…) ou seja representar o tempo 

e fixa-lo na margem.” (Byrne, 2005, p. 17-18). 

Referindo-se ao Grande Espaço Coberto de Assembleias e Presbitério do Santuário 

de Fátima “a relação quase pictórica de três elementos fortemente simbólicos na 

tradição arquitetónica eclesial; a escadaria, a torre e a cruz (…) a presença do 

Santuário que o peregrino descobre, progressivamente, no derradeiro esforço de 

ascensão da escadaria (…). À invisibilidade do edifício proposto contrapõe-se uma 

invisibilidade dinâmica (…).” (Byrne, 2005, p. 65-66). 

Perante estes dois projetos sente-se poesia na metodologia de projeto do arquiteto 

GB. O lugar do MNMC trouxe-lhe essa poesia perante a diversidade matérica do 

lugar? 

GB: Esta questão da poética na arquitetura é uma questão que acho muito importante 

e muito central. Curiosamente é muito apontada à arquitetura portuguesa. Por exemplo 

a arquitetura espanhola que tem uma belíssima qualidade, é muito raro, num fórum de 

de debate internacional, as pessoas falarem da poesia na arquitetura, e na arquitetura 
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portuguesa, não é só no Siza, é muito recorrente. Há uma visão também de Portugal 

como a terra de Fernando Pessoa. Nós de facto temos uma belíssima poesia escrita. 

Eu acho que a poesia na arquitetura é um pouco aquilo que eu dizia há pouco: porque 

é que a arquitetura é uma arte? Eu confesso que não sei exatamente porque é que 

acontece, eu sei se nós desenvolvermos certas formas, por exemplo a certa altura 

deixam no ar interrogações, ou criam certas tensões de forma e de confronto, de coisas 

que não se percebem muito bem, como introduzir o cheiro. Por exemplo, há uma coisa 

que acho que é fundamental e que o arquiteto tem que tentar perceber, o que é que a 

luz faz no meio disto tudo. Porque acho que a luz é um material muito físico, embora 

não exista. Eu costumo dizer que a luz é aquilo que trás o tempo para dentro do 

habitado. A passagem do tempo dentro do habitáculo é muito de como a luz natural 

entra. A luz é um material fundamental na arquitetura, não só como escultura dos 

volumes, como na perceção da erosão do tempo. Estes exercícios são sempre como 

os automóveis, vivem sempre de um estatuto, como dizem os americanos: é sempre 

novo. Não, não é verdade. Eu acho que quando os edifícios começam a ganhar a 

patine181, começam a ganhar história, embora a manutenção seja importante pois a 

patine pode transformar-se na ruina. 

Agora onde é que está a poesia? Eu confesso que não lhe sei dizer. Quando nós 

estamos a trabalhar num projeto há um desafio, como eu costume dizer, nós temos 

uma atividade que é fascinante, pois nós andamos sempre à procura de qualquer 

coisa, e que umas vezes conseguimos e outras não conseguimos. No fundo disto tudo, 

quando acabamos um concurso, que é um exercício concentradíssimo, um trabalho 

muito exigente, cansativo, e por vezes acabado, pergunto se valeu apena? E são muito 

raras as vezes que chegamos à conclusão que não correu bem, mas se valeu apena 

fazer, então já ganhamos o concurso. Porque ganhamos para nós. Nós conseguimos ir 

até determinado limite, daí em diante é aquilo que a obra deixa em aberto. Depois de 

construída, eu costumo dizer: aquilo que é apreciado como poética, são a possibilidade 

de múltiplas interpretações, de sonhos e de criações, que também se consegue 

perceber na música, ou num grande filme, e que podem surgir através da reação com o 

edifício. Que eu possa garantir isso à partida, não estou nada seguro que o consiga. 

Agora que tentamos, tentamos. Depois os outros dirão. Eu acredito muito que esta 

coisa da poesis leva a que uma obra construída com todos os seus atributos 

desencadeia reações de um certo tipo. 

A obra, no fundo, tem por finalidade criar o tal contentor de vida. Eu uso esta expressão 

porque entendo que responder a funções é permutativo, a não ser que eu diga que 

uma das funções é, também, se calhar, responder à capacidade da poética de quem 

vai ver. Significa que a função pode ser a própria poesia, então já começo a aproximar-

me do que pode ser um conceito de vida, de tal maneira mais vasta que a 

compartimentação. 

 

                                            
181

 GB confessa estar cheio de curiosidade quanto ao comportamento da torre em relação à passagem do 
empo, revelando que “há alguns dias, eu nem queria acredita, estava a chegar a Lisboa de avião e 
reparei que a torre está finalmente a ficar esverdeada, e eu sei que este processo vai demorar muitos 
anos porque o cobre que nós usamos tem uma proteção à patine e sei que vai acabar por ficar verde. 
Recordo quando tiramos os tapumes da obra que acontecera umas coisas engraçadas havia umas zonas 
com riscos verdes, tal como acontecia com os países nórdicos, para patinar de verde era usar a urina de 
cavalo para acelerar a reação do sulfato de cobre.  
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A escolha dos materiais tem importância na execução dos seus projetos. A luz, 

também ela encerra esta preocupação material. Na Requalificação da Zona 

Envolvente à Abadia de Santa Maria de Alcobaça, refere o modo de trabalhar a luz 

como um sistema decisivo. No MNMC as formas geradas opõem-se quanto à 

perceção da plasticidade dos materiais. O uso do material foi propositado na procura 

da luz, como elemento de excelência na arquitetura, ou pelo contrário, foi decorrente 

do processo projetual que impunha uma leitura de significados opostos colocando 

também a relação dos materiais em oposição? 

GB: Eu diria que não é um “ou”, é um “e”, é um pouco as duas coisas. A luz como eu já 

disse há pouco, é um dos materiais fundamentais da arquitetura. Isto é um tema que eu 

dou grande importância. Há um projeto em que esta questão da luz foi muito 

importante, foi o projeto para o concurso de Fátima. Havia um programa para construir 

uma igreja, uma igreja que eu chamava de desmesurada, para dez mil pessoas, e eu 

fiz este trabalho com um Consultor Litúrgico. Este senhor era um Padre Catalão que 

era uma das sumidades da Liturgia, fazia parte do Conselho Litúrgico do Vaticano na 

altura, e aprendi imenso com este senhor, era um senhor que era um poço de 

sabedoria. A certa altura começamos a falar desta questão da luz, e é muito curioso 

porque eu nunca tinha pensado nisto, em que a manipulação da luz na arquitetura 

religiosa, sobretudo na história das igrejas católicas, tem um histórico em que a partir 

de certa altura as igrejas passam a estar orientadas com o altar a nascente, não tem 

nada a ver com a relação com Jerusalém, e a parte de trás da igreja, da assembleia, a 

poente. Tudo isto tem a ver com o ciclo do dia e da noite. As cerimónias do 

nascimento, da alba, tem a ver com o nascer do sol, o sol é qualquer coisa que entra 

dentro do altar a doer. Tudo aquilo que hoje se faz, em que se considera o altar um 

palco com a luz vinda de trás, é uma perversão da noção de luz na arquitetura 

religiosa. Nas celebrações que se fazem no fim do dia, a luz entra de costas, e então aí 

sim, ilumina o altar ao fundo, marcando o fim do ciclo do dia. Esta luz tem duas 

dimensões, uma delas é uma dimensão que é, na liturgia Epifania, que no fundo quer 

dizer reveladora. A luz tem uma capacidade de revelar outras coisas, entre elas, revelar 

o dom da arquitetura, revelar como eu digo: até a própria escuridão do espaço, é 

preciso o mínimo de luz para que se perceba que o espaço é escuro. A outra dimensão 

é esta noção de relação da passagem do tempo que a luz introduz. E portanto, a 

relação entre a luz e a materialidade da arquitetura é fundamental, sobretudo nesta 

duas dimensões, quer na dimensão Epifania, ou seja, da revelação da materialidade, 

quer na revelação da passagem do tempo. Digo que a luz é um material, mas um 

material que não existe. Ela existe como uma materialidade que faz vibrar a outra 

materialidade que o Zumthor fala, que é a materialidade tátil. É mais do que tátil, 

porque a materialidade também tem consequências acústicas, absorventes, térmicas. 

A materialidade física da forma concreta, que no fundo, é o que delimita a vida do 

contentor. E a perceção desta materialidade é aquilo que qualifica, no fundo, o espaço 

habitável. O Zumthor usa um termo que eu gosto muito e que é “que dá atmosfera ao 

espaço habitável”. Esta noção é muito curiosa, eu até costumo dizer, às vezes a brincar 

com os homens de arquitetura, o que nós desenhamos para definir um espaço seja de 

um edifício, de uma casa, o que nós riscamos e desenhamos não o habitamos, são 

essencialmente para ler. Nós desenhamos limites, ou então abrimos uma janela porque 

estes limites têm que dialogar com o exterior, ou então porque precisam de luz. O que 
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nós delimitamos, desenhamos, damos forma, não é em si habitável, o negativo dela, o 

vazio, esse sim é habitável. E eu diria que este é o primeiro nível da habitabilidade, o 

negativo da forma, depois há outros. O negativo das texturas das formas e dos 

materiais das formas. Há várias leituras. Eu costumo dizer, que há uma coisa que tem 

a ver com o espaço confinado, depois, e logo a seguir, o espaço que rompe com o 

contínuo com a abertura com o exterior, aquilo que eu chamo a pele sobre a qual 

reagimos, em que aqui há um reboco que já tem uma coloração pigmentada, ou uma 

alcatifa no chão, é aquilo que é a pele mais próxima. Mas isto podia ser de tijolo, de 

betão, podia ser madeira, a própria mobília já faz parte desta espécie de vestido, que o 

espaço nos transmite, mas que é uma coisa quase ao nível da pele. E estes vários 

níveis têm esta condição, de serem coisas muito concretas e completamente materiais, 

e são fundamentais para a perceção do espaço. Eu continuo a dizer: nós habitamos 

dentro disto, mas habitamos com toda a sensorialidade das reações táteis, visuais, 

térmicas, e mais sei lá o quê. Isto porquê? Porque isto que eu crio aqui, é no fundo 

aquilo que me vai relacionar com a tal vida em qualquer sítio. Esta materialidade a que 

o Zumthor refere, eu acho que quando nós falamos da arquitetura icónica, da 

arquitetura espetáculo, todas estas contribuições de facto abrem um mundo, em minha 

opinião, muito mais valioso, muito mais poético, porque é um mundo que interfere 

diretamente com as pessoas, para o bem e para o mal. Não é que, um edifício icónico 

não possa servir também, mas é sobretudo, aquilo que os americanos chamam de 

efeito UAUH! Acho que a vida não é só efeito UAUH! E mais, se passássemos a vida 

só a dizer UAUH! também levávamos uma vida de castigo. Não que quer dizer que 

uma vez, ou outra, não saiba bem dizer UAUH! A vida não é aquilo que a sociedade de 

consumo quer transformar, o que é uma dimensão virtual e sobretudo de 

entretenimento, em que o grande inimigo da vida é aquilo que os Ingleses chamavam 

de boring, que quer dizer chatice. Eu gosto de ter chatices, acho que faz parte da vida. 

 

Como último reduto desta valiosa conversa. Como justificaria a afirmação em título: A 

Resiliência Arquitetónica com Sentido na Reinterpretação e Valorização do Lugar: O 

Museu Nacional de Machado de Castro. 

GB: Eu não lhe posso dizer que seja, mas que tentamos que fosse, tentamos, com 

muita força e com muita convicção. Posso dizer pelas muitas reações que tenho tido à 

volta, acho que esse esforço e essa tentativa que nós fizemos, está a encontrar alguns 

sinais, sem dúvida. Eu quero acreditar que sim. Acho que seria interessante, embora 

neste momento não faça sentido nenhum, seria quase provocatório, daqui a vinte ou 

trinta anos, se alguém propor: isto falhou, vamos propor a demolição; e ver qual é a 

reação da cidade, um pouco como a torre Eiffel. 

Acho que é uma intervenção muito de charneira, dentro da cidade de Coimbra e 

sobretudo dentro deste tema que é a resiliência da cidade histórica. Eu não tenho 

muitas dúvidas que estes problemas, do centro histórico, em Portugal vão acabar todos 

por se resolverem, porque é este o percurso normal da história e é o que aconteceu em 

todas as cidades europeias, o problema é que nós acordamos tarde para o problema. E 

neste sério mecanismo da resiliência, eu creio que, o que encontramos no MNMC pode 

ter um papel importante, e ficaria muito contente porque quer dizer que está vivo e 

como condensador tem esta capacidade, ele gera e protege dele próprio uma certa 

capacidade de atração das pessoas. O centro em arquitetura é uma mistura de usos, 
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como eu digo, incluindo a habitação, considerando o ciclo de rotação das vinte e quatro 

horas, de dia e de noite, se não houver habitação o período da noite não tem ninguém. 

A outra condição é que consiga gerar uma vida que tenha capacidade de atrair da 

periferia
182

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
182

 GB refere que as centralidades geram zonas mais periféricas. A cidade histórica tinha um centro, que 
era o centro histórico da cidade, no que concerne à cidade contemporânea, esta tem várias centralidades. 
GB refere que, segundo a sua opinião, a Expo com o Parque das Nações, é uma das centralidades mais 
fortes na cidade de Lisboa. Tem vida plena, com residência, serviços, justiça e todo aquele núcleo de 
mobilidades que gira à volta. Refere que “não há em Portugal, nenhum outro sítio com tanta oferta de 
mobilidade, até o avião está lá, quem chega de comboio, apanha o metro e chega lá, ou quem vem de 
automóvel, com três mil lugares de capacidade de estacionamento, ou quem chega de comboio e parte 
de autocarro, tem todas as modalidades, e houve alturas que também tinha a componente cacilheiro, que 
durante a Exposição funcionou e depois abandonaram, mas não me admira muito que, qualquer dia 

retomem, porque quando a ponte Vasco da Gama começar a entupir?”. 
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 Anexo A 

Arquiteto Santa-Rita: Elementos projetuais para o Concurso Público da obra de 
ampliação e remodelação do MMC. (Elementos cedidos em mão pelo Arquiteto 

João Santa-Rita)  
 
 

 
 
 
Ampliação do Museu Machado de Castro 

 

Localização:  Coimbra 

Cliente:  IMC 

Área de intervenção:  9.300m2 

Autor do Projecto:  José Daniel Santa-Rita, João Santa-Rita 

Colaboração:  Pedro Guedes Lebre, Filippo Ceffis, Eduardo Benamor Duarte, Rui 
Gomes de Sá, Tomás Ramos, Nelson Paciência, João Covas, Maria 
do Céu Pinheiro, Cristina Ribeiro 

Data do Projecto:  1999 (Concurso internacional - 3º Prémio) 

Fotografias:    

 
 
Texto Coimbra  
 

O projecto de Ampliação e Requalificação do Museu Machado de Castro levanta 

algumas questões, em certa medida, ímpares. 

Não só porque alcança dimensões de responsabilidade histórica, devido ao seu 

passado, e à sua localização na “alta da cidade”, como também pelas expectativas 

criadas em torno da sua renovação e expansão. 

O edifício do museu, representa hoje uma complexa e eclética sobreposição de 

construções, resultante das sucessivas campanhas de obras com fins diversos, 

ocorridas ao longo da sua secular existência. 

Resta uma híbrida e labiríntica articulação de interiores, sem uma sequência 

museológica perceptível, sobrevivendo desse perturbado mundo um conjunto de 

valiosos trachos arquitectónicos: 

- A expressiva volumetria de conjunto, graças à proeminente implantação, afirmando-

se como uma valiosa referência na paisagem e na colina; 

- A Igreja da Almedina e duas notáveis obras, a loggia de Filippo Terzi e as 

impressionantes galerias do criptopórtico romano. 
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O local destinado para a expansão do museu é mais o que foi possível do que o que 

foi desejado. Uma escassa área e o grande desnível altimétrico, pouco propício a uma 

fácil relação de natureza programática, funcional e volumétrica. 

O novo corpo do museu ocupa toda a área de terreno disponível aceitando como 

recorte e volumetria a resultante da geometria do terreno expressando o seu 

entendimento enquanto construção anexa a um edifício de maior envergadura e 

enquanto edifício que se fragmenta, funcionando na paisagem como transição entre as 

duas escalas das construções que cobrem a colina, transição esta, facilitada pela 

imagem do seu exterior – um muro ou “muralha” recortada sobre o perímetro do 

terreno – assumindo as diversas alturas que a acidentada topografia impõe. 

A sua estrutura espacial interior resulta das construções existentes, entrecruzando o 

carácter piranesiano das galerias do Criptopórtico com o carácter palaciano das salas 

de exposições do edifício do museu. Mundos estes, exterior e interior, que se fundem 

com a História da cidade e das suas construções. 
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 Anexo B 

Arquiteto Manuel Aires Mateus: Elementos de Concurso Público para a obra de 
ampliação e remodelação do MNMC. (Elementos cedidos em mão pelo 

Arquiteto Manuel Aires Mateus) 
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