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APRESENTAÇÃO 

 

Igrejas e Conventos: 

metamorfoses da contemporaneidade 

 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa 

 

A presente dissertação, reflecte sobre a intervenção contemporânea e a introdução de 

novos usos em edifícios religiosos antigos, assegurando a continuidade da memória 

arquitectónica como um testemunho cultural para o futuro. A intenção é analisar a 

importância destas intervenções através de casos práticos, compreender os seus 

métodos de conjugação do passado e do presente. A questão do respeito pelas pré-

existências e pelas exigências do presente converge nas ideias de história e de 

memória e são decisivas na arquitectura, que tem de assegurar uma continuidade num 

futuro, que não se esgota no presente. As diferentes obras permitem analisar 

princípios e limites, que poderão ser considerados directores para que a abordagem 

ao edifício antigo não apresente uma ruptura com o passado. Desenvolve-se a ideia 

de continuidade onde, contudo, existe uma grande liberdade no novo projecto, 

condição essencial para afirmar a contemporaneidade.  

Nos casos de estudo, que são exclusivamente edifícios originalmente religiosos, a  

introdução de novos usos, essencialmente laicos, influencia a leitura e abordagem às 

pré-existências, onde a passagem do uso religioso ao laico – mundano – implica 

reflectir como o uso contemporâneo se adapta à arquitectura do passado e como esta 

arquitectura tem a capacidade de receber a proposta contemporânea na procura de 

prevalecer um sentido de unidade no edifício. O contacto estabelecido com os próprios 

arquitectos, que desenvolveram os projectos teve um significado especial. 

A memória do edifício é então entendida como uma construção cultural que envolve o 

espaço e o tempo, o antigo-novo edifício, um valor patrimonial, uma verdadeira criação 

arquitectónica que é enfatizada pela força da criação contemporânea, a qual faz uma 

leitura do passado assegurando a sua passagem para um futuro. 

Palavras-chave: Pré-existência, Património, Contemporâneo, Edifícios religiosos, 

Novos Usos. 



 

 

  



 

 

 

PRESENTATION 

 

Churches and Convents:  

Contemporary metamorphoses 

 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa 

 

The present dissertation, intents to reflect about the contemporary intervention and 

introduction of new uses in past religious buildings, with the purpose to allow the 

continuity of architectural memory as a witness to the future. The intention is to analyse 

the importance of these interventions through case studies, understand its' combination 

methods of the past and the present. The issue of the respect for the pre-existing 

buildings and for the present's demands converges in history and future ideas, which 

isn't limited to the present. The different works allow us to analyse principles and limits, 

that may be considered directors so the approach to the old building doesn't present a 

rupture with the past. The develpment of the idea of continuity where, however, exists a 

great freedom on the new project, essential condition to state contemporaneity. 

On the case studies, which are exclusively originally religious buildings, the introduction 

to new uses, essencially secular, influences the reading and approach to pre-existing 

buildings, where the passage of the religious use to secular use - mundane - implicates 

reflecting on how the contemporary use adapts to the architecture of the past and how 

this architecture has the ability of receiving the contemporary proposition searching for 

a way to prevail in a building unity sence. The contact made with the architects, that 

have developed the projects had a special significance. 

The building's memory is understood as a cultural construction that enfolds space and 

time, the old-new building, a patrimonial value, a truthful architectural creation that is 

emphasized by the force of contemporary creation, which forms the past's reading 

ensuring its' passage to the future. 

Keywords: Pre-existing, Patrimony, Contemporary, Religious buildings, New uses. 
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Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   13 
  

1. INTRODUÇÃO 

Reabilitar edifícios, que nos chegaram de outras épocas, levanta diversas questões 

profundas, que são centrais para desenvolver o projecto de arquitectura. A intervenção 

nesses edifícios, num espaço e num tempo que é posterior, por vezes, muito 

deslocado no espaço e no tempo relativamente à data da sua construção e dos 

pressupostos que levaram à sua construção necessita particular reflexão. Tipicamente, 

há uma debilidade construtiva devido à falta de manutenação. Mas por outro lado, 

também há uma desadequação funcional do edifício. Os usos alteram-se. Um mesmo 

uso, o habitar a casa, o criar de um local religioso de oração, são usos alterados nos 

seus pressupostos e nas suas necessidades. Assim, há, pode-se dizer, um desafio 

total, que é posto ao arquitecto ao exercer a sua profissão no espaço e no tempo.  

É esta problemática que esta dissertação aborda estando-se consciente, que é um 

tema, que não se esgota. Cada projecto, inclusivamente, nesta área de intervenção é 

como uma renovação de ideias sobre esta forma de actuar. Por este motivo 

escolheram-se casos de estudo que se relacionam entre si, mas também são 

diferentes. O fio condutor é, pode-se dizer, a controvérsia de reabilitar edifícios 

religiosos através da alteração do seu uso original. Numa nova época, na 

contemporânea, esses edifícios religiosos encontram um novo destino, que é diferente 

do seu destino original e cabe ao arquitecto definir um diálogo entre o passado e o 

presente. O uso original destes edifícios é o sagrado e, todos eles, são convertidos 

para um uso profano. O uso original está assim ligado a uma intensidade simbólica 

que é alterada, mas o edifício não deixa de contar a sua própria história original, não 

deixa de ser um forte testemunho desse passado e a estratégia do arquitecto será, 

tipicamente, assegurar que do projecto resulte um testemunho da sua 

contemporaneidade para a projectar num futuro onde coexistam diversas formas 

arquitectónicas, que testemunhem diversos passados que foram assim conjugados 

numa valência única. 

No desenvolvimento desta dissertação começamos por abordar questões já discutidas 

e elaboradas por diversas entidades, como a Unesco que, com responsabilidade 

orientadora na preservação dos valores culturais, realizaram a Convenção relativa à 

protecção do património mundial cultural e natural, em 1972, onde se discute o 

conceito de monumento histórico, o de património cultural universal que consiste em 

monumentos, conjuntos edificados, sítios arqueológicos ou urbanizados, e que 
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apresentava, como é dito no texto Conventions et Recommandation de l'Unesco 

relatives à la protection du patrimoine culturel, "um valor universal excepcional do 

ponto de vista da história da arte ou da ciência" ao nível do património cultural. A nível 

artístico e arquitectónico desde uma preocupação inicial com o edifício em si dotado 

de valor histórico até a um sistema mais abrangente ditado pela própria malha urbana 

que define a cidade e organiza os seus espaços e os seus edifícios, regista-se um 

desenvolvimento no sentido de fazer prevalecer os edifícios no espaço e no tempo, 

assim como, a emergência e desenvolvimento de uma optimização económica desse 

mesmo património. Naturalmente, a importância cultural deste património e o impacto 

social que tem a sua reabilitação são muito importantes.  

Há uma vertente na reabilitação que se pode designar de económico-ecológica. Por 

um lado, tira-se partido de uma pré-existência, que é um valor arquitectónico-

urbanístico, que se consolida numa base arquitectónica e histórica e explora-se o facto 

de o edifício ser viável através de uma intervenção que lhe dê uma 

contemporaneidade objectiva em termos de valor que transporta e de utilização - e 

aqui acredita-se que demolir o edifício tem custos culturais e económicos; por outro 

lado, a permanência do edifício, revitaliza a cidade, desenvolve-se no sentido de 

recuperar um equilibrio de fruição a que podemos designar de ecológico. O lugar que 

ocupa na cidade e no seu solo, mantêm-se e é revitalizado e por esta via podem-se 

associar o factores económicos e ecológicos concretizados num projecto. Reabilitar o 

edifício torna-se, assim, urgente e o novo uso um desafio. O edifício prevalece como 

testemunho de si próprio e da cidade. 

A dissertação desenvolve-se então através de casos de estudo. Entende-se que a 

manutenção desses edifícios, do seu traço original, mesmo que parcial,  assegura a 

sua continuidade e enriquece na memória da cidade ao conjugar-se com o 

contemporâneo. 

Cada projecto aborda um problema, um programa, um desafio, em que a sua época é 

justaposta à contemporânea e desenvolve-se um processo exploratório através da 

dinâmica do próprio projecto. A questão da identidade do edifício torna-se central, tal 

como o seu destino. De um modo geral espera-se uma nova vida para o edifício, um 

novo papel social, que as pessoas vivam o edifício. O antigo e o contemporâneo são, 

então, sintetizados criando-se novos valores, uma nova vida para o edifício.  
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E cada projecto define uma nova solução, que é única, e aqui podemos falar de uma 

conceito de intervenção, que responde à totalidade dos problemas, que foram 

possíveis de levar em conta no projecto, na sua avaliação da vida passada do edifício 

e no seu futuro. Este conceito, em cada caso, é clarificado pela análise que se faz de 

cada caso de estudo. Num sentido lato, o conceito é a nova identidade do edifício. 

1.1. ORGANIZAÇÃO 

Esta dissertação é estruturada em três capítulos principais, que vão desde a procura 

do que será um conceito orientador de património, o qual tem de passar também por 

uma reflexão sobre questões mais tecnico-tecnológicas, mas onde a verdadeira 

aferição passa, de facto, pelo caso concreto do edifício - o caso de estudo - que reúne 

um conjunto de pressupostos e onde surge sempre uma resposta muito específica a 

cada problema. Aqui está a originalidade do projecto e da recriação do passado e do 

presente. 

No primeiro capítulo é introduzida a problemática do património sob a forma de 

pesquisa do seu significado e das suas origens. Desenvolvem-se ao longo do capítulo 

noções de património e analisam-se as bases do conceito de património. Uma mera 

noção terá de dar lugar a um conceito consolidado no edifício. É fundamental expor 

estas questões no início da dissertação de modo a fundamentar a subsequente 

reflexão que se desenvolve noutras áreas. A técnica e a tecnologia têm abordagens 

contemporâneas, mas as técnicas usadas na construção dos edifícios também são 

património, que o edifício testemunha. Assim, o conceito de património desenvolve-se 

nestas áreas com bastante abrangência.  

Mas este primeiro capítulo foca-se mais, num sentido geral, no lado histórico-artístico, 

que é a base real desta problemática, é o seu ponto de partida. Abordamos 

perspectivas que explicam em que consiste o Património, que defendem a sua 

conservação ao longo do tempo, tendo atenção à consciencialização do valor que este 

tem para a sociedade e a importância de o manter em destaque como um bem a 

proteger. 

No segundo capítulo a abordagem técnica e tecnológia surge no sentido de 

compreender melhor a importância do património arquitectónico dado que os materias 

e respectivas tecnologias acompanharam sempre decisões artísticas. Deste modo os 
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aspectos tecnico-tecnológicos tornam o conceito original de património mais 

abrangente. 

Neste capítulo damos então continuidade ao primeiro com noções mais técnicas sobre 

o que implica a noção de património e em que aspectos ela se insere a esse nível. 

Destacam-se controvérsias e problemáticas que ocorreram ao longo dos séculos 

desde que este tema se tornou fulcral para a nossa sociedade, tanto a nível 

internacional como a nível nacional, bem como as definições de todas as áreas 

relacionadas com a protecção do património. Apresentam-se documentos que expõem 

as regras e limites impostos para monumentos considerados Património, 

desenvolvidos ao longo das décadas. Mostram o princípio e o decorrer da discussão 

sobre este tema e como se solucionou. 

No terceiro e último capítulo, encontram-se os casos práticos, ou casos de estudo, que 

procuram provar e explicar diversas perspectivas e soluções de projectos reais que 

tiveram que ser respondidos e desenvolvidos com base nas regras e limites expostos 

no segundo capítulo, tentando com isso incorporar uma nova arquitectura. Não 

escolhemos mostrar apenas um pois em todos existem convergências e divergências 

de estratégia, bem como programas e enquadramentos diferentes. Este capítulo 

pretende assim mostrar como com um conceito base comum se pode, em conjunto 

com os diferentes tipos de intervenção, chegar a propostas tão diferentes e ainda 

assim com tantos pontos semelhantes, porque na realidade são todos projectos 

contemporâneos de arquitectura que procuram cuidar e preservar a memória e, em 

simultâneo, criar uma arquitectura de novidade e original. 
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2. PATRIMÓNIO 

Da actividade humana no mundo resulta a apropriação, adaptação e consolidação do 

e  meio ambiente às necessidades da própia vida. Daqui surge a necessidade de 

construir e a arquitectura revela-se de especial importância. E, seja através da 

arquitectura ou da construção de aglomerados de casas ou edifícios, povoações, onde 

a cidade sobressai, o construído apresenta-se como continuidade entre o passado e o 

futuro. Será aí que encontramos o património e o seu lugar na cultura humana?  

Segundo Erwin Panofsky (1940, p. 186), "O registo humanos nunca envelhecem [...]" o 

que nos pode transportar de um modo mais profundo a inquirir sobre a presença do 

que designamos como 'património' e a sua importância. Esta afirmação refere-se ao 

que o Homem tem vindo a criar ao longo da sua história, registando naturalmente a 

sua presença. Cria a prova física da sua própria existência, cria memória.  

Estes registos, sejam eles artísticos ou técnicos, encerram em si próprios a história da 

humanidade, seguindo uma linha orientadora do passado, que nos permite construir 

um presente na perspectiva de um futuro. Mais que existir nesse futuro, mais que 

contar um passado, Panofsky refere-se à contemporaneidade desses registos, ou 

seja, o Património pode ser considerado algo que não perde autenticidade 

contemporânea por ter tido origem no passado. É um acontecimento sistematicamente 

presente, actual e que faz sentido na civilização contemporânea. Há aqui a noção que 

reconhecer a validade do passado é importante. E pensando em arquitectura caberá 

ao arquitecto criar uma ponte entre o passado e o futuro. Assim, o arquitecto terá se 

reconhecer, interpretar e validar um passado e um presente. E a sua ferramenta é o 

projecto de arquitectura. 

Quando o arquitecto depara com um edifício antigo, com uma ruína, onde tem de 

intervir, a sua capacidade de  se manter contemporâneo virá do conhecimento anterior 

à sua própria existência e origem. O desafio é difícil. A nova arquitectura é, por isso, 

uma reinvenção da velha arquitectura, sendo que uma não pode existir sem a outra. 

Mesclam-se e completam-se. A nova arquitectura é mais do que a antiga actualizada.  

Ruskin entende ser impossível à arquitectura de uma época ser transponível para 

outra  e que seja compreendida da mesma maneira ou até mesmo alterada, 

considerando o revivalismo impossível. Isto cria um debate sobre até que ponto se 

pode transformar um património edificado; sobre o seu significado antes e depois de 
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ser intervencionado Ruskin pensa que a arte, sendo cronologicamente ordenada, fará 

da sua evolução uma realidade e um reflexo de uma sociedade evoluída. Há o 

sentimento de uma evolução contínua e perfeita e cada edifício ou obra de arte é um 

acontecimento dessa evolução. Existem, portanto, limites para a contemporaneidade 

de um património porque haverá que respeitar esse caminho evolutivo. 

A sua consagração ao património como tal pode não fazer sentido na civilização 

actual. Pode  consideradar-se esta noção de património parcialmente desenquadrada. 

Segundo Ruskin, a noção de património não passa pela sua duração enquanto 

arquitectura contemporânea mas como arquitectura temporal, que pertence a uma 

época determinada e que só faz sentido existindo assim. Assim, o seu carácter a-

temporal existe só enquanto for referencial de dada época. E uma intervenção 

posterior poderá desqualificar essa condição original. É um sentido restrito de respeito 

quer pela época quer pela obra onde ela surge. 

Compreendemos que o debate ao longo das décadas tenha sido na problemática de 

em que ponto podemos tranportar uma época para a nossa e se a conseguimos 

compreender de modo a inseri-la na actualidade. Choay escreve sobre Ruskin no 

modo como ele se opunha a um intervencionalismo radical. Para ele o monumento 

histórico era um legado deixado pelos antepassados que conferia aos edifícios um 

carácter sagrado. "As marcas que o tempo imprimiu sobre elas fazem parte da sua 

essência". (Choay, 1982, p. 159) 

De acordo com este tipo de pensamento de Ruskin, os monumentos não poderiam 

então ser tocados pois considerava-se que não tínhamos o direito de o fazer. Qualquer 

intenção de restaurar um edifício era, para Ruskin, um sacrilégio. Tal como ele, 

também Morris tinha esta abordagem em relação ao restauro. Para ambos mostrava-

se impossível debruçar-se sobre um monumento e dar-lhe outro sentido pois isso seria 

ferir a autenticidade que constitui o seu próprio sentido. A ruína e degradação 

progressiva eram para eles então o único destino dos monumentos. A reabilitação e 

reintegração numa realidade contemporânea era ir contra a própria existência 

humana. O legado seria apagado, os monumentos já não fariam sentido como 

monumento pois a sua essência estava adulterada e destruída. O edifício deveria 

menter-se imutável na sua forma e, por outro lado, o tempo deixaria sucessivamente a 

sua marca. E o grande desafio do edifício era o tempo e as suas marcas. No edifício 

conseguir-se-ia então ler a sua antiguidade de acordo com a continuidade desse 
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tempo. Estas ideias são características do Romantismo onde os testemunhos do 

passado surgiram sob a forma de ruína no meio de uma natureza, que também se 

admirava. 

Morris (1888, p. 96) enfatiza o poder do estudo sobre o passado e a importância que 

este tem para mostrar a evolução da arquitectura. A época que considera ser a melhor 

na história do ser humano é a Idade Média e o Gótico. Admite que o pós-Gótico 

poderá ter sido dos piores com diversas destruições disfarçadas de recuperações de 

edifícios, por falta de conhecimento, falta de estudo e ignorância de quem os realizava. 

Isto ajuda-nos a compreender em que ponto o estudo e contexto da história do 

património pode influenciar qualquer tipo de reabilitação de um edifício construído 

numa época diferente da nossa. Conhecer os nossos antepassados e os seus feitos é 

considerado, por Morris, a base fundamental para a evolução da arquitectura. Se esta 

for desenvolvida de maneira irresponsável, sem qualquer noção do passado, irá, com 

certeza, resultar num projecto imperfeito. A importância do estudo sobre o passado é 

parte do que torna o projecto de reabilitação um sucesso. 

Partindo de uma perspectiva estratégica de projecto, o ponto de partida para a 

realização deste deve ter sempre o seu início numa base de pesquisa e 

enquadramento histórico, quer seja do edifício a intervir quer seja do que o rodeia, 

num estudo aprofundado do contexto em que se encontra e se desenvolve o edifício. 

Existe sempre uma envolvente quer a nível urbano quer a nível biográfico referente a 

um edifício. 

2.1. PATRIMÓNIO: CONSCIÊNCIA E VALOR 

Como poderíamos nós avançar sem o conhecimento dos antepassados, sem saber o 

que já foi feito, conquistado e descoberto? No livro Património arquitectónico e 

arqueológico lê-se que "a presença do passado no património arquitectónico constitui 

para um ambiente equilibrado e completo" (Lopes F, 2004, p. 156) sendo por isso um 

dever do Homem permitir que este mesmo património seja transmitido às gerações 

futuras na sua plena autenticidade pois caso isso não seja feito é destruída parte da 

existência e memória da humaninade. 

A presença do passado no património constitui algo que mantém presente a existência 

daquilo que não presenciámos nem vivemos para, de algum modo, ajudar as gerações 

futuras a conhecerem melhor a sua própria história. Isto torna-se a chave desta 
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problemática que envolve o tema da reabilitação. As questões por responder andam 

em torno desta ideia de passado coexistindo com o presente. É um sinónimo de 

progresso, de desenvolvimento da civilização que soube preservar e conservar o 

património, intervindo de modo regrado e pensado. A mais recente questão da 

modernidade prende-se agora com um novo tipo de intervenção, aquela que de algum 

modo pode ser vista como desrespeitador pelo simples facto de alterar a 

funcionalidade que antes definia o uso do edifício. O novo desafio face à manutenção 

e protecção do património debate-se com o controlo do grau de modificação de um 

edifício, até onde é permitido ir o programa arquitectónico para que exista um 

equilíbrio e não uma destruição do legado patrimonial. 

Victor Mestre (2012, p. 9) interroga-se no livro Guias de Arquitectura - Espaços e 

edifícios reabilitados sobre assuntos pertinentes que esta dissertação procura explorar 

e responder. Interroga-se no seu breve texto se este património que ao longo dos dois 

últimos séculos tem crescido a uma velocidade bastante vincada e que faz surgir a 

dúvida se existe espaço para estes edifícios na nossa civilização, se faz sentido 

mantê-los e recuperá-los. Por fim se a nova arquitectura, a arquitectura do futuro 

passa por incorporar parte ou todo o antigo herdado. Estas questões são 

extremamente objectivas para o tema que desenvolvemos. São questões que põem 

em perspectiva o conceito de reabilitar e que vantagens traz, não só a nível 

arquitectónico como a nível social, ou seja, se a nossa sociedade terá espaço justo 

para manter viva a memória do passado fazendo com que esta continue a fazer 

sentido. 

Nesta linha de pensamento continuamos por isso a vincar que "o património 

arquitectónico é um capital de insubstituivel valor espiritual, cultural, social e 

económico" (Lopes F, 2004, p. 157). Podemos perceber que ao longo das gerações 

interpreta-se o passado de diferentes maneiras e que com isso as inspirações também 

vêm de diferentes pontos, o que reafirma que tudo o que é construído vai criar 

memória e acrescentar conhecimento à sociedade para que se continue a evoluir sem 

nunca destruir o que ficou para trás. 

O património arquitetónico, construído e paisagístico, englobando os aspetos do meio 

ambiente resultantes da interação entre as pessoas e os lugares através do tempo, é 

um recurso de importância vital para a identidade coletiva e um fator de diferenciação e 

de valorização territorial que importa preservar e legar para as gerações futuras. 

(Portugal. Direcção-Geral do Património Cultural, 2015) 
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"O património enquanto coisa física dinâmica, tem efectivamente no tempo um dos 

mais delicados factores de perturbação e/ou de «salvação»". (Mestre, 2012, p. 9) 

A sua conservação, valorização e divulgação tem um potencial de projeção local, 

regional, nacional e, em casos específicos, mundial, com capacidade de atratividade de 

diferentes públicos pelos diversos aspetos associados à sua fruição, atendendo à 

diversificação dos valores associados; de ordem histórica, urbanística, arquitetónica, 

etnográfica, social, industrial, técnica, científica e artística. (Portugal. Direcção-Geral do 

Património Cultural, 2015) 

As intervenções no património cultural, construído e paisagístico, devem por isso 

observar e cuidar das diversas valências e expressões que o caracterizam e que lhe 

conferem um carácter único e insubstituível, numa operação técnica pluridisciplinar 

integrada e exigente, determinante para a futura fruição pública dos monumentos 

singulares, conjuntos ou sítios e dos respetivos contextos que com eles possuem uma 

relação interpretativa e informativa. (Portugal. Direcção-Geral do Património Cultural, 

2015) 

John Ruskin escreve: "Podemos viver sem arquitectura de uma época, mas não 

podemos recordá-la sem a sua presença. Podemos saber mais da Grécia e da sua 

cultura pelos seus destroços que pela sua poesia e sua história [...]". (Ruskin J, 2008, 

p.10) O facto de existir uma prova física sobre o que antecedeu ao nosso presente, 

mesmo que esse passado já não esteja apresentado como originalmente, é a chave 

da evolução e a validação de um futuro arquitectónico. O registo arquitectónico para 

Ruskin tem mais peso do que qualquer outro que também desempenhe o papel de 

relatar a história da Humanidade. 

Para fazer arquitectura tem de existir consciência e respeito sobre o valor do 

momumento, pela salvaguarda da autenticidade histórica dos edifícios, sendo que o 

novo uso ou nova abordagem deverá aparecer com distinção do antigo tendo sempre 

assente a preocupação de não se sobrepor nem destoar e sem tomar um papel de 

"falso histórico". Tal como defendia Camillo Boito conciliando as teorias proteccionistas 

de Ruskin e a necessidade de restaurar de Viollet-Le-Duc, reconhece o testemunho 

dual da obra (histórico e artístico) e destaca-se pela filiação do restauro corrente 

científico que alerta para a urgente necessidade de evitar a destruição do património, 

aos poucos substituído pelo "falso histórico". 

Viollet-Le-Duc opunha-se à ideia de que restaurar significava refazer ou manter o 

edifício e sim dizia que era um processo de restabelecimento a um estado completo 

que pode não ter existido nunca em nenhum momento. A ideia que passa é a de que 
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restaurar, reabilitar um monumento é dar-lhe nova vida, um novo significado, permitir 

que este seja visto e vivido de uma percepção diferente. 

Assim, a introdução de um novo uso deve ser equilibrada, não servir de ruptura com o 

antigo e através do novo exaltar o que existe numa linguagem uniforme para que a 

leitura do histórico seja clara e inequívoca. 

Para que isto aconteça o projectista/arquitecto tem de fazer uma profunda análise 

sobre o edifício em que vai intervir passando por vários estágios do estudo, seja o 

edifício de valor histórico, para que possa ser feita uma introdução mais fácil do novo 

uso no existente. 

Numa visão mais económica, o Artigo 4º da Carta de Lisboa sobre reabilitação urbana 

integrada (p. 266), explica que "a Reabilitação [...] filia-se nas novas atitudes da 

sociedade, abandonado a atitude consumista [...] que atribuía aos edifícios uma vida 

útil curta" e que com este factor este método de aproveitamento construtivo tem 

menores custos e incorpora mais mão-de-obra, levando à criação de emprego e tem 

um efeito muito positivo na economia da construção. 

Quando se fala de património arquitectónico, refere-se sempre à questão cultural que 

tem de ser atendida a nível social. "A sua conservação, valorização e divulgação tem 

um potencial local, regional, nacional e, em casos específicos, mundial, com 

capacidade de atractividade de diferentes públicos pelos diversos aspectos associados 

à sua fruição, atendendo à diversificação dos valores associados; de ordem histórica, 

urbanística, arquitectónica, etnográfica, social, industrial, técnica, científica e artística." 

(Portugal. Direcção-Geral do Património Cultural, 2015) 

2.2. PATRIMÓNIO. O VALOR: CONSCIÊNCIA ARTÍSTICA E HISTÓRICA. 

É a noção de que, em dada época, existem objectos de arte, objectos arquitectónicos, 

que por esse facto são excepcionais, logo são mais representativos, do que a 

criatividade do indivíduo, do seu autor e do espírito dessa época. O valor patrimonial, 

arquitectónico e artístico, não se altera consoante a época que o indivíduo vai vivendo, 

ou seja, o valor permanece ao longo do tempo. 

O que se entende por monumento? Pergunta Françoise Choay no seu livro Alegoria 

do Património. Vem do latim monumentum e significa advertir, recordar, o que 

interpela a memória. Como já tínhamos mensionado antes, um monumento pode ser 

considerado qualquer objecto edificado construído por uma comunidade com o 

objectivo de recordar, seja pelos próprios ou por gerações seguintes. Esse passado é 
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invocado e convocado mas não é um passado qualquer: foi localizado e seleccionado 

para fins vitais, manter e preservar a identidade de uma comunidade. (Choay, 1982, p. 

17 e 18) 

O monumento é a "garantia das origens e acalma a inquietude que gera a incerteza 

dos princípios." O objectivo do monumento é o de reviver o passado no presente. Mas 

mesmo esse passado sofre com as injúrias do tempo e o seu esquecimento, o seu 

desuso e desafectação fazem com que o edifício monumental seja posto de lado, seja 

negligenciado e acabe por cair. Mesmo que este não caia por falta de cuidado e de 

atenção por parte da comunidade, por vezes a destruição ou descontrução intencional, 

como escreve Choay, também significa uma ameaça real para os monumentos. Esta 

última tem como justificação a falta de vontade de recuperar o que o tempo foi 

apagando, de se importar com o degradado e é um desrespeito pela memória. (Choay, 

1982, p. 18 e 25) 

A permanência simultânea de dois valores: 

- indivíduo; 

- a época. 

Tal como diz Viollet-le-Duc no livro Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française 

du XI au XVI Siécle, ao ter em conta a arquitectura do início de uma civilização que 

sucede a outra, é preciso ter também em conta, por um lado, as tradições e, por outro 

lado, as novas necessidades que a civilização apresenta. 

William Morris diz também, por seu lado, que este conceito "arquitectura" representa 

um conjunto de modificações e alterações feitas na superfície terrestre com o objectivo 

de satisfazer as necessidades humanas. 

Duas perspectivas que vão de encontro à relação destas duas noções de "época" e 

"indivíduo". O indivíduo representa as necessidades da civilização, que vai sendo 

modificada consoante a época em que acontece a introdução de um novo conceito 

arquitectónico. Este factor pode também alterar as noções de valor da arquitectura, 

mutáveis consoante as necessidades e prioridades do indivíduo. 

Morris prossegue dizendo que não devemos confiar os nossos interesses a uma elite 

de homens preparados, pedindo-lhes que explorem, descubram e criem um ambiente 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   24 
  

para nos albergar, maravilhando-nos depois com a obra completa, aceitando-a como 

uma coisa bela e acabada. Cada um de nós tem a obrigação de garantir a gestão 

adequada da paisagem terrestre, com a noção de que a todos pertence o dever de 

moldar o ambiente que nos rodeia. Isto mostra-se uma preocupação que deve ser 

levada em consideração para a construção e consolidação de uma cidade, pois não é 

apenas a nível social e político que se constrói algo de extraordinário mas sim a nível 

de construção pois reflete a fase em que nos encontramos. 

Numa noção mais profunda e filosófica, Erwin Panosfky desenvolve um artigo, The 

History of Art as a Humanistic Discipline, em torno destas questões do ponto de vista 

do humanista em oposição ao ponto de vista do cientista. Panofsky reconhece três 

problemas que surgem na defesa da história da arte e a necessidade de saber sempre 

mais antes de começar uma investigação. O primeiro problema é o facto de que para 

que haja um entendimento de um determinado documento é necessário o 

entendimento de outros documentos. O segundo passa pela recriação estética da obra 

e investigá-la de forma racional, coisas que podem parecer bastante contraditórias 

mas que na realidade não existem separadamente. Para Panofsky, os humanistas 

respeitam muito a tradição, olham para ela como algo real e objectivo que tem de ser 

estudado e, se necessário, reintegrado. "We restore old things, we do not produce new 

ones". (Panofsky, 1940, p. 181) 

Em oposição fala que também um cientista é confrontado com registos humanos. A 

forma como este usa os registos é que difere da forma como o humanista usa os seus. 

Os registos servem, para o cientista, como instrumento de investigação e não como 

objecto de investigação. O cientista procura com o passado descobrir o futuro 

enquanto que o humanista procura entender e saber sempre mais sobre o passado. 

"From the humanistic point of view, human records do not age". (Panofsky, 1940, p. 

186). Onde podemos pensar se o papel do arquitecto não será conjugar estes dois 

pontos de vista na medida em que o arquitecto projecta sempre para o futuro. 

A semelhança que existe entre estas duas maneiras de saber é o processo de 

investigação que começa pela observação. O início de toda a investigação começa 

com o entendimento através do que se observa acerca de um objecto. Um trata-se de 

um observador de fenómenos naturais (cientista) e o outro um examinador de registos 

humanos (humanista). Panofsky diz que todos os conceitos históricos têm bases nas 

duas categorias que mais definem a evolução humana: o espaço e o tempo. Assim, 
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todos os registos têm sempre uma data e local associados a si, permitindo que lhes 

seja identificado quando e onde foram criados. Isso permite a quem os consulta que 

os consiga compreender melhor e, tanto da parte do cientista como da parte do 

humanista, usá-los correctamente na sua investigação. (Panofsky, 1940, p. 187) Mas o 

espaço e o tempo também são matéria prima para a arquitectura, para os arquitectos,  

Para a elaboração dessas investigações é necessário seguir um conjunto de passos 

comuns. Primeiro, a observação do fenómeno natural, como já tínhamos mensionado, 

seguindo-se a examinação dos registos humanos. Os registos têm depois de ser 

descodificados e interpretados. Por fim, os resultados têm de ser classificados e 

ordenados num sistema coerente que faça sentido. (Panofsky, 1940, p. 187) Isto 

mostra que até o material utilizado numa investigação é escolhido previamente 

segundo teorias e conceitos históricos. 

Em suma, Panofsky procura explicar que seja para que propósito ou que área for, 

mais científica ou mais humanista, os registos, teorias e conceitos históricos estão 

sempre presentes, influenciando a pesquisa e processos de desenvolvimento de 

novos projectos. O presente depende sempre de um passado que podemos escolher 

utilizar em maior ou menor quantidade, como objecto ou como instrumento de estudo 

com o objectivo de chegar a uma solução projectual. Isto aplica-se na nossa 

dissertação na medida em que também a arquitectura depende deste método de 

reconhecimento do passado e utilização do mesmo para construir um futuro. O 

arquitecto dispõe de registos históricos sobre as cidades, sobre os edifícios e sobre a 

organização urbana para compreender tanto a nível social como a nível construtivo o 

que pode ser desenvolvido futuramente. Com base nestas provas históricas, através 

de monumentos, de objectos que são considerados excepcionais, o arquitecto 

desenvolve conceitos novos e soluções que têm sempre presente a herança e a 

memória que vão direccionando a nova arquitectura. 

Mas, mesmo existindo monumentos e objectos excepcionais, que nos guiam sob o 

ponto de vista do valor, uma cidade ou uma civilização não se faz só desses objectos 

excepcionais, o que levou a prestar-se atenção a actividades mais lactas e profundas 

como noções de apropriação de território e tissituras de aglomerados e cidades. 
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2.3. IMAGEM PROVIDA E IMAGEM RECRIADA 

O edifício chega-nos provido de uma imagem, que alicerça a sua vida enquanto 

objecto material, que nos dá informação concreta da sua existência enquanto 

enraizado no espaço e no tempo desde a sua criação. O fim para que foi criado, o 

modo como foi transformado e entendido são episódios da história do edifício 

segmentados pelo espaço e pelo tempo, mas que simultaneamente também formam o 

conjunto da corrente da própria história até ao dia de hoje. E é aqui, que olhamos o 

edifício numa perspectiva de nele intervir, de o recriar, de assegurar uma continuidade 

no espaço e no tempo. 

Arquitectura, Presença, Linguagem e Lugar, noções defendidas por Norberg-Schulz 

permitem-nos organizar o significado do edifício no espaço e no tempo através do 

modo múltiplo como ele acontece, como o edifício se revela. Estas noções num plano 

de contemporaneidade podem facilmente ser encaradas como questões chave, que 

nos levam a compreender o edifício, não como ser isolado, mas contextualizando e, 

assim, delinear uma estratégia de projecto mais abrangente. Assim, tornar-se-á mais 

fácil compreender o percurso do edifício até hoje e dar um valor profundo à 

intervenção contemporânea. O edifício deverá prosseguir no seu espaço e no seu 

tempo como suporte da própria vida. 

Uma questão central é, então, a imagem, que não sendo algo abstracto, mas muito 

concreto, fornece informação sobre o lugar e o edifício. É através da imagem que se 

consegue avaliar a relação edifício-lugar e compreender a sua ocorrência única no 

espaço e no tempo, descobri-la num percurso histórico e modificá-la através de uma 

intervenção que reflicta um espaço e um tempo contemporâneos. E, seguindo 

Norberg-Schulz poderemos falar da configuração da imagem, o que nos remete para a 

sua complexidade e natureza própria. 

First and foremost, it will be necessary to emphasize that an image is neither a sign nor 

a symbol, even though an image can be both signs and symbols. While a sign has an 

indicative function, and a symbol functions through substitution, an image is something 

that is both new and rather peculiar. It represents nothing other than itself, but, [...] it 

assembles a world and thus goes beyond its component elements. This is all more true 

of an architecture image, which is the corporeal expression of presence, an imago 

mundi. Precisely because architecture mirrors the whole of a presence, it has been 

called the "mother of all arts." It is typically intersubjective, in a more satisfactory 

manner than any other art and it is directed toward a commitment to provide mankind 

with a solid rooting in space and time. Given, however, that life is movement and tends 
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to elude all roots, what we are dealing with here is not a fixed and concrete support, but 

rather a structure-qua-place that "opens" a world. (Norberg-Schulz, 2000, p. 10 e 11) 

 
Pode-se dizer, que Norberg-Schulz ao caracterizar o que é a imagem do edifício-lugar 

via importância da arquitectura, a mãe das artes, que cria uma imago mundi, perfeita e 

completa, proporciona um sólido enraizamento no espaço e no tempo. E, se isto 

acontece no passado, implica que, igualmente, a intervenção contemporânea deverá 

proporcionar uma enraizamento no espaço e no tempo equivalentes. 

Por outro lado, o facto de a imagem não ser nem signo, nem simbolo, mas algo mais 

abrangente e totalizante, significa que a apropriação do edifício no qual se vai intervir 

não poderá seguir configurações básicas de linguagem apoiadas em signos ou 

simbolos. Terá - e isso é mais difícil de apreender - compreender essa complexidade 

que agrega o espaço e o tempo numa espacialidade única tornada possível por uma 

materialidade muito específica, que enraíza o edifício na corrente do espaço e do 

tempo e na contemporaneidade. 

Quando se trata de um edifício, carregado de história, com uma imagem definida, o 

seu percurso é claro e entendido como um critério para a nova intervenção. O papel 

de intervenção será reavivar a imagem antiga, sem distorcer o seu significado. Se 

possível, esse significdo deverá, inclusivamente ser enfatizado. Mas esta atitude não é 

incompatível com uma nova linguagem, a qual é necessária para responder às 

expectativas de uma nova sociedade. 

Contextualiza-se, assim, a presença do edifício no espaço e no tempo e procura-se 

responder às questões contemporâneas, que são impostas, mas que não deverão 

destruir a imagem arquitectónica já perpetuada aquando da criação do edifício. 

Simultaneamente, procura-se dar um novo sentido ao edifício para  que se enquadre 

no seu (novo) espaço e no seu (novo) tempo, num novo passado, num novo presente, 

num novo futuro porque a intervenção implica sempre uma avaliação do passado, do 

presente e do futuro. 

 A imagem do edifício-lugar continua totalizante e será a nova imago mundi, uma nova 

criação completa e perfeita. Absorve  qualquer processo interventivo e assimila 

constantemente as mudanças que são feitas através de um construir, as quais, 

consequentemente, lhe vão acrescentando história e memória. A arquitectura 

contemporânea é, de algum modo, uma espécie de ponto de chegada e ponto de 
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partida, que identifica um passado excepcional através de um toque de 

contemporaneidade. Fixa-se um espaço e um tempo que se renova. 

A monumentalidade que fala de memória e enraíza o Homem no tempo, é, de modo 

concreto, a imagem do edifício no espaço. Mas o ser concreto significa, que não há 

lugar, mas lugares, que não há edifício, mas edifícios, donde a essência da relação 

edifício-lugar poderá ser descrita a partir de um regionalismo, cada um desses 

regionalismos sendo uma ocorrência única. 

O regionalismo, que fala da necessidade de assentar essas mesmas raízes no 

espaço, é, também ele, a expressão física da imagem arquitectónica. Estes são os 

elementos que permitem a noção de que ao longo do tempo existem mudanças e 

constantes num lugar e num edifício que, consequentemente, vão transformando a 

imagem. 

A imagem é então, a expressão física que um lugar e um edifício têm e que determina 

uma época, um estilo, uma história agregada a eles. A partir dela pode situar-se no 

espaço e no tempo um registo físico e saber como ele se transformou. Assim, existe 

uma maior percepção do que nos rodeia e o que passou, sabendo que o futuro terá 

novas imagens, com um enorme sentido de respeito pelo passado, adaptadas ao 

contemporâneo. 

Nos casos de estudo, que são enunciados no capítulo 4, pode encontrar-se estas 

referências e questões quanto à monumentalidade e ao regionalismo, que 

posteriormente resultam numa imagem. 

O facto de, por exemplo, o caso da igreja de São Francisco, em Espanha, estar 

localizada num lugar determinado, significa que ela é actuante na construção de um 

regionalismo específico que a integra na cidade de um modo pensado e propositado. 

Esse regionalismo advém do facto de se tratar de um monumento importante para a 

cidade, que, em si também é única. A sua monumentalidade permitiu que o edifício se 

situasse num espaço e num tempo e que se mantivesse ao longo dos séculos como 

ponto fundamental da estrutura urbana, do lugar. 
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Ilustração 1 - Igreja de Sant Francesc (Espanha), Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
A monumentalidade que este transmite é então alterada aquando da integração de 

uma nova materialidade. É recriada através da nova intervenção que, por sua vez, 

transforma a sua imagem. Dado que a imagem é a expressão física de uma intenção, 

neste edifício, essa imagem transmite-se pela mutação material da essência do 

monumento. A memória do edifício pode permanecer até um certo ponto, mas a sua 

imagem é percebida de maneira diferente pois a nova intervenção, que se provém de 

novas materialidades e novas concepções, acaba por transformar a noção geral que 

se tem do edifício, como ele era conhecido e percepcionado. É criada uma nova 

imagem. O regionalismo prevalece no espaço e no tempo e absorve a nova linguagem 

marcada pela alteração da monumentalidade. 

2.4. A ARQUITECTURA MODERNA E A INTERVENÇÃO CONTEMPORÂNEA 

A Arquitectura Moderna, por vezes, é apresentada algo desligada de um passado 

histórico, que critica como actividade do passado, que já perdeu o seu sentido. 

Contudo, observando obras como Espaço, Tempo e Arquitectura, de Sigfried Giedion, 

observa-se a enorme atenção que se presta na questão da continuidade da cultura 

arquitectónica, que vai adicionando novas soluções e novas experiências. E, explorar 

esta questão, este modo de ver, pode levar-nos a reflectir como ideias da forma-

http://www.jordisurroca.com/
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segue-a-função, da planta livre, da flexibilidade espacial, dão origem a modos de 

intervir no património profundos. 

A nova arquitectura tem novos materiais e novas exigências fundionais, mas cresceu 

um sentido de apropriação do espaço mais flexivel e profundo quanto ao entendimento 

do comportamento do próprio espaço enquanto experiência. Assim, as intervenções 

contemporâneas aprenderam com uma atitude, que separando-se do passado pela 

afirmação da contemporaneidade, em rigor, não estabeleceu um corte com esse 

passado. Pelo contrário, acreditava num diálogo, que, pouco a pouco foi inventando. 

A Arquitectura também precisa do seu tempo. Tempo de estudo e de análise para se 

conhecer bem os dados do problema. Tempo de reflexão para se chegar a uma 

síntese, a uma solução rigorosa. E um tempo adequado para a sua construção. 

(Baeza, 2011, p. 26) 

A satisfação das necessidades do homem (função), a resposta à paisagem em que se 

insere (contexto), a racionalidade de construção (construção) e a possibilidade de ser 

colocada ao alcance de todos (economia), devem ser algumas das qualidades da 

criação arquitectónica. Tomando estas características como pressupostos a 

Arquitectura deve oferecer ao homem esse "algo mais" que é a Beleza. (Baeza, 2011, 

p. 25) 

Pretendemos apenas explicar o modo como o Património, não só tem um papel 

condutor para a nova arquitectura, dando os princípios e directrizes, como também 

pode e deve servir como motor de desenvolvimento da arquitectura contemporânea, 

ou seja, a contemporaneidade deve tirar partido do pré-existente, da sua história, das 

características marcantes e do percurso temporal e criar uma solução que não destrua 

nem esconda o Património.  

A prioridade de um projecto de reabilitação é ter como princípio manter o monumento 

fiel a ele próprio, manter a sua memória e partir dessa ideia uma intervenção que 

encaixa no existente. A estratégia projectual deve partir do antigo para o novo. A nova 

arquitectura não deve, por isso, ser a prioridade ou o ponto de partida, pois assim 

estaria a ser posto em causa o conceito de reabilitação. Esse conceito de criar algo 

novo num edifício existente perderia o sentido, pois estaria a ser priorizada a nova 

arquitectura em deterimento da arquitectura original. Uma reabilitação é, na sua base, 

uma integração nova numa antiga. Mas também não se está a afirmar, que a nova 

arquitectura tem um papel secundário afastado do seu espaço e do seu tempo. Este 

desafio de integrar novas materialidades, novas intenções e novos programas é o 

conceito base da reabilitação. 
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A nova arquitectura deve ser o resultado do Património existente com intenções e 

conhecimentos contemporâneos, que levam a uma fusão harmoniosa e equilibrada 

dando continuidade a esse Património. E esta arquitectura é desafiada a intervir no 

património arquitectonicamente excepcional e é confrontada com a urgência de 

salvaguardar o que de valioso existe no espólio arquitectónico.  

A maneira como se intervem nesse mesmo património requer, por isso, um cuidado 

acrescido em relação ao que se constrói de raiz. Tem vindo a ser defendido ao longo 

de algum tempo, que o respeito pelo antigo deve ser um princípio de abordagem à 

intervenção nova, mas por outro lado, mais recentemente também tem vindo a ser 

defendida a introdução, em simultâneo, de novas funções aproveitando o edifício no 

seu todo e incorporando novos programas no seu interior. Neste campo, o critério de 

intervenção passa por fases delicadas no que diz respeito ao grau de abrangência da 

nova intervenção no antigo. 

O Movimento Moderno tinha como princípio o conceito "forma segue função", que 

Louis Sullivan popularizou e tornou uma referência para arquitectura moderna ao 

escrever o ensaio The Tall Office Building Artistically Considered: 

Whether it be the sweeping eagle in his flight or the open apple-blossom, the toiling 

work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the 

drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law. 

[...] It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and 

metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations 

of the head, of the heart, of the soul, that life is recognizable in its expression, that form 

ever follows function. This is the law. (Sullivan, L., 1896, p. 408) 

Isto significa que a estrutura formal de um edifício deve reger-se e partir da função que 

lhe é atribuída. Para Sullivan as formas da natureza são as que, sem qualquer dúvida, 

não fariam sentido que fossem de outra maneira. Diz que, por serem tão 

características e tão reconhecíveis, na sua estética, naturalmente só podem existir 

assim. Ou seja, se algo criado pela natureza se fez com aquela  forma específica para 

aquela função apenas, não pode ser aceite que a sua naturalidade formal seja 

alterada. Nunca poríamos em causa alterar um elemento da natureza, seja árvore ou 

animal, pois só o reconhecemos com aquelas características o que nos faz pensar, 

então que, quando criamos algo com uma função determinada e, por conseguinte uma 

forma agregada a ela, alterar a sua função teria que automaticamente alterar a sua 

forma. 
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Com este princípio poderíamos pensar que então a forma da arquitectura deve 

depender exclusivamente de uma ideia funcional. Que deve ser o resultado de um 

processo de reflexão sobre a função do edfício que depois encontra a sua forma 

directamente ligada a ela. Será mesmo assim? 

Panofsky, no seu artigo The History of Art as a Humanist Discipline, sublinha que uma 

obra de arte não é construída exclusivamente para ser apreciada do ponto de vista 

estético, tal como o conceito da arquitectura moderna de "forma segue função". Mas, 

acrescenta ainda que a obra de arte ainda que tendo a sua função como experiência 

principal, não deixa de ser apreciada esteticamente pelo utilizador pois a sua forma 

estética existe e está presente. Ou seja, a forma arquitectónica pode ser a 

consequência da função mas não deixa de ter um papel importante na experiência do 

edifício. (Panofsky, 1940, p. 189 e 190) Com este pensamento podemos então 

considerar que uma (forma) pode continuar existir sem a outra (função)? 

Pode ler-se no livro Roots of Modern Architecture, "The idea of a continuous isotropic 

space is a basic condition for the development of the free plan." (Norberg-Schulz, 

1988, p. 29), que compreende o conceito base do que veio originar, na nova 

arquitectura , o conceito de planta livre. Embora seja um conceito novo, tem algumas 

noções retiradas do passado. Passado esse que se situa no Renascimento, como por 

exemplo em obras de Filippo Bruneleschi, onde já havia uma preocupação pela 

organização espacial, uma estratégia e um pensamento mais atento em relação ao 

desenvolvimento de um espaço, tanto a nível estrutural como a nível funcional. Para 

além do Renascimento, também as casas clássicas japonesas tiveram influência neste 

novo conceito e modo organizativo de projecto.  

A ideia principal deste conceito era a de poder aproveitar o máximo de espaço com o 

mínimo de estrutura. As paredes desaparecem para dar lugar a um espaço livre, 

desimpedido e amplo. O objectivo final seria a criação de uma arquitectura mais limpa, 

sóbria e um aproveitamente total do espaço. Outro objectivo era o de poder criar uma 

flexibilidade espacial que facilitasse a transformação dos espaços, consoante se 

desejava. Poder ter inúmeros espaços diferentes, ao longo do tempo, num mesmo 

edifício com uma simples deslocação de mobiliário ou mudança de percurso, 

reorganizando por completo o entendimento geral do todo é o que o princípio de planta 

livre permite. A planta livre veio portanto modernizar a maneira como se vive e se 

convive com a arquitectura, no tempo moderno, sendo que de alguma maneira o 
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princípio do movimento moderno continua viável, a forma continua a seguir função 

pois a arquitectura é mutável consoante a função atribuída ao espaço. 

Numa nota mais aprofundada, o novo uso deve no entanto ter uma introdução ao 

edifício delicada e equilibrada sendo que não chega apenas a confiança de que a 

noção planta livre permitirá a fácil adaptação de qualquer uso a qualquer edifício. 

Podemos considerar até que a forma arquitectónica de um edifício pode ter, a longo 

prazo, uma importância maior do que inicialmente se pensa. Conjungada com novas 

funções reporta sempre o utilizador a uma época e ambiente específicos, ajudando a 

compreender o desenvolvimento e o critério utilizado na função original. É como o 

transporte temporal do edifício. Com isso, ajuda o arquitecto a respeitar e a conhecer 

melhor o edifício e consequentemente também permitirá ao utilizador compreender a 

reabilitação. 

Existem projectos que intervêm numa área maior, introduzindo com mais abrangência 

o novo projecto, enquanto que em outros projectos há apenas um pequeno 

complemento que é inserido no existente e conservado/restaurado o antigo, 

rejuvesnescendo-o. 

"A intervenção física no existente, como condição de valorização da obra 

arquitectónica, liga-se ora à procura de manutenção de resposta funcional, ora à 

vontade criativa motivada por critérios não utilitários." Ainda assim, existe um inevitável 

confronto físico e espacial que exige por parte do arquitecto uma interpretação crítica 

sobre o edifício que vai reabilitar podendo, com maior ou menor profundidade, 

absorver a simbologia global do objecto, o que acaba por se tornar numa 

condicionante para a transformação do existente. (Tomé, 2002, p. 15) 

As diferentes soluções e a necessidade que um edifício antigo tenha para que a sua 

recuperação seja feita, mais ou menos profunda, tem, em comparação com um edifício 

construído de raiz, uma necessidade de abordagem bem mais preocupada e cuidada 

porque está em causa muito mais que apenas projecto arquitectónico e um conceito 

anexado a ele, está em causa uma história, uma memória, um programa há muito 

definido e uma estrutura altamente detalhada e específica, que se liga a épocas 

distantes e com imensas especificidades. 
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Numa reabilitação onde é inserida uma nova função existe sempre a condicionante do 

grau de transformação da arquitectura existente. O arquitecto é sempre confrontado 

com essa problemática e com o dilema do que pode e deve ser mantido e de como se 

une as duas realidades num espaço só. A interpretação do arquitecto passa sempre 

por uma noção geral do eficício, analisando detalhadamente o que faz sentido manter 

e o que já não pertence com a nova construção. Por outro lado, a nova intervenção 

deve saber cingir-se ao seu plano de novidade e respeitar os elementos existentes. É 

uma operação que deve ser ponderada e muito bem estudada para que não haja uma 

ruptura com o passado ou uma má introdução do presente, perdendo-se a 

oportunidade de unir ambos de modo a criar uma nova arquitectura contemporânea.  

Quanto às igrejas, especificamente, este conceito de planta livre não é propriamente 

uma noção que esteja implementada quanto à sua organização arquitectónica. Como 

se sabe, as plantas das igrejas seguem um princípio bastante específico e regrado, 

com uma organização igualmente fundamentada. Tudo é feito com uma função 

determinada e a sua organização segue um percurso lógico sob essas mesmas 

funções. No entanto, entende-se que até certo ponto o espaço de uma igreja transmite 

uma certa liberdade espacial que pode facilmente tornar-se flexível a quando da 

inserção de um novo uso.  

A amplitude que uma igreja contém, torna-a espacialmente flexível para a adaptação 

da função e por conseguinte a introdução de novos usos. Esta flexibilidade espacial 

permite uma flexibilidade funcional que é fulcral para o tema que apresentamos nesta 

dissertação. Os novos usos significam novas funções que por sua vez significam 

novas estruturas formais. 

As igrejas apresentam características muito próprias e por isso a forma como se faz a 

aproximação a elas com um novo uso é por sua vez igualmente bastante definida. A 

simboligia que cai sobre um edifício como este tem imensa importância quando se 

trata de transformar. 

Têm sido adaptadas à arquitectura moderna, mudando o seu aspecto formal mas 

mantêm-se algumas características que nos permitem sempre entender aqueles 

edifícios como sendo de cariz religioso modernizado consoante a época em que é 

construída. 
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"Desta forma, as igrejas e os edifícios religiosos em geral assumiram-se como 

objectos artísticos densos e complexos", pois frequentemente sofriam processos de 

transformações e de redefinição das suas qualidades espaciais e funcionais, sendo 

que o termo restauro não se pode considerar adequado para nos referirmos ao que 

aqui acontecia. (Tomé, 2002, p. 28) 

À partida, a forma segue função impõe um sentido determinístico ao espaço, que 

significará que qualquer alteração de uso do edifício implica o seu desmebramento 

simbólico. Assim, seria imposível, ou praticamente impossível, intervir-se de modo 

positivo no património. Transformar uma igreja num espaço, que não fosse para o 

culto seria impensável. 

Mas, curiosamente, a Arquitectura moderna também desenvolveu uma grande 

variedade de soluções para uma mesma função, o que abriu outro leque de 

possibilidades. E desenvolveu a planta livre e a flexibilidade espacial. E estes 

instrumentos revelam-se hoje cruciais nas abordagens ao passado e na coexistência 

do passado com a contemporaneidade.  

2.5. ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PRÉ-EXISTENTE. 

O conhecimento do edifício é o ponto de partida para a compreensão correcta e 

completa do modo como se deve intervir no edifício histórico com a nova arquitectura. 

Existe a necessidade de análise e de estudo do edifício a intervir. Isto implica a análise 

dos elementos fundamentais da arquitectura e do  projecto e o estado de conservação 

do edifício é fundamental. Há que realizar o estudo de diagnóstico das condições de 

conservação e de segurança dos edifícios, que é de particular importância para a 

futura intervenção. Mas é o valor patrimonial do edifício e a sua materialidade que nos 

traça um percurso, que nos orienta. 

Características como a ruína de um edifício, de uma parede, de uma parte o edifício, 

são objecto de análise, mas também podem definir, à partida, uma ideia de 

intervenção estruturada a partir daquilo, que o edifício nos dá. As características 

construtivas e estruturais do edifício são muito importantes neste processo de 

avaliação e de decisão projectual. E sob o ponto de vista patrimonial há elementos 

mais fundamentais que outros. 
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Mas estas questões já são postas ao arquitecto com um horizonte, a futura utilização 

do edifício. Atitude transformadora: é a atitude de projecto. 

Do levantamento do edifício e da sua envolvência topográfica a intervir, surge uma 

tomada de consciência da envolvência e de questões que estão em causa para que 

possa haver uma abordagem mais correcta. Embora existam pontos em comum em 

qualquer tipo de projecto, existem outras questões, que são específicas a 

determinados tipos de intervenção. No nosso caso, a reabilitação e, mais 

concretamente, a alteração de uso, requer uma sensibilidade e preocupação, que não 

estão em causa em projectos feitos de raiz. 

Esta problemática torna inevitável, que se discuta quais os limites impostos aquando 

da conservação e restauro de edifícios avaliando em que medida a introdução de 

novos materiais, da construção e da estrutura de um edifício pode alterar a sua 

compreensão e, até mesmo, a sua essência. Em última instância é o projecto que 

propõe estes limites, o que é novo sobre a pré-existência. Mas esta pré-existência 

também precisa de uma análise particular. 

Existem casos práticos onde as alterações ao edifício existente condicionam com a 

sua disposição organizativa original. Mas será que muda a imagem original do espaço 

e o seu carácter simbólico? No capítulo 4, apresentam-se alguns casos que sofreram 

este tipo de alterações e que tiveram, a vários níveis, trsnformações marcantes no 

entendimento e percepção do edifício. 

Introduzir um elemento novo, de um material diferente do original, que não existia no 

tempo em que o edifício foi criado, apresenta um desafio aquando da sua introdução 

no existente. Cabe ao arquitecto, no seu processo analítico prever a profundidade e 

influência que este elemento vai ter no edifício. O processo analítico trata-se de 

reconhecimento envolvente, do estado em que o edifício se encontra e que novo 

programa é proposto. Estes elementos contibuem não só como condicionante de 

projecto mas também como instrumento que tornam a intervenção desafiante e que 

vão determinar em que medida a imagem e o carácter simbólico do edifício se alterou. 

Numa breve nota, abordamos no capítulo 4.2 o projecto do Auditório de Sant 

Francesc, que se trata de um edifício religioso com uma fachada marcada pelo tempo, 

surge um elemento contemporâneo em vidro, destacado do pré-existente. Perderá o 

edifício a essência e entendimento de igreja? A imagem da fachada encontra-se 
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invariavelmente transformada e a percepção de como esta se apresenta também mas 

perde-se a noção de que trata de um edifício religioso? Pode considerar-se possível 

que não, que a sua essência foi mantida pelo facto do arquitecto ter conseguido 

encontrar o equilíbrio entre a introdução contemporânea e a permanência do pré-

existente. A subjectividade e sensibilidade requerida pelo arquitecto neste tipo de 

projectos é instrumento chave para a permanência de certos elementos marcantes 

num edifício com estas características. 

2.6. DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RESTAURO E CONSERVAÇÃO 

Questões desta natureza já surgem nas perspectivas de Ruskin e Morris. Por um lado 

Ruskin sentia, que intervindo num edifício agarrado a uma época específica, se estava 

a destruir a originalidade do mesmo. Que era suposto este envelhecer naturalmente 

como acontece com as pessoas, pois só assim estar-se-ia a contribuir para a 

preservação do edifício como ele foi pensado e projectado. 

Embora o conceito de conservação e de restauro seja preservar o edifício no seu 

estado mais inicial, existe de facto uma camada do original que é retirada e substituída 

por outra nova. Sendo nova já não carrega as marcas da época em que foi construída 

e é isso que Ruskin e Morris condenam. Mas, ao contrário desse pensamento mais 

radical, deixar os edifícios envelhecerem até caírem pode ser entendido como deixar 

desaparecer um legado arquitectónico que foi construído a pensar nas gerações 

futuras que o iriam viver e testemunhar. Se não houver manutenção e conservação 

dos edifícios, perder-se-á aos poucos os registos que provam a existência de outras 

épocas, a existência de antepassados e até mesmo a história da humanidade. Sem 

estes registos, como poderemos nós depois, no futuro, continuar a criar arquitectura? 

Não teremos referências, não teremos memória nem testemunho de um passado que 

criou histórias. Por onde começamos nós, sem um princípio director? 

Se se pensar assim, Ruskin e Morris poderão estar a ser demasiado radicais e 

agarrados a uma questão que talvez não seja tão dramática quanto isso. Ao conservar 

e substituir algo que já não consegue transmitir a mensagem a que foi proposto pode 

ser a única maneira de continuar a permitir que aquela mensagem se mantenha viva. 

Podemos já não ter aquele pedaço de tijolo a contar a história do edifício mas teremos 

outro que, de igual modo, dá continuidade a esse legado. "La tendencia predominante 

de la Restauración actual  es la de conservar y no rescontruir. Se intenta respectar la 
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huella de paso del tiempo [...]". (Gallego, 1994, p. 76) O reconstruir é assim substituído 

pelo construir contemporâneo que dialoga com o conservado. 

Para Viollet-le-Duc, restaurar um edifício não significa mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, 

é restituí-lo a um estado completo que nunca havia existido. Ou seja, ao contário dos 

ideais defendidos por Ruskin e Morris, a teoria de Viollet-le-Duc entende que é 

possível restaurar sem destruir o legado e o propósito para o que o edifício foi 

construído originalmente. A contemporaneidade vem, portanto, recriar uma realidade 

que não existia nem no espaço nem no tempo em que viveu o edifício até aos dias de 

hoje. Uma teoria, que ajuda a realidade da reabilitação e de que existirá um 

testemunho de uma arquitectura evoluída, que não apaga a memória mas que, em 

simultâneo, cria um espaço e um tempo presentes, contemporâneos a um passado 

preservado. Viollet-le-Duc propõe, assim, uma estratégia transformadora. De certo 

modo, inventa um futuro para o edifício existente imaginando como ele teria evoluído. 

"A conservação do património histórico edificado é uma actividade de carácter muito 

específico, na medida em que associa questões de natureza técnica com valores 

eminentemente culturais." (Guião de Apoio à Reabilitação de edifícios habitacionais - 

volume 1) Mas esta afirmação parece ignorar que a execução técnica em si também é 

um valor cultural, um saber-fazer. Que como actividade humana é um valor cultural. 

Este processo de aproveitamento de um edifício preocupa-se em cruzar, de modo 

coerente e equilibrado, duas realidades - a antiga e a nova - que são exploradas de 

forma dialogante. Tem de haver um controlo daquilo que limita, a nível técnico, a 

arquitectura e conjungar os valores culturais que limitam, por sua vez, a invasão da 

nova arquitectura sobre a antiga. Trata-se de um "jogo" cuidadoso entre ambos. 

"Conservar e reabilitar o património arquitectónico são formas de estabelecer, no 

presente, as partes entre o passado construído que os nossos avós edificaram e 

mantiveram." (Guião de Apoio à Reabilitação de edifícios habitacionais - volume 1) 

Esta nova abordagem arquitectónica é de facto fundir numa só ideia, a sabedoria e 

legado dos nosso antepassados, e exaltá-lo com o desafio de inserir nela a nossa 

geração. O espaço arquitectónico é a realidade paralela onde as duas épocas se 

encontram. O antigo e o novo como contemporâneos. O resultado é uma verdadeira 

arquitectura contemporânea. 
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Continuando com as teorias de Viollet-le-Duc sobre restauro, reconhecia que o seu 

objectivo principal era a consecução da «unidade de estilo». Afirmava a possibilidade 

de não só recuperar o estado primitivo e original da obra de arte, suprimindo as suas 

transformações posteriores, voltando a mensionar a obtenção de um "estado completo 

que quiçá nunca havia existido". Esta ideia é entendida como a realização de um 

estado ideal da obra de arte, completa, perfeita e fechada, independentemente das 

variações experimentadas ao longo do tempo.  

Quer dizer que, para Viollet-le-Duc, restaurar passa por chegar a um pico da perfeição 

da obra de arte, ou da obra arquitectónica, conseguindo obter um edifício perfeito, em 

todo o seu estado, e fixá-lo de modo completo num espaço e num tempo 

contemporâneos. Isto permite que seja prolongada vida do edifício, continuando a 

fazer sentido a sua existência no presente e no futuro, sem esquecer o seu passado, 

num espaço e num tempo que se extende. (González-Varas, 2008, p. 158) 

Face a estas teorias, Ruskin avança com ideias antagónicas. Punha em prática a 

doutrina da "não intervenção", actuando como oposição frente aos excessos e 

falsificações do «restauro de estilo», como ele considerava que se tratava esta prática. 

Ruskin preferia a ruína do monumento em vez do esquema fraudulento da 

rescontrução. (González-Varas, 2008, p. 193) 

Temos falado de "conservar", "restaurar" e "reabilitar" mas estes não são apenas os 

aspectos que tratam o tipo de intervenção arquitectónica que se preocupa com os 

processos que temos vindo a referir. Também a demolição selectiva, a simples 

manutenção e limpeza de um edifício visam preservar, a níveis distintos, a evolução 

do Património. São duas questões que se inserem no nosso tema, em conjunto com a 

reabilitação. A questão estende-se. Interferir ou não num legado histórico para a 

realização da intervenção de restauro. Pode considerar-se inevitável que seja alterada 

a matéria da obra e por conseguinte a sua autenticidade material, que nada tem a ver 

com a sua autenticidade histórica ou artística, pois essa não é necessariamente 

perdida ou alterada por causa deste tipo de intervenções. Apenas cabe ao arquitecto, 

mais uma vez, analisar o que tem em mãos e trabalhar com isso para que se torne um 

reaproveitamento do antigo. 

Não negando o sentido social do processo de recuperação patrimonial e a importância 

do factor político como motor para a grande quantidade de intervenções, os restauros 

efectuados demonstram quão frequentemente a prática supera e contradiz o texto. 

(Tomé, 2002, p. 29) 
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O confronto das ideologias de restauro e de conservação, contemporâneo da 

intervenção em monumentos desde a sua consagração como património histórico e 

artístico no séc. XIX, apresentou-se como uma falsa bipolarização, uma vez que os 

dois conceitos raramente eram aplicados na íntegra. 

As intervenções mais marcantes, realizadas no final do século, associaram 

definitivamente o conceito de restauro à reconstituição estilística. Contrapunha-se a 

este conceito de conservação, com o significado de manutenção em estado de 

eficiência. (Tomé, 2002, p. 128) 

A vontade de manter vivo um documento histórico, por via da conservação de um 

edificado, mostrou-se cada vez mais uma prioridade e uma estratégia de protecção da 

cidade. O conceito de restauro, que visava a protecção estética do edifício, não 

bastava, no entanto, para a sua manutenção total. O conceito de conservação é o 

complemento que permite manter o edifício funcional. São dois conceitos que se 

completam. 

Já o termo reconstrução assumia significados mais ambíguos, podendo indicar ora uma 

reconstituição inventiva - a reconstrução de forma primitiva -, ora a reposição do estado 

normal de funcionamento estrutural, através de acções de simples conservação. 

(Tomé, 2002, p. 128) 

No caso de ruínas, Lopes (2004, p. 45) apresenta uma visão muito rigorosa e restrita 

do que deve ser feito, ao nível da conservação, não tendo necessariamente em casos 

gerais de ser assim. Explica que "impõe-se uma conservação escrupulosa, com 

reposição dos elementos originais encontrados (anastilose) sempre que as 

circunstâncias o permitam". Quando a inserção de novos materiais, caso sejam 

necessários para este efeito deverão ser sempre reconhecíveis. "Quando se mostrar 

impossível a conservação de ruínas postas a descoberto no decurso de uma 

escavação, é aconselhável enterrá-los de novo, depois de terem sido efectuados 

registos rigorosos." (Lopes, 2004, p. 45) 

"Conservar é o resultado de considerações da mais variada espécie: interesse 

histórico, arqueológico ou arquitectónico, pictural, simplesmente sentimental." (Tomé, 

2002, p. 132) 

Em qualquer projecto de arquitectura existe sempre um lado mais subjectivo e 

sensível por parte do arquitecto. É um processo indissociável da actividade artística e 

criativa. O desenvolver algo de uma determinada maneira implica sempre um 

discernimento muito subjectivo que se relaciona com o lado sentimental do arquitecto. 
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No entanto, a presença do sentimental não significa que não se possa racionalizar um 

conjunto de princípios. 

Segundo o livro Património Arquitectónico e Arqueológico (Lopes, 2004, p. 286), o 

autor enuncia os princípios de conservação em património vernáculo, em três pontos 

principais: 

1. A conservação do património construído vernáculo ou tradicional deve ser realizada 

por especialistas de diversas disciplinas, que reconheçam o carácter inevitável da 

mudança e do desenvolvimento, bem como a necessidade de respeitar a identidade 

cultural das comunidades. 

2. As intervenções contemporâneas nas construções, nos seus valores culturais e o 

seu carácter tradicional. 

3. O património vernáculo raramente se exprime através de edificações isoladas. Será, 

pois, melhor conservado se forem mantidos e preservados os conjuntos e os povoados 

representativos de cada região.  
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3. REABILITAÇÃO 

A reabilitação é a prática que permite a adaptação do antigo a um novo que se tenta 

integrar num pré-existente. 

"Projectos desta natureza, reabilitações, requerem um profundo conhecimento do 

estado de degradação do edifício e uma rigorosa experiência no tipo de intervenção a 

realizar." (Arquitectura Ibérica, 12, 2005, p. 12) 

Uma boa estratégia projectual e de intenções de conservação e de preservação do 

património, não só a nível construtivo mas a nível social, que transporta a memória e 

um contexto histórico para o comtemporâneo. Tal como se sabe a reabilitação pode 

depois integrar novos usos e funções ou manter o original. No caso de novos usos, a 

contemporaneidade necessita de se misturar com o antigo para não destoar nem se 

sobrepôr ao pré-existente. 

[...] la conservation des monuments du passé n'est pas une simple question de 

convenance ou de sentiment. «Nous n'avons pas le droit d'y toucher!» Ils ne nous 

appartiennent pas. Ils appartiennent en partie à ceux qui les ont construits et en partie à 

toutes les génerations d'hommes qui viendront après nous. (Ruskin J, 2008, p. 212) 

Também a reabilitação, no ponto de vista de Ruskin, é um conceito inaceitável pelo 

mesmo motivo que considera o restauro estilístico um sacrilégio. A sua noção de 

conservação arquitectónica e, por sua vez, de reabilitação, não permite que exista 

espaço para alterar o propósito para o que um edifício foi criado. Nessa linha de 

pensamento, seria mais aceitável para Ruskin uma construção de raiz no lugar do 

edifício antigo, pois assim estaria a ser criado um novo edifício com uma nova 

identidade e história, despegado de memórias antigas de outros edifícios, com 

características construtivas totalmente agarradas ao contemporâneo. Face ao conceito 

de restauro, Ruskin disse:  

La vraie signification du mot «restauration» n'est comprise ni du public ni de ceux à qui 

incombe le soin de nos monuments publics. Il signifie la destruction la plus totale que 

puisse souffrir un édifice; destruction d'où ne se pourra sauver aucun reste; destruction 

accompagnée d'une fausse description du monument détruit. (Ruskin J, 2008, p. 209) 

Sendo dois conceitos relacionados entre si, com princípios semelhantes, entende-se 

que também a reabilitação se trata, para Ruskin, igualmente de um conceito falso que 

prevê a destruição da identidade dos edifícios. A introdução de novos usos, contribui, 

nesta perspectiva, uma ofensa face à identidade do edifício que não só altera a sua 
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imagem original como também altera a utilização para que foi pensada, noutra época, 

noutro enquadramento e por sua vez implica a falsificação de tempo e de espaço à 

qual Ruskin pensa que este tipo de intervenções não pertencem.  

Numa visão mais liberal, Camillo Boito compreende a legitimidade do restauro e 

sustenta a prioridade do presente sobre o passado, dizendo que o restauro não deve 

ser praticado senão in extremis, ou seja, apenas em casos especiais onde todos os 

outros recursos (manutenção, consolidação, reparações) falharam. 

Viollet-le-Duc tem, ao contrário de Ruskin, como se sabe, uma concepção bastante 

diferente sobre o restauro e conservação de monumentos. Como escreve Choay no 

livro A Alegoria do Património, em relação a este assunto. 

Um edifício não se torna «histórico» se não na condição de ser entendido como 

pertencendo simultaneamente a dois mundos, um presente e imediatamente dado, o 

outro passado e inapropriável. (Choay, 1982, p. 162) 

Ao referir-se a dois mundos, Françoise Choay pretende enfatizar que Viollet-le-Duc de 

facto pensava nestes conceitos arquitectónicos como um sinal de desprendimento do 

espaço e do tempo. Invariavelmente tudo tem um espaço e um tempo agregado, não 

sendo possível dissociar um edifício ao seu espaço e ao seu tempo quando foi criado 

mas, esse desprendimento vem da liberdade que um edifício possui em tanto 

permanecer como é ao longo do tempo como se adaptar e transformar. A capacidade 

metamórfica de um edifício para se enquadrar em qualquer época é aquilo que Viollet-

le-Duc mais enaltece na potencialidade da arquitectura. Enquanto que Ruskin e Morris 

criaram a obcessão de prender os edifícios a um espaço e um tempo específico, 

tornando-o de cariz quase museológico e aproximando-o à existência efémera do ser 

humano, Viollet-le-Duc realça a capacidade excepcional da arquitectura sobreviver ao 

Homem e adaptar-se a cada espaço e a cada tempo. 
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Ilustração 2 - Ilustração de uma igreja, Viollet-le-Duc, 1863 (Slideshare, 2013) 

 
Boito encontra-se entre os pontos de vista de Viollet-le-Duc e John Ruskin. Encontrou 

uma terceira via que se torna o ponto intermédio entre as teorias extremistas. Por um 

lado, condena os excessos das reconstruções que vinham do «restauro estilístico» e, 

por outro lado, afasta-se dos ideais radicais que enalteciam a ruína como caminho 

natural e obrigatório da vida dos edifícios. Assim, a teoria de Boito sustenta-se numa 

postura mais equilibrada, sem falsificações de identidades construtivas apoiando o 

restauro com limites definidos pela teoria de conservação do monumento como 

documento que conta a história. Com este tipo de pensamento, também a reabilitação 

se torna possível, dentro das regras estipuladas permitindo uma opção cultural e 

metedológica absolutamente necessária para a continuação da evolução 

arquitectónica. 

Afirmar a solidariedade das duas noções que Ruskin e Morris julgavam incompatíveis e 

que Viollet-le-Duc tinha por sinónimas conduz a uma concepção complexa do restauro. 

A maior dificuldade consiste em saber antes de mais avaliar com justiça a necessidade 

ou a oportunidade da intervenção, localizá-la, determinar a sua natureza e a sua 

importância. (Choay, 1982, p. 168) 

A teoria de Boito do edifício monumental como documento prevê a permanência da 

identidade histórica e a salvaguarda da autenticidade documental, ou seja, o 

monumento é a prova física que conta um espaço e um tempo determinados, na 

história. 

Aplicando estas teorias ao conceito de reabilitação torna o assunto bastante mais 

complexo na medida em que uma reabilitação prevê cuidados e preocupações 
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acrescidas pois integra um tipo de intervenção mais delicado em relação ao pré-

existente. 

Entende-se que é importante dar resposta a novos desafios, para além da 

conservação e restauro de edifícios antigos para que seja possível um 

desenvolvimento sustentado a fim de alcançar uma maior coesão social, ambiental e 

um desenvolvimento das cidades. Que na prática, na actualidade o edifício tem de 

estar, então, aberto a novos usos, à alteração, à metamorfose. É uma questão que 

requer algum debate e reflexão, pois não será assim tão linear e simples. O dilema de 

quais construções devem ter prioridade face à reabilitação traz muitas questões por 

responder. Não fica apenas na ideia de querer modernizar a cidade ou actualizar 

infraestruturas antigas mas prende-se principalmente na problemática de uma cidade 

em decadência e perigo de perder toda a sua indentidade original. 

Rehabilitación: [...] Este término es utilizado especialmente en el campo arquitectónico 

y urbanístico para designer las operaciones de "restauración urbana" que se integran 

en las llamadas "áreas de rehabilitación integrada" que, [...] comprenden la 

restauración de las estructuras físicas, sociales y económicas de los centros o 

conjuntos históricos; la "rehabilitación" . . . incluye simultáneamente la "conservación" 

[...] y la "transformación". El concepto de "rehabilitación" incluye así el de "renovación", 

en cuanto implica el conjunto sistematizado de intervenciones sobre un área urbana 

existente con el objetivo de "transformarla" en todo o en parte [...] para dotarle de 

elementos adecuados a sus características arquitectónicas y para otorgarle mejores 

condiciones de habitabilidad y uso. (González-Varas, 2008, p. 545) 

Comparativamente com outros conceitos de intervenção nos edifícios: 

- é o mais abrangente; 

- é o mais rigoroso; 

- é o que requer maior atenção; 

- é um projecto mais exaustivo. 

De um ponto de vista prático, a reabilitação é o tipo de projecto/intervenção que se 

propõe com mais desafios, pois inclui em todo o seu processo, as fases referidas no 

subcapítulo anterior. A reabilitação implica um controlo sobre os tipos de intervenção 

que existem e usa-os como instrumento do seu trabalho. O arquitecto que executa um 

projecto de reabilitação realiza as fases de "conservação", "restauro", "renovação", 

"manutenção", "demolição" e "reconstrução". O cuidado que é requerido num tipo de 
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intervenção como esta, engloba a necessidade de manter o edifício, recuperá-lo ao 

seu estado mais novo e só depois proceder à introdução da contemporaneidade 

arquitectónica. 

Não é possível dissociar o monumento da sua História nem do meio em que está 

inserido. Por isso é necessário que o projecto de reabilitação se preocupe com a 

permanência do antigo no contemporâneo e conjugue as duas realidades numa só. 
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4. CASOS ESTUDO 

O homem é quem e para quem se cria a Arquitectura. A sua relação com o Espaço faz-

se através do Tempo o que, traduzido em elementos materiais, vem desembocar na 

sua relação com a GRAVIDADE e com a LUZ. A GRAVIDADE que constrói o Espaço, 

que estabelece a relação com ele, e a LUZ que constrói o Tempo, que lhe dá razão, 

são questões centrais da Arquitectura. O controlo da Gravidade, e o diálogo com a Luz. 

(Campo Baeza, 2009, p. 24) 

Abordamos casos de estudo que emanam da prática arquitectónica. Foram escolhidos 

exemplos que ilustram o modo de intervir, os métodos e os novos programas que se 

inserem com respeito pelo existente, pelo passado e pela sua memória. Apresentamos 

como transformaram de forma positiva edifícios de especial qualidade arquitectónica 

que, apesar do elevado estado de degradação, não desapareceram no tempo pois o 

seu legado permaneceu ao longo do tempo através das memórias e registo no 

espaço, na matéria. 

Nos casos analisados, a intervenção contemporânea passou por criar novos usos, que 

são prova real que é possível alterar a função de um edifício com programa definido, 

sem que este perca a sua identidade fundamental, definida a partir de características 

materiais marcantes, que permaneçam no tempo como testemunhos do passado. 

Assim, há um duplo desafio que é posto ao edifício. Por um lado continuar uma 

memória original, por outro lado afirmar uma contemporaneidade, que poderá ser 

radical por diversas razões e onde sobressai a alteração da sua utilização, o que 

interfere, à partida, com o seu carácter simbólico. As igrejas que são o objecto de 

estudo, pela sua natureza e destino inicial, são lugares espirituais, fortemente 

simbólicos e toda a sua organização espacial e construtiva enfatiza esse carácter. 

Pode-se afirmar, que independentemente desta sua função, o carácter simbólico do 

espaço religioso é referenciável e pode ser recriado quando é conferida uma outra 

função totalmente diferente ao espaço, especificamente, estranha ao espaço de culto, 

o templo propriamente dito. Como tal pode ser feito? A resposta inicia-se com a 

procura em manter a materialidade base do edifício, que é desafiada pelo novo 

programa do edifício, o seu novo destino. E esta resposta continua com o 

desenvolvimento do projecto, na busca sistemática de compatibilidades entre o ser 

antigo e o ser novo. 

A arquitectura procura responder às necessidades do Homem, sendo que uma obra 

arquitectónica só existe e é reconhecida através da criação do Homem no seu espaço. 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   50 
  

As emoções colocadas numa obra arquitectónica refletem directamente a relação que 

o homem tem com o tempo e com o espaço. Todo o projecto de arquitectura tem um 

lado emocional que influencia o modo de intervir num espaço. O arquitecto é também 

um veículo de experiências arquitectónicas. Ele experiencia e projecta. Neste caso, as 

suas experiências do sagrado e do profano serão certamente importantes nas suas 

noções quanto à transformação dos espaços sagrados para uma utilização profana 

unificados num sentido de experiência cultural. 

Transformar uma igreja num espaço laico não tira a sua noção original, esta continua a 

ter presente o carácter simbólico e espiritual. Numa só obra podem estar inseridas 

várias intervenções, de tempos diferentes, ou seja, uma obra é composta por uma 

sucessão de tempos num mesmo espaço. No caso das igrejas, e nomeadamente os 

casos que apresentamos, a construção era usualmente iniciada num século e 

terminada noutro. Este factor mostra como uma igreja passa por uma metamorfose 

durante épocas diferentes, fazendo coexistir dois espaço-tempo diferentes. 

É por isso importante compreender o modo como estas intervenções contemporâneas 

são recebidas e adaptadas ao pré-existente sem interferir com o seu legado, ou, ao 

interferir, ter a capacidade de o recriar. Com estes exemplos pretendemos mostrar 

como um nova arquitectura se conjuga com um outra, antiga, que por si só tem uma 

relação espacio-temporal e um valor definido na história. Iremos abordar uma visão 

crítica dos projectos e expor como eles resolveram as problemáticas inerentes a uma 

reabilitação. Em que aspecto apostaram numa estratégia mais ou menos interventiva 

com o passado, onde reflectir sobre o passado construído é envolvê-lo num discurso 

contemporâneo, na ideia arquitectónica. É pensar a Arquitectura. E segundo Baeza, 

Definitivamente, o Futuro da Arquitectura está nas ideias. Nos arquitectos que pensam. 

Nos que têm ideias e são capazes de as construir. Dedicando para isso todo o tempo 

necessário. Dominando a Gravidade e controlando a Luz. E colocando sempre o 

Homem no centro. Procurando a Beleza para dá-la aos homens. E numa Sociedade 

disposta a usufruir da Cultura e a deixar-se presentear com este prodígio simples que é 

a Arquitectura. (Campo Baeza, 2009, p. 29) 

Assim, Baeza aborda questões fundamentais, que estão presentes na arquitectura do 

passado, do presente e que serão importantes no futuro pelo que se torna acessível 

apropriarmo-nos de ideias fortes, fundamentais, que facilitem o exercício da 

arquitectura no presente quando se centra na transformação da arquitectura do 

passado. 
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4.1. HOLANDA 

4.1.1. SELEXYZ DOMINICANEN 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A Livraria Selexyz Dominicanen desenvolve-se na igreja de um convento 

abandonados  durante muito tempo e em elevado estado de degradação. , tendo sido 

só mais recentemente reabilitada, passando de igreja a livraria. 

 
 

Ilustração 3 - Desenho do Convento no seu estado original, Jacob Harrewijn, 1717. (Wikipedia, 2016) 

 
Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, onde se iniciaram os triunfos do seu 

imperador, Napoleão Bonaparte. Com exércitos formados como máquinas de guerra, 

Bonaparte rumou para o centro da Europa em busca de dominar os países vizinhos de 

França. Foi com 28 anos que liderou as forças de invasão da Itália, dominada 

principalmente pelos austríacos. Conseguiu dominar a Áustria que lhe cedeu as suas 

terras nos países baixos. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Harrewijn
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Ilustração 4 - Fachada principal da igreja, Roos Aldershoff, 2008. (Despark, 2016) 

 
Chegamos ao cruzamento da hegemonia do império francês em Maastricht. Uma das 

cidades mais antigas da Holanda, com cerca de 121.000 habitantes, repleta de igrejas 

e conventos (contém mais de 50 igrejas, conventos, mosteiros e capelas), que 

demonstra a presença que a religião ainda tem na Holanda. (Wikipedia, 2016) 

 

Ilustração 5 - Início da reabilitação, Merkx e Girod, s.d. (Despark, 2016) 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   53 
  

 
Utilizado como convento até então, foi em 1794 que Napoleão acabou com o seu uso 

original e expulsou de vez os monges dominicanos deste emblemático edifício. Com a 

sua expulsão do país, a utilização do convento ficou comprometida, tendo sido 

reatribuída para fins militares. Em 1797 foi apontado como paróquia mas esta foi 

movida posteriormente para a basílica Saint Sevaes, levando consigo tudo o que se 

encontrava no interior da igreja. Nunca mais foi possível realizar missas e transformou-

se num armazém para o conselho de Maastricht. 

Após o ano de 1899, a sua função foi de novo alterada para fins culturais e 

transformou-se na sede da orquestra da cidade. Com o tempo foi-se degradando e de 

1912-1917 sofreu um restauro profundo e completo, única intervenção ocorrida no 

século XX e que precede a presente intervenção. (Verbeet, 2015) 

Ao fim de alguns anos de constantes mudanças de função, que nada acrescentavam 

ao edifício nem com ele se preocupavam e tomavam como ponto de partida o espaço 

vazio que serviria temporariamente para albergar qualquer tipo de uso, chegamos ao 

ponto principal deste subcapítulo, a intervenção que mudou o modo de viver este 

edifício. Os usos escolhidos até então moldavam-se às necessidades da altura, sem 

se debroçarem sobre o significado do monumento nem como poderiam mantê-lo e 

valorizá-lo. 

 
A INTERVENÇÃO 

Criada a partir de uma fusão entre a livraria Boekhandel Academische e a cadeia de 

livrarias Selexyz, a nova livraria está inserida no cenário de uma igreja dominicana 

gótica do século XIII. A sua construção data de 1294, sem torre ou transepto, de 

acordo com as regras da ordem clerical que a construiu. (Verbeet, 2015) 

"Abandonado, o edifício estava a ser usado pelos cidadãos de Maastricht na última 

década para guardar bicicletas." (Iaskara Hausstudio, 2012), como se pode ver na 

Ilustração 6. 
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Ilustração 6 - Imagem do uso anterior à intervenção, autor desconhecido, s. d. (Flickr Hive Mind, 2016) 

 
Dado que mais de metade da população holandesa não tem religião (cerca de 67.8%, 

segundo estudos de Radboud University e Vrije Universiteit Amsterdam, em 2015), 

surgiu a oportunidade de reabilitar este edifício, com intenções de alterar o seu uso e 

reaproveitar o seu espaço de um modo mais activo e útil. 

O projecto data de 2007 e tem como seus autores o arquitecto Rob Brouwers, do 

escritório Satijnplus Architects, no projecto de restauro do edifício, enquanto que o 

escritório de arquitectos Merkx + Girod realizou o projecto de design de interiores, 

tendo vencido o prémio Lensvelt de Architect interior design onde procuraram 

acautelar a pré-existência, intervindo o mínimo possível. A ideia inicial do cliente era 

fechar a área da igreja introduzindo um piso a meio, teoria que rapidamente foi 

rejeitada pelos arquitectos porque iria destruir por completo o espaço original do 

edifício. Em vez disso, os arquitectos decidiram criar uma solução que não só 

mantivesse as características de base da igreja como lhes desse ênfase e exaltasse a 

mais valia do espaço. (Verbeet, 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Radboud_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Amsterdam
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Ilustração 7 - Vista da nave central, autor desconhecido, s.d. (Flickr Hive Mind, 2016) 

 
Uma estrutura metálica preta encarrega-se de desenvolver essa intenção espacial ao 

dividir o espaço em vários níveis. O piso térreo para exposição de livros, o nível 

intermédio para a exposição de livros populares e o nível superior para a exposição de 

trabalhos académicos, esotéricos e teológicos "mantidos mais perto 'do paraíso', junto 

às abóbadas cobertas por pinturas feitas entre 1337 e 1619". (The Guardian, 2008) 
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Ilustração 8 - Um dos acessos à estante, autor desconhecido, s.d. (Flickr Hive Mind, 2016) 

 
A estratégia organizativa, que arquitcetos apelidaram de bookflat, o edifício-estante, o 

novo edifício dentro do grande edifício, teve uma intenção premeditada para que a sua 

utilização pudesse ser mais intuitiva, criando uma experiência inédita e rara dentro de 

uma igreja gótica. Situada na nave central, esta estante gigante não toca nem na 

estrutura original do edifício sejam as colunas, as nervuras ou as abóbadas,  

assumindo-se como um objecto construtivamente independente, que parte da 

estrutura existente, que lhe dá o enquadramento enquanto lugar, e se articula com 

essa pre-existência de forma intima e dimâmica - cresce livre dentro dela, mas 

também a envolve e desenvolve-se ligada ao conjunto de direcções ou profundidades 

existentes onde o eixo principal é uma directriz a que se adere, a altura na nave uma 

amplitude no sentido da qual se cresce, mas não se toca. (Ilustração 8) 
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Ilustração 9 - Interior da estante, autor desconhecido, s.d. (Flickr Hive Mind, 2016) 

 
A ideia dos arquitectos passou também por tirar partido do ambiente original da igreja 

e usar a intervenção nova como uma continuidade contemporânea. O eixo central 

mantém-se e o altar permanece o ponto principal para onde tudo se direcciona. 

Mantêm-se, pela manutenção da super-estrutura da ingreja, pela sua materialidade e 

pelo respeito pela estrutura geométrica fundamental à qual o edifício-estante adere, 

uma evocação profunda da intenção original do edifício. 

Estabelece-se, assim, um diálogo fluido entre a contemporaneidade e o antigo pela 

recriprocidade interactuante entre as duas linguagens, onde o novo elemento reflete 

directamente o passado afirmando-se com uma materialidade distinta. Com um 

entendimento estrutural e organizativo semelhante na medida em que, por um lado, o 

antigo e o contenporâneo passam por ser fundamentalmente estruturas "puras" um de 

pedra, a outra de aço, e por outro lado, há uma organização justaposta que se 

desenvolve no sentido vertical, tanto na nave como no edifício-estante, mas é a prê-

exitencia, que faz o coroamento de ambas, os frescos definidos pelas nervuras 
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construtivas são um tecto espiritual, que se afirma na contemporaneidade porque o 

próprio edifício-estante proporciona esta enfase. 

 

Ilustração 10 - Nave Central, Roos Adershoff, 2008. (Despark, 2016) 

 
A reabilitação implica uma prática onde há que inventar uma contemporaneidade que 

que se alicerça a partir de uma pré-existencia, que à partida se entende como forte e 

valorizável tendo-se em mente algum tipo de continuidade no espaço e no tempo. 

Neste caso, essa contemporaneidade procurou adaptar-se ao edifício pré-existente 

partindo do eixo central da nave e criar um objecto que, como se vê na ilustração 10,  

desenvolve-se envolvendo a estrutura original como parte integrante do objecto 

contemporâneo. Isso permitiu aos arquitectos manter a imagem da nave central com o 

mesmo princípio e criar uma continuidade que junta na mesma imagem o original e o 

contemporâneo. 
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Ilustração 11 - Fase de construção da estrutura metálica, autor desconhecido. (Despark, 2016) 

 
Em relação à estrutura da estante propriamente dita, a solução passou pela criação de 

multiplos níveis, sendo possível percorrer um espaço independente e tirar partido das 

qualidades que a igreja tem. Foi criada uma estrutura assimétrica (Ilustração 11) na 

nave central. A igreja mantém a sua característica monumental, típica de uma igreja 

gótica, sendo possível ter a percepção de como se desenvolve um edificio deste tipo, 

em três níveis até à cobertura: a primeira fase desenvolvida a partir das pilastras, que 

ajudam não só a suportar o peso das fases seguintes como servem de divisão entre a 

nave central e as naves laterais; a segunda fase envolve o desenvolvimento dos arcos 

em ogiva, que criam a continuidade separadora das pilastras e elevam o pé-direito, 

descarregando o peso de um modo mais equilibrado; a terceira fase é desenvolvida 

por um embasamento do trifório que liga à cobertura em abóbadas de aresta. 
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Ilustração 12 - Corte transversal da igreja, Girod e Merkx, 2007. (Despark, 2016) 

 
É neste espaço que se compreende de modo claro o funcionamento em níveis que 

uma igreja gótica contém. O que os arquitectos tentaram realizar do lado direito da 

nave central foi, de uma certa maneira, criar um reflexo do antigo através da 

linguagem contemporânea. Uma estratégia clara e simples. É criado um espelho que 

reflete o passado numa contemporaneidade e, tal como referido no início deste 

capítulo, existe uma capacidade metamórfica das igrejas se adaptarem a épocas 

distintas e conjugarem dois espaço-tempo diferentes. 

A estante desenvolve-se também ela em diversos níveis que tentam compreender o 

espaço verticalmente, criando momentos com várias altimetrias para que o visitante, 

enquanto faz o seu percurso, consiga ter percepção de todos e possa em simultâneo 

aproximar-se do pré-existente. 

A noção que foi já referida no subcapítulo 2.4.2, falava sobre a estratégia que a nova 

abordagem cria ao fundir num só conceito a sabedoria dos antepassados e exaltá-lo 
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com o desafio de inserir nela a contemporaneidade. A coexistência de duas realidades 

que se encontram numa nova é criada pelos arquitectos que procuram através da 

reabilitação manter viva a memória criando em simultâneo um novo espaço e um novo 

tempo. 

Isto torna a vivência do espaço completamente diferente, pois através de uma 

pequena intervenção descolada da estrutura original, é introduzido um novo uso que 

respeita na sua totalidade o passado, exaltando e destacando os traços antigos e 

obras que nele foram mantidas e restauradas. Os materiais aqui aplicados também 

têm um grande peso e importância quando se olha para o espaço, porque o facto de 

se tratar de uma estrutura metálica perfurada, transforma-a num objecto leve e 

transparente, independentemente do seu tamanho, que não se impõe. 

Em termos práticos, a nave lateral do lado oposto à nova estrutura, é repleta de mesas 

baixas paralelamente à nave central, dispostas a todo o comprimento até chegar a um 

hipotético altar que constitui, como se pode ver na Ilustração 10, uma mesa em forma 

de crucifixo aludindo a uma simboligia típica do edifício reabilitado e simultaneamente 

usado como zona de apoio ao café que se encontra dentro da livraria. 

 

Ilustração 13 - Zona do altar, Roos Adershoff, 2008. (Despark, 2016) 
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Uma das características mais importantes do espaço arquitectónico no gótico é a 

valorização da razão humana como reflexo da inteligência divina, de todo o 

conhecimento e de toda a sabedoria. 

Em termos construtivos, trata-se de uma procura do misticismo através do arrojo 

vertical da massa construída apelando à exaltação espiritual. Tanto os arcos ogivais 

como as pilastras que os erguem transmitem uma noção de leveza e 

monumentalidade que o edifício carrega. Existe um paradigma que visa ligar de forma 

subtil o passado com o presente. 

São utilizados materiais diferentes, de modo diferente, mas com uma mesma 

estratégia, a de manter a espiritualidade, sendo que a nova intervenção procurou 

sempre manter o ambiente original do edifício criando apenas no mesmo espaço uma 

nova leitura. 

Conceptualmente, é através deste princípio do gótico, da exaltação do conhecimento, 

que a nova função se integra harmoniosamente com o existente, pois existe desde 

então uma ligação clara e propositada. 

Os edifícios religiosos da época medieval eram o espaço que albergava os registos 

literários e os monges eram usualmente os únicos cidadãos intelectuais. Facto que 

limitava a presença de livros em qualquer outro edifício, tornando os mosteiros e 

conventos os únicos locais onde haviam bibliotecas. 

 

Ilustração 14 - Biblioteca do Convento de São Marco, Toscana (Florença), Autor desconhecido, s.d. (Atlante della arte italiana, 2016) 
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Numa intervenção como esta, a adaptação torna-se natural. A antiga relação que os 

conventos têm com a literatura, através da presença de bibliotecas em edifícios de 

cariz religioso, permitiu que a integração do uso não destoasse no sentido conceptual 

e simbólico perante o pré-existente, sendo aproveitada e aplicada por parte dos 

autores deste projecto. 

A estratégia dos arquitectos passou pela manutenção construtiva e permanência da 

leitura da igreja. Esta abordagem foi originada a partir de uma relação próxima e 

antiga de bibliotecas com os conventos. Como se pode ver na ilustração 14, o 

princípio de uma bilbioteca medieval tem características chave que são comuns com 

as de uma igreja. 

Usualmente pertencentes a conventos, a planta de uma biblioteca, nomeadamente a 

do Convento de São Marco, assemelha-se à de uma nave central de uma igreja. 

Construída e organizada longitudinalmente, a direcção das bibliotecas é feita através 

de um eixo forte que é semelhante ao das igrejas. A intenção dos arquitectos foi 

preservar a sua forte simbologia através do eixo longitudinal, procurando relacioná-lo 

com o princípio da igreja gótica, nomeadamente do nosso caso de estudo. 

Outro factor que enfatiza esta preocupação é não só a conjugação de um objecto 

propositadamente colocado, desviado do centro da nave central, como também a 

integração simultânea da planta livre, como é possível analisar nas ilutrações 16, 17 e 

18.  
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Ilustração 15 - Vista do nível superior, Roos Adershoff, 2008. (Despark, 2016) 

 
Em termos construtivos o novo objecto joga com o a pré-existência num diálogo 

preciso. De certa forma, impõe-se no espaço porque conta a sua própria história, mas, 

por outro lado, não se sobrepõe à sobriedade e equilibrio do grande espaço sagrado. 

Não choca com o pré-existente, destaca-a como nova experiência. A ideia deste 

projecto passou pela consciência do valor patrimonial do monumento, o estudo 

pormenorizado da sua história e uma sensibilidade por parte dos autores que através 

de uma contemporaneidade trazem o passado e a memória para perto dos seus 

visitantes. Se por um lado existe a intenção de com a estante levar os visitantes ao 

antigo, por outro lado existe também a preocupação de manter esse objecto novo com 

uma linguagem minimalista para que possa integrar-se e não destruir a percepção da 

organização da igreja. Com um uso como este, a adaptação parece fazer todo o 

sentido, acontecer de uma forma natural. 

Também factor importante neste projecto foi a iluminação que se manifesta através de 

um candelabro por cima da mesa em forma de crucifixo, na zona do altar (Ilustração 

13), e ao longo de toda a estrutura metálica, nas estantes. 
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A luz é um factor importante na realização deste projecto. Concretamente a 

representação da luz em igrejas góticas era feita através de vitrais - durante o dia - e 

velas - durante a noite. Simbolicamente, a localização da luz era feita no altar-mor, que 

representava o auge do poder divino. Sendo a luz um ponto importante na 

organização das igrejas góticas, compreende-se que os autores do projecto tenham 

mantido essa simbologia continuando o princípio original da igreja e enfatizada como 

ponto alto a cabeceira do edifício.  

Na nave central o objecto contemporâneo é propositadamente escurecido e discreto 

para que a evolução do edifício permaneça próximo do original. A existência de um 

hipotético altar, como mesa de café, iluminado por um candeeiro que remete à luz de 

velas, permite que seja criada com a intervenção contemporânea uma ponte entre o 

passado e o presente, entre o antigo uso e o uso actual.  

Actualmente a igreja tem o nome de Boekhandel Dominicanen, alteração feita a 21 de 

Março de 2014, que terminou assim a ligação que tinham com a Selexyz e Polare. 

Recebem cerca de 700.000 pessoas por ano e foram considerados pelo jornal inglês 

The Guardian uma das mais bonitas livrarias do mundo. (Verbeet, 2015) 

 

Ilustração 16 - Planta piso térreo, Girod e Merkx, 2007. (Despark, 2016) 
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Ilustração 17 - Planta piso 1, Girod e Merkx, 2007. (Despark, 2016) 

 

Ilustração 18 - Planta piso 2, Girod e Merkx, 2007. (Despark, 2016) 
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4.1.2. WAANDERS IN DE BROEREN 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

No segundo caso de estudo aborda-se uma igreja que, num registo semelhante ao 

primeiro, pertencia a um mosteiro dominicano e que também se tornou num edifício 

separado do seu uso original após acontecimentos que forçaram o encerramento das 

funções como local de culto. 

 

Ilustração 19 - Detalhe do mapa de Zwolle, Jacob van Deventer, 1558. (Vervaart, 2010) 

 
Tendo sido fundado em 1465, cuja construção do coro só acontecera entre 1466 e 

1480, sofreu uma alteração drástica em 1580 com a expulsão dos monges do mosteiro 

e como consequência o fecho de portas. Este acontecimento deveu-se às mudanças 

que se iam desenrolando em toda a Europa com a ascenção do protestantismo, que 

decorriam desde o século XII que só em meados do século XV chegaram à Holanda e 

alteraram o modo de viver a religião, até então católica. Nesta igreja, especificamente, 

de 1640 a 1982 decorreram serviços unicamente com fins protestantes, estando 

acabada a era catolicista neste edifício dominicano. 
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A INTERVENÇÃO 

 

Ilustração 20 - Nave central degradada, A.J. van der Wal, 1987 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016) 

 
Situada na cidade de Zwolle, na Holanda, esta igreja surge no século XV, pertencente 

ao estilo gótico. O conceito base, segundo os autores deste projecto, tem dois 

elementos principais que por vezes entram em conflito. A percepção dos arquitectos 

ao entrarem nesta igreja pela primeira vez, transmitiu-lhes de imediato uma noção da 

monumentalidade e valor histórico através do seu espaço, do seu pé-direito, dos 

longos eixos, arcos tipicamente góticos, amplas janelas, pinturas no tecto e um órgão 

com alguma imponência (Ilustração 21). Estas características levaram a concluir que 

tinham em mãos de facto um edifício de enorme valor para a população de Zwolle. 
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Ilustração 21 - Vista geral da igreja reabilitada a partir de um dos níveis, Hans Westerink, 2013 (Archdaily, 2013) 

 
Para o projecto em si, foi-lhes pedido que inserissem neste espaço histórico cerca de 

700 metros quadrados de loja, o que se revelava um grande desafio pois destruir não 

era opção para os arquitectos, com intenções de manter o ambiente original da igreja. 

Muito à semelhança da estratégia programática do primeiro caso, ambos os 

responsáveis pelos projectos em análise tiveram como objectivo o de respeitar o 

legado das igrejas, que acreditavam ter um peso simbólico forte e características 

importantes para criar uma contemporâneidade que o enaltecesse, embora  o pedido 

fosse uma ruptura com o passado. 

A intervenção contemporânea preocupou-se em adaptar-se ao pré-existente de forma 

natural, fazendo-se pertencer à estrutura original, sem interferir directamente com o 

legado e a sua história recriando o espaço com a contemporaneidade. O modo como 

isso foi resolvido debruça-se na introdução de três pisos colocados na nave lateral 

entre os pilares originais e as janelas. A estratégia dos arquitectos é clara. Foram 

colocados nos três pisos varandins e pontes que se erguem através de escadas e, no 

meio delas, surgem grandes estantes que as atravessam e acompanham a estrutura 

verticalmente, organizando os livros que são acedidos em cada nível. 
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Ilustração 22 - Nova intervenção, Joop van Putten, 2013. (Archdaily, 2013) 

 
Para demonstrar a intenção de respeito pelo passado os três pisos estão descolados 

das paredes estruturais da igreja pois caso futuramente existisse a intenção de 

desfazer a livraria, poderia ser feito uma nova adaptação ao espaço sem deixar 

qualquer marca na estrutura original, retirando a estrutura actual e deste modo 

possibilitar uma nova adaptação reabilitando o edifício com um outro uso. Cria-se 

assim algumas questões sobre a correcta adaptabilidade do contemporâneo, podendo 

questionar-se o grau de desprendimento da intervenção do pré-existente. A resposta 

pode estar nesse aspecto.  

O afastamento da estrutura é propositado e não implica um afastamento conceptual. A 

ligação que existe no modo como a arquitectura nova é introduzida na antiga 

demonstra a preocupação que os arquitectos tiveram em respeitar o pré-existente 

criando aproximações sem ter as estruturas em contacto directo. 

O modo como é colocada fica suficientemente perto para parecer de raiz, com a 

particularidade de ter o afastamento estrutural suficiente de modo a não apagar nem 

se sobrepor ao antigo e até mesmo possibilitar que este tenha um carácter tão 

importante quanto a intervenção contemporânea. Criam assim uma 

contemporaneidade entre os dois tempos, fazendo-os convergir num só espaço. A 

imagem torna-se uniforme, contínua e clara. 

http://www.archdaily.com/photographer/joop-van-putten
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Outro factor que expõe as fortes intenções de permanência dos princípios da igreja é o 

facto de os autores do projecto optarem por não intervir de todo na nave central do 

edifício. Do órgão ao altar, o eixo central que predomina na nave central é mantido 

sendo perceptível a intenção de respeitar a direcção original da igreja. O entendimento 

do edifício pode ser inevitavelmente alterado mas é constantemente recriado tanto 

pela adaptação do novo ao antigo como com a própria linguagem com que os 

arquitectos encaram o pré-existente. A opção de não intervir na nave central é em si 

uma intervenção através do respeito pelo passado. Tal como no caso de estudo 

anterior, o princípio de igreja gótica está lá, bem como a ligação desta às bibliotecas 

medievais, características que também neste projecto foram influência aquando da 

intervenção contemporânea. Uma estratégia comum aos dois casos que curiosamente 

se assemelham tanto no uso como na linguagem contemporânea, na ideia 

arquitectónica, envolvento o passado num presente que o recria simultaneamente 

enquanto o transporta para o futuro. 

 

Ilustração 23 - Vista para o órgão e nave central, Hans Westerink, 2013. (Archdaily, 2013) 

 
Mantendo o eixo principal da nave livre, é possível sentir a monumental dimensão da 

igreja e tendo varandas ou pequenos miradouros em ambos os lados da nave permite 

que os visitantes tenham uma plena visão do edifício de perspectivas nunca antes 

experenciadas na igreja. 
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Ilustração 24 - Vista geral da igreja reabilitada a partir do órgão, Joop van Putten, 2013. (Archdaily, 2013) 

 
A abordagem dos arquitectos ao construírem um objecto independente 

estruturalmente do pré-existênte demonstra a importância que a preservação do 

edifício original tem e permite que futuramente a igreja possa ser adaptada para outro 

uso.  

A intervenção contemporânea "instala-se" como objecto temporário, inserido de forma 

a passar por elemente permanente, percebendo-se o todo da igreja como uma só 

estrutura. É uma obra de reabilitação que se prova preocupada com a memória e a 

preservação do antigo, fundindo no mesmo espaço dois tempos que acabam por não 

se distinguir. É perceptível o cuidado dos arquitectos ao não tocar na estrutura pré-

existente com a estrutura contemporânea. 

http://www.archdaily.com/photographer/joop-van-putten
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Ilustração 25 - Igreja após ser restaurada (MustReads, 2013) 

 
Uma estratégia mais comercial dos autores desta intervenção passou pela lógica de 

vender productos. Tratando-se de uma livraria, tem como objectivo o de apelar ao 

visitante uma vontade de comprar então, criaram uma apelativa escada central que se 

desenvolve para dois lados, orientando o visitante aos pisos superiores onde os 

produtos mais interessantes estão colocados para que haja uma dinâmica no espaço 

tendo de ser constantemente percorrido por quem frequenta. Para que esta acção de 

subir e descer não fosse cansativa, a escadaria cresce em pequenos meios pisos 

criando 11 metros de estante e sendo fácil a mobilidade, sem que se sinta que se está 

a subir. Embora se trate de algo mais prático e menos conceptual, foi uma estratégia 

que influenciou de igual modo a maneira como a intervenção se desenrolou. As 

questões mais práticas que estão directamente ligadas à funcionalidade do espaço 

traçam limites e intenções para um arquitecto projectar. O programa de um lado e a 

subjectividade que leva o arquitecto a escolher caminhos para conseguir ligar o 

utilizador ao espaço que o rodeia. 
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Ilustração 26 - Vista do acesso principal, Hans Westerink, 2013. (Archdaily, 2013) 

 
Tal como o primeiro caso, a lógica do funcionamento da livraria teve influência directa 

na utilização do espaço e na criação dos níveis. A localização dos níveis é propositada 

e pensada para uma nova experiência do utilizador com o espaço. Conseguir levá-lo a 

uma aproximação dos arcos em ogiva que não consegue ser perceptível no uso 

original. Esta possibilidade dada pelo arquitecto torna este projecto interessante pois 

cria dentro de um edifício outro mais humanizado e ao mesmo tempo com um carácter 

simbólico forte, ligado ainda à imagem da igreja. 

Como no caso anterior, a procura pela integração natural do novo uso passou pelo 

aproveitamento de características chave que eram comuns entre o que designa o 

edifício religioso e as bibliotecas medievais. Na ilustração 27, apresenta-se a 

Biblioteca Real, em Paris, projecto do século XVIII, onde é possível perceber como se 

desenvolvia uma biblioteca medieval e quais as suas características arquitectónicas 

que consequentemente estavam ligadas ao seu funcionamento. As estantes coladas à 

parede, deixando livre o corredor central que predomina como ponto director do 
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espaço. O eixo direcciona o movimento no espaço e as estantes complementam 

dando-lhe o uso. 

 

Ilustração 27 - Biblioteca real, Étienne-Louis Boullée, 1784. (Wikipedia, 2016) 

 
Neste caso de estudo acontece algo semelhante. A intenção de manter o eixo central 

livre é uma estratégia clara no projecto que influencia a integração do contemporâneo. 

O objectivo da reabilitação não é a ruptura com o passado, com a imposição da 

contemporaneidade. A reabilitação é o equilíbrio entre dois tempos. O encontro de 

dois tempos no mesmo espaço que resulta numa imagem totalmente nova, que 

extende uma vida passada num presente e cria uma vida futura. 
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Ilustração 28 - Planta piso térreo, B.K. Architecten, 2013. (Archdaily, 2013) 

 

Ilustração 29 - Planta piso térreo, B.K. Architecten, 2013. (Archdaily, 2013) 
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Ilustração 30 - Planta piso térreo, B.K. Architecten, 2013. (Archdaily, 2013) 

 

4.2. ESPANHA 

4.2.1. IGREJA DE SANT FRANCESC 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Situa-se em Santpedor, Espanha. Uma igreja do século XVIII parcialmente destruída, 

tendo sido restaurada e rejuvesnescida com um novo propósito e uma nova vida. 

Santpedor é uma pequena cidade rústica a cerca a 74 km de Barcelona. Uma cidade 

no meio do campo, com cerca de 7.000 habitantes. Contém a igreja românico-gótica 

de São Pedro e o Hermitage de São Francisco. O Hermitage outrora incluía a igreja e 

o convento da Congregação de São Francisco, construído pelos frades franciscanos 

por volta de 1700. 

Segundo o historiador George Ticknor, nesta época Espanha passava por um período 

glorioso localizado entre as grandes navegações e explorações de outras terras, e o 

declínio do domínio espanhol - 1492 a 1665. As riquezas provenientes da América e 

da Índia patrocinaram o esplendor artístico de Espanha, levando a cultura a atingir um 

status inigualável. 
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Ilustração 31 - Nave central antes da reabilitação, David Closes, s.d. (Closes, 2015) 

 
Cem anos após a sua construção, em 1835, o convento foi saqueado, dando início ao 

processo de deterioração que só terminou com a sua demolição em 2000. O que 

restou foi apenas a igreja, que se encontrava delapidada e em ruínas, paredes 

desintegradas, poços de janelas caídos e o tecto encontrava-se bastante deteriorado 

tendo caído parte da cúpula por cima do altar. 

O convento de São Francisco, que inclui a agora recuperada igreja, foi construído pela 

comunidade de frades franciscanos entre 1721 e 1729. Foi construído utilizando 

materiais pobres e sistemas construtivos muito modestos e fora das muralhas da 

cidade de Santpedor. 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   79 
  

Em 1835, o Conselho da Cidade tomou conta da propriedade do edifício. Desde aí, o 

convento começou por ser uma escola pública, acrescentando mais tarde uma 

residência, e por fim tornou a um convento novamente. Nesse período a igreja 

continuou a celebrar eventos religiosos, embora se tenham tornado menos frequentes.  

Em 1912, devido ao estado delapidado da igreja, os objectos de adoração foram 

movidos para a paróquia de Santpedor. Sem qualquer alusão aos motivos religiosos 

nem a utilização de igreja, o tempo encarregou-se de a deixar totalmente abandonada 

e num estado de ruína. (Closes, 2015) 

 
A INTERVENÇÃO 

 

Ilustração 32 - Fachada principal da Igreja, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
Na última tentativa para salvar a igreja, o arquitecto David Closes foi chamado do seu 

estúdio em Manresa, a cerca de 10 km de distância. A sua missão era desafiante, com 

um orçamento de 1,6 milhões de euros integrar um auditório e um centro cultural multi-

funcional dentro da igreja enquanto mantinha a estrutura e dimensões originais o 

máximo possível para que a integridade histórica se mantivesse preservada. 

http://www.jordisurroca.com/
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Ilustração 33 - Vista exterior da fachada frontal, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
Segundo o arquitecto, "em vez de reconstruir a igreja, a intervenção apenas 

consolidou o tecido antigo, distinguindo claramente os novos elementos que são 

executados nos materiais originais." (Closes, 2015) 

"A intervenção consolidou a igreja sem apagar o processo de deteriorização e colapso 

que o edifício havia sofrido". Esta reabilitação permitiu ao arquitecto exaltar as layers 

antigas, expondo-as como parte integrante da nova intervenção. Foi um processo 

propositado e que pretendeu mostrar o passar do tempo e não apenas uma memória 

restaurada. É essa memória viva, presente e original que permanece no edifício, que 

serve de base para o contemporâneo. (Closes, 2015) 

Do ponto de vista comparativo este projecto distingue-se dos anteriores nessa 

estratégia clara de não restaurar o antigo. A opção de expor o estado de degradação 

do edifício foi visto como uma mais valia. 

É a imagem da ruína e das marcas do tempo que permanece. São os materiais 

simples e construção modesta que sustentam a existência do edifício e permitem que 

http://www.jordisurroca.com/
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este sobreviva. Foram factores que o arquitecto considerou importantes e que não 

puderam ser apagados. As consequências da sua existência e permanência foram os 

meios para que o projecto se desenvolvesse e o arquitecto considerou que não havia 

nada a criar, apenas a recriar. As bases para a intervenção estavam presentes e eram 

fortes. A cobertura da cúpula (ilustração 31) caída não era uma limitação mas uma 

oportunidade de trazer ao edifício uma nova perspectiva. Perspectiva essa que passou 

pela inserção de um novo material, o vidro, que permitiu novas entradas de luz que 

trouxeram ao edifício uma nova imagem, uma nova visão. Este pormenor aproveitado 

pela ruína que se encontrava, transformou consideravelmente o ambiente da igreja. 

A abordagem feita neste projecto, embora se assemelhe em vários aspectos aos 

casos já enunciados, difere pelo estado de conservação em que se encontrava e à 

escolha do modo de recuperação do mesmo. Nos casos anteriores os edifícios 

sofreram uma profunda restauração prévia ao projecto de alteração do uso, enquanto 

que neste caso a sua recuperação foi parte integrante, como estratégia projectual que 

propositadamente aproveitou a ruína para enfatizar o contraste entre o antigo e o 

contemporâneo e, em simultâneo, a influência do tempo nesse espaço. 

Como é perceptível na ilustração 34, o interior da igreja, que originalmente não recebia 

nenhuma luz, tomou um rumo de aparição majestosa com as novas colocações de 

focos de luz e a adaptação de uma nova estrutura na cúpula que transformou o seu 

interior. 

 

Ilustração 34 - Tecto da nave central, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 
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A revolução que os novos materiais, o vidro e o aço, provocaram nos últimos tempos 

teve a ver com a nova compreensão e resolução das questões da Luz e da Gravidade. 

Ambos, felizmente, inevitáveis para a Arquitectura. (Campo Baeza, 2009, p. 24) 

Os novos materiais aplicados no edifício tiveram a intenção de revolucionar a vivência 

do espaço. O vidro permitiu a transparência para dentro do edifício sem que este 

tivesse de ser demolido pois a intenvenção contemporânea sempre se desenvolveu 

para fora da igreja. Assim, tanto o elemento novo ficou destacado como, por sua vez, 

enfatizou também a estrutura antiga do edifício ao contrastar a fachada de pedra 

desgastada pelo tempo. 

Paredes de tijolo antigas estão agora marcadas com elementos modernos de janelas 

de vidro, suportes de betão e iluminação, aspectos que de alguma maneira funcionam 

em harmonia com o espaço original e não contra ele. Os tectos arqueados são 

iluminados com estruturas discretas. Paredes de vidro separam os espaços públicos 

de pedras instáveis, o que serve de encorajamento para os visitantes se aproximarem 

e apreciarem o espaço, aproximando-se consequentemente do tempo que passou. 

No exterior da fachada principal (Ilustração 33) a estratégia abordada pelo arquitecto 

passou, mais uma vez, pelo aproveitamento do estado do edifício para inserir um 

elemento leve e translúcido, facilitando a sua compreensão espacial e a sua 

adaptação ao elemento pré-existente. O contraste entre o antigo e o contemporâneo é 

forte mas a sua relação parece fazer sentido. O edifício não perde a sua identidade e o 

seu estado de conservação mantém-se. A contemporaneidade aparece para enfatizar 

e criar expectativa para o interior. Não se sobrepõe nem apaga a imagem do antigo. 

Altera a imagem do passado mas não a apaga. Cria uma nova percepção do edifício 

enraizando-o no presente, permitindo que ele se projecte para o futuro. 
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Ilustração 35 - Entrada da igreja, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
Tendo como princípio estratégico uma abordagem deste tipo, o arquitecto começa 

pelo exterior na entrada da igreja e extende-se para o interior com a colocação de uma 

estrutura de madeira e betão, sobrepondo estes materiais alternadamente, pondo o 

material mais frágil como suporte e o mais pesado em consola, dando a ideia de 

flutuar sobre o espaço. Cria também com isto várias texturas que se vão alterando 

verticalmente até ao tecto (Ilustração 35). 
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Ilustração 36 - Nave central, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
Na nave central esta ideia permanece, com as diferenças de materialidade desde o 

plano do chão, liso e quase espelho do plano do tecto, até aos pilares que de rudeza 

material forte marcam vários momentos, com intervalos vazios que criam ritmo e 

espacialidade (Ilustração 36). 

"Por isto, foi uma grande mais valia reabilitar e manter o edifício [...] e o projecto já lá 

estava. Então o que tínhamos apenas que fazer era controlar a preservação desses 

valores do interior do espaço.". (Closes, 2015) 

A renovação permite que os visitantes leiam as marcas da sua história e os valores 

espaciais mais importantes do edifício, sem abdicar da linguagem do uso 

contemporâneo nos novos elementos introduzidos na intervenção. 

"Nós queríamos consolidar a igreja sem apagar o processo de deterioração do edifício. 

[...] o objectivo era o de fazer com que as pessoas lessem claramente todos os 

períodos históricos, falhas e "cicatrizes" do edificio.". (Closes, 2015) 
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O Conselho da Cidade propôs dois usos para a igreja: um grande espaço que podia 

ser usado como auditório ou um espaço cultural multiusos, e espaços para receberem 

arquivos históricos da cidade. 

O novo programa envolvia novos elementos que não existiam no projecto original da 

igreja, especialmente o equipamento técnico. Tudo o que envolvesse tecnologia, 

naturalmente não enquadrava os elementos originais mas seria colocado com 

consciência de se encaixar correctamente. 

 

Ilustração 37 - Equipamentos técnicos, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
Abrangendo 950m2, o programa do interior foi deixado em aberto. Para preservar e 

ampliar a beleza da nave central da igreja, Closes criou novas áreas (parcialmente no 

exterior para arrumos de grandes equipamentos técnicos). Passando pelo vestíbulo 

central, escadas e rampas pontuam o espaço orgânico com elementos geométricos. 

Estas passagens permitem um caminho circular pelo edifício pouco comum, revelando 

aos visitantes perspectivas surpreendentes. 
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Ilustração 38 - Equipamentos técnicos, Jordi Surroca, 2011. (Archdaily, 2012) 

 
"Esta intervenção preserva a história do edifício e simultaneamente acrescenta novos 

valores, o que acentua e destaca a igreja antiga num modo contemporâneo." (Closes, 

2015) 

Com o objectivo de preservar o espaço interior unitário da nave central, nós decidimos que os 

novos elementos programáticos e volumes inseridos (como escadas, equipamento técnico ou 

as salas de arquivo histórico) teriam de se localizar no exterior, ou parcialmente no exterior da 

igreja. (Closes, 2015) 

Neste sentido, o equipamento técnico foi colocado no exterior numa caixa flutuante, o 

arquivo histórico foi colocado dentro de um conjunto de contentores de betão 

parcialmente projectado que vão ser inseridos nos contrafortes a sul, e um conjunto de 

escadas foi distribuído a atravessar a fachada principal e a ocupar parte da área da 

varanda do coro que desapareceu. 

Na parte construtiva da intervenção, os trabalhos foram desenvolvidos em duas fases. 

A primeira fase tratou-se da reabilitação da cobertura e consolidação do edifício. O 
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estado de ruína da igreja afectou especialmente os elementos horizontais (tectos e 

abóbadas). Nota para o facto do tecto coberto de azulejo ter caído por completo, o 

coro desapareceu, e as abóbadas da nave e capelas também caíram ou não tinham 

capacidade estrutural nenhuma. A segunda fase de trabalhos, que foi desenvolvida 

entre 2010 e 2011, permitiu a conversão da igreja para um auditório e um espaço 

cultural multiusos. Os novos volumes para os arquivos históricos vão ser construídos 

numa fase final da construção, futuramente. Também serão acrescentados dois níveis 

superiores. 

 

Ilustração 39 - Plantas piso térreo, piso 1 e piso 2. David Closes Architecte, 2010. (Archdaily, 2012) 

 

Ilustração 40 - Corte transversal, David Closes Architecte, 2010. (Archdaily, 2012) 
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Ilustração 41 - Corte longitudinal, David Closes, 2010. (Archdaily, 2012) 

 

4.2.2. CAPELA EM BRIHUEGA 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Situada na cidade de Brihuega, na província de Guadalajara, o próximo caso de 

estudo que apresentamos trata de mais uma história de uma igreja abandonada até ao 

seu estado de ruína, perdendo o seu contexto e a função para o qual foi construído. 

A congregação de freiras em Brihuega foi fundada no início do século XVI por um 

grupo de mulheres nobres da província de Guadalajara, a 33 km de distância. 

Trinta anos depois o crescimento da congregação encorajou-as a construir o seu 

próprio convento e igreja e a 26 de Janeiro de 1596 o Cardial de Toledo, Alberto 

Arquiduque da Áustria assinou um decreto legalizando a Ordem. Dedicado ao Santo 

Ildefonso, as freiras pertenciam à Ordem de São Jerónimo.  

Esteve em funcionamento como convento durante 200 anos. 
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Ilustração 42 - Estado de conservação da cúpula, Adam Bresnick Architects, s. d. (Bresnick, 2015) 

 
Foi um hospital durante a batalha de 1710, que fez parte da Guerra de Sucessão 

Espanhola, e saqueado durante a Guerra da Independência. O convento sobreviveu a 

séculos de dificuldade e foi temporariamente abandonado durante a Guerra Civil 

Espanhola, subsequentemente reaberto, para depois ser encerrado de vez em 1969. 

Foi vendido no início da década de 1970. (Bresnick, 2015) 

A 15 de Fevereiro de 1977 a cidade de Brihuega declarou estado de ruína do convento 

e apenas a igreja foi poupada da demolição. Parte do lote do antigo convento deu 

lugar à construção de apartamentos, em 2006. (Bresnick, 2015) 

A igreja estava abandonada e bastante degradada quando foi adquirida pelo dono do 

projecto dos apartamentos por causa do que restava da propriedade atrás da igreja. 

As paredes exteriores tinham fendas e vegetação a crescer, a cobertura destruída 

tinha permitido aos pombos fazer ninhos na cúpula da igreja. 

As abóbadas por cima da nave tinham ruído, e a cobertura tinha sido substituída por 

treliças de metal com um declive de 18,5º em vez dos originais 45º, tudo isto visível do 

interior. Ainda mais problemático foi o arco em alvenaria que se encontrava muito 

danificado e que suportava a cúpula e a separava da nave. Feito com apenas uma 
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camada de alvenaria, parte de tudo isto ruiu por causa da estrutura da madeira. 

(Bresnick, 2015) 

A parede que dividia o coro da nave estava em perigo de ruir e todas as escadas 

presentes no edifíicio já haviam desaparecido há muito tempo. Adicionalmente as 

portas que outrora faziam a ligação da igreja ao convento, estavam enterradas pela 

construção de um parque de estacionamento do edifício vizinho. 

 

Ilustração 43 - Estado de conservação do exterior, Adam Bresnick Architects, s. d. (Bresnick, 2015) 

 
A igreja abandonada estava em ruína. Mais problemático ainda, os arcos que 

apoiavam a cúpula estavam severamente danificada, repletos de fendas e um quarto 

da cúpula cedeu, destruído pela estrutura de madeira parcialmente ruída. O interior foi 

despido de todos os seus elementos decorativos, à parte das pilastras, e foi 

completada pela cobertura, janelas e pavimento de tijolo partidos. (Bresnick, 2015) 
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A INTERVENÇÃO 

O projecto foca-se na reabilitação de uma propriedade histórica para um novo uso: um 

espaço multiusos. A equipa contratada foi o gabinete liderado por Adam Bresnick e a 

estratégia para esta intervenção passou por respeitar as marcas deixadas pelo tempo, 

tal como acontece no caso de estudo anterior. O edifício estava muito degradado e o 

seu estado de conservação era delicado e perigoso. 

No exterior as pedras da fachada foram repostas, tijolos tradicionais de cerâmica 

foram recriados à volta da torre e da área do altar, enquanto que as cornijas de pedra 

e molduras foram deixadas com as suas próprias falhas, incluindo a porta de entrada 

datada do século XVII tardio. No interior três áreas distintas foram alteradas: a cúpula, 

a abside e a nave. 

 

Ilustração 44 - Estado de conservação do altar, Adam Bresnick Architects, s. d. (Bresnick, 2015) 

 
Os materiais usados são iguais aos originais, embora com uma linguagem 

contemporânea. Mármore bege no pavimento da igreja, pintura branca nas molduras 

de gesso, ripas de pinho no tecto e para encerrar o coro moderno suspenso num 

volume da nave. As novas áreas são pavimentadas com resina preta, marcando 

visualmente as diferenças com o original. 
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Ilustração 45 - Intervenção contemporânea em ripas de madeira e pavimento com resina preta, Eugeni Pons, 2012. (Archdaily, 2014) 

 
Este edifício assemelha-se ao caso de estudo anterior, em Santpedor, em relação ao 

seu estado de conservação onde grande parte do edifício se apresentava em ruína, 

com falta de elementos construtivos e em vias de ruir por completo.  

As estratégias passaram por pontos comuns, talvez por serem ambos projectos em 

Espanha, mas diferem no grau em que a intervenção contemporânea é desenvolvida. 

O tipo de aproveitamento por parte do projecto de reabilitação é de níveis diferentes 

pois em Santpedor os arquitectos optaram por usar na sua estratégia os elementos em 

ruína exaltando-os à vista do visitante, trazendo importância a esses elementos que se 

mostravam em condições de serem reparados ou até mesmo substituídos.  

Neste caso a opção foi reabilitar por completo o edifício, tanto no exterior como no 

interior, para que com a sua intervenção existisse uma diferença menor aparente entre 

o novo e o antigo. 

Os objectivos da intervenção eram 3: 

- restaurar e manter o monumento; 

- acrescentar novos usos; 
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- adaptar a estrutura à linguagem contemporânea. 

 

Ilustração 46 - Nave central após restauração, Eugeni Pons, 2012. (Archdaily, 2014) 

 
O restauro do exterior incluía investigação local de precedentes para a solução do 

beiral à volta da cruz e da abside, como também do arranjo dos tijolos antigos da 

cobertura e da manutenção do tecto existente. 
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Ilustração 47 - Vista exterior após reabilitação, Eugeni Pons, 2012. (Archdaily, 2014) 

 
O trabalho de design foi atribuído à equipa de coordenação dos usos e do programa 

transformando um volume abandonado e vazio num espaço confortável que consegue 

manter ligação com a sua história. 

O conceito do design foi a recuperação da estrutura existente, reparando sem recriar, 

e empregar geometrias simples e materiais tradicionais. Requereu uma compreensão 

da construção tradicional, da recuperação da cúpula, da reconstrução da abóbada de 

berço, bem como das técnicas modernas de verniz à prova de fogo em todos os 

elementos de madeira. (Bresnick, 2015) 

Tendo isto como princípio estratégico, acaba por se aproximar mais dos projectos em 

Zwolle e Maastricht com a intenção de recuperação total da estrutura do edifício e a 

não reconstrução do edifício. Não existe intenção de recriar o que existia mas sim 

recuperar o danificado, a memória do que existiu. Só assim os arquitectos destes três 

projectos sentiram que estariam a respeitar e a manter viva a memória do passado.  

No outro caso de estudo espanhol, em Santpedor, a maneira de expressar essa 

mesma intenção passou por não recuperar, não reconstruir e deixar como estava - 

tomando as medidas necessárias para a manutenção do edifício - mantendo a 
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memória viva através das layers do passado. A esta ausência criava-se uma 

presença, uma história. 

 

 

Ilustração 48 - Vista da entrada com os elementos em madeira, Eugeni Pons, 2012. (Archdaily, 2014) 

 
Uma das dificuldades deste projecto foi o modo de incorporar o elevador e as 

unidades de ar condicionado na estrutura existente. Aquando da decisão da 

localização da zona técnica, também o elevador foi inserido num local mais escondido 

e discreto, por detrás de uma parede mesmo atrás do cubo suspenso de madeira. A 

solução passou por não ofuscar o espaço antigo da igreja nem mostrar que sofreu 

alterações drásticas. 

Uma das soluções mais importantes desta intervenção é praticamente invisível. O 

terraço esconde os equipamentos e permite uma protecção acústica para os vizinhos. 

Uma estrutura construída de propósito para cobrir o elevador, permitiu ocultar/disfarçar 

a sua presença no edifício.  
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Ilustração 49 - Vista para o elevador a partir da nave central, Eugeni Pons, 2012. (Archdaily, 2014) 

 
A reabilitação da igreja passou pela preocupação de manter o espaço do edifício 

aproximado ao original. A estratégia principal deste projecto foi a permanência do 

espaço, desocupado e flexível. Tudo o que foi integrado no espaço procura não se 

impor e passar despercebido, com possibilidade de se ir moldando às preferências dos 

utilizadores. O cubo que flutua sobre a entrada da igreja transmite leveza e a vontade 

do arquitecto de não ocupar propriamente o espaço, através de uma adaptação 

discreta que se encerra para o exterior e se esconde na materialidade simples. 

Este caso não entra em conflito com o passado e exalta o pré-existente com uma 

apropriação simples, recriando o espaço subtilmente. 
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Ilustração 50 - Vista da estrutura nova de madeira, Eugeni Pons, 2012. (Archdaily, 2014) 

 

Ilustração 51 - Planta piso térreo, Adam Bresnick Architects, 2012 (Archdaily, 2014) 
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Ilustração 52 - Planta piso 1, Adam Bresnick Architects, 2012 (Archdaily, 2014) 

 

Ilustração 53 - Planta piso 2, Adam Bresnick Architects, 2012 (Archdaily, 2014) 

 

Ilustração 54 - Planta piso 3, Adam Bresnick Architects, 2012 (Archdaily, 2014) 
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Ilustração 55 - Alçado longitudinal, Adam Bresnick Architects, 2012 (Archdaily, 2014) 

 

4.3. PORTUGAL 

4.3.1. IGREJA DO CONVENTO DE S. FRANCISCO 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A Igreja do Convento de São Francisco datará do século XIII. Não sendo possível 

aferir com precisão a data da sua construção, estima-se que a sua construção seja de 

do reinado de D. Sancho II (r. 1223-1248), ou do de D. Dinis (r. 1279-1325), havendo 

apenas como certos os registos posteriores de acontecimentos marcantes que tiveram 

lugar no convento ou na igreja. Mas surgem alguns episódios relativos à fase inicial da 

sua fundação como, por exemplo, em 1266, com o clérigo João Lourenço, que doou 

aos frades menores água para uso próprio, e em 1272 quando decorreram as obras 

de construção da igreja gótica de apoio ao Convento Franciscano. (Publicações 

Fundação Robinson, 2008, p. 7 e 41) 
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Ilustração 56 - Convento de São Francisco, 1942 (Ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 57 - Vista da rua da igreja, FG+SG Fotografia de Arquitectura, 2011 (CCG Arquitectos, 2016) 

 
Ao longo de vários séculos, a igreja foi sofrendo diversas intervenções para 

reconfigurar o edifício. 

"Durante o século XVI, a igreja de São Francisco de Portalegre foi objecto de uma 

série de intervenções [...]" (Publicações Fundação Robinson, 2008, p. 42) 

O corpo e o cruzeiro da igreja foram reformulados, incluindo algumas intervenções nas 

capelas laterais para a introdução de elementos decorativos. 
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Ilustração 58 - Nave central e naves laterais da igreja (Fundação Robinson, 2011) 

 
No século XVIII, a intervenção realizada abrangeu toda a extensão da igreja, com 

particular destaque no altar-mor. Após longos anos de reformas, ocorreu a extinção 

das ordens religiosas, que levaram a diversas modificações e adaptações ao corpo 

original do Convento de São Francisco, incluindo reutilizações nomeadamente para 

fins industriais desviando-se o convento do seu destino original. A igreja esteve em 

funções até 1910, perdendo depois disso a sua função sacra e dando lugar a outros 

usos. 

Durante as décadas de 70 e 80, a Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN) realizou uma campanha de intervenções, incidindo a 

reconstrução ou recuperação de estruturas físicas que se encontrassem danificadas,  

nomeadamente a cobertura, telhados, capelas laterais, escolhendo não se centrar 

numa estratégia de valorização enquanto património nem numa alteração de uso. 

A igreja e a sua evolução arquitectónica, ao longo do tempo, foi marcando a sua 

presença ao longo de diversos estilos e diversas épocas, sobrepondo-se a cada 

intervenção, procurando contar uma história por cima da anterior preservando sempre, 
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no entanto, a sua evolução histórica, deixando marcas do tempo e respeitando acima 

de tudo a existência do passado e da memória. 

 

Ilustração 59 - Pormenor da sobreposição de estilos (Fundação Robinson, 2011) 

 

A INTERVENÇÃO 

Os oito séculos de história geraram um conjunto de intervenções, que chegam à 

contemporaneidade, e que o arquitecto procurou articular com a experiência desta 

contemporaneidade onde o próprio processo de identificação daquelas intervenções, 

pelas suas materialidades, corresponde a uma consciência contemporânea de 

património, de critérios de intervenção do património. 

A intervenção centrou-se na recuperação geral do edifício e na construção de um novo 

corpo onde será instalado o museu de arte sacra. O facto de a igreja estar em 

razoável estado de conservação possibilitou a recuperação da estrutura do edifício, 

que delineou a atitude geral de intervenção.  

Ao contrário dos outros projectos, esta intervenção tem uma complexidade maior na 

sua relação entre antigo e novo. O modo como é abordado o problema da introdução 
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do novo edifício obriga a um princípio de intervenção totalmente diferente. Até aqui os 

projectos baseavam-se essencialmente em intervenções abrangentes, que nos 

levavam directamente ao interior do edifício onde se desenvolvia a intervenção, onde 

se instalava o novo programa, e onde a relação com a rua era menos extensa, 

digamos, como menos intriga sob o ponto de vista de desenvolvimento de um trajecto 

ao logo do rua, do largo ou da praça. Poderemos recordar o caso de Santpedor onde, 

no exterior, a intervenção se centra no criar de "uma nova porta", contemporânea, na 

antiga fachada. Cria expectativa, mas no presente caso, uma rua que não é recta e 

que se desenvolve ao longo de uma topografia ascendente-descendente cria uma 

dinâmica, que o novo edifício tem de interpretar com precisão. 

O Auditório de São Francisco em Santpedor (Espanha) toma a ideia de aproximação 

ao edifício pelo exterior ao colocar num plano danificado (deixado de forma 

propositada), um volume moderno de materialidade distinta criando um momento de 

expectativa sobre o interior, mas, para além deste exercício de collage de 

materialidades, de espaço e de tempo, a sua relação com a rua é simples, objectiva e 

linear.  

 

Ilustração 60 - Nova intervenção, FG+SG Fotografia de Arquitectura, 2011 (Guias de Arquitectura, 2016) 
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Contudo, no caso de Portalegre, a problemática passava por destruir as intervenções 

de caracter indústrial extrínsecas ao convento, o que deixava um vazio ou uma ruptura 

com a estrutura urbana, com a rua, que teria de ser suprida por um novo edifício, que 

seria parte fundamental para desenvolver o programa do edifício onde seria instalado 

o museu.  

Assim, progressivamente, juntavam-se um conjunto de questões onde o mais sensível 

seria avaliar a integração propriamente dita onde o comtemporâneo deveria ter a sua 

presença, tal como o antigo. A solução decorre da própria dinâmica da experiência do 

antigo-novo, ou do novo-antigo, a partir da rua dependendo do percurso ser 

descendente ou acendente agarrado à topografia do terreno, a qual também se lê 

quando entramos na Igreja a partir do seu portal e nos deslocamos ao longo da nave 

central. Resumidamente, a elevação do terreno tem uma expressão longitudinal e 

outra tranversal. Na igreja acentua-se a longitudinal, mas, curiosamente, o novo corpo, 

contemporâneo utiliza tanto a direcção longitudinal como a transversal. 

A estratégia que o arquitecto adoptou foi a de tornar a nova construção parte de um 

embasamento, que tem uma forte relação visual com o muro antigo que, como 

podemos ver na Ilustração 60, encontra-se junto à rua e deste modo procura destacar 

e exaltar o edifício da Igreja como elemento central da composição arquitectónica e 

urbana. A relação próxima, que é criada pelo novo volume com o muro, não é apenas 

volumetricamente semelhante, mas também usa a pedra como material construtivo, 

embora, em si, encerrem dois métodos construtivos diferentes. Cria-se uma 

integração, tanto a nível urbano como a nível arquitectónico, equilibrada e discreta 

quando vista da rua, que no caso da Ilustração 61, que representa o desenvolvimento 

descendente longitudinal do precurso ao longo da rua, mas onde, tranversalmente, 

surge a Igreja sobre o seu embasamento. 

Do ponto de vista formal o novo volume do museu encontra-se dissimulado por uma 

parede composta por elementos sobrepostos de amarelo de gáfete. No caso vertente 

houve o desejo manifesto de fazer perpetuar o limite da antiga cerca do convento, 

conferindo a esta nova parede o contorno e densidade do antigo muro. (CCG 

Arquitectos) 
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Ilustração 61 - Vista de rua lado sudoeste (Ilustração nossa, 2016) 

 
De outra perspectiva, o visitante acaba por ganhar uma percepção diferente da 

relação com o novo volume ao percorrê-lo pois vai descobrindo as diferenças de nível, 

os diferentes espaços, à medida que vai entrando neles, que os vai percorrendo, 

esquecendo que o edifício se confunde com terreno passando a ser um espaço 

vivenciável, onde antes era apenas um muro. 

Contudo, este muro continha, em si, com a sua própria história, que se consolidou ao 

longo do tempo ao ser o embasamento da igreja,  elemento que se encontrava já 

anteriormente destacado dominando a composição arquitectónica do lugar. O facto de 

o muro ser o motivo de desenvolvimento do novo edifício vai reforçar ideia de unidade 

já anteriormente estabelecida e consolidada no espaço e no tempo pelo facto de não 

disputar o protagonismo da igreja, mas de dialogar extensivamente com este mesmo 

protagonismo. Assim, por vezes, o edifício-muro poderá predominar pela sua 

proximidade à rua onde me desloco, mas da síntese final da composição a igreja 

surge sempre como o elemento principal, o destino de todos os percursos.  

Ao subir, o visitante consegue ter acesso não só a outra perspectiva para a rua como 

também uma nova realidade que da vista de rua era completamente imperceptível. A 

noção de muro perde-se à medida que se percorre o projecto contemporâneo, 

deixando para trás a relação do edifício com a rua e criando uma nova ideia ao chegar 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   106 
  

ao topo, à igreja. A percepção do todo altera-se e a sua relação com a rua também. O 

edifício novo volta a confundir-se com o embasamento e a igreja volta a destacar-se, 

desta vez a um nível mais próximo. Mas com a experiência da rua depende e é 

constituída pela relação dos seus edifícios e construções ao logo de um perciurso 

topográfico significa, que a própria ideia de rua é trabalhada e recriada o que é 

possível pela força que a intervenção tem sob o ponto de vista urbano. 

 

Ilustração 62 - Vista da igreja (Ilustração nossa, 2016) 

 
É ainda de destacar o modo como o arquitecto procura manter no edifício 

contemporâneo o mesmo princípio que existe na preservação dos vários estilos e 

épocas na igreja. O arquitecto exalta a diferença de materialidades no exterior da 

igreja como se vê na ilustração 62 e no interior do museu da via sacra, colocando em 

destaque um pequeno altar (Ilustração 63) e, no exterior, durante o percurso 

ascendente dentro do edifício novo, o arquitecto destaca as várias estruturas que se 
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desenvolvem, nomeadamente nas escadas onde mostra quase como elementos 

independentes a construção da escada (Ilustração 64). 

 

Ilustração 63 - Interior do museu de via sacra, CCG Arquitectos (CCG Arquitectos, 2016) 

 

Ilustração 64 - Acesso à igreja pelo novo edifício, CCG Arquitectos (CCG Arquitectos, 2016) 
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Na ilustração 61, a percepção do projecto torna-se completamente diferente. Como 

podemos ver a presença do volume mais à esquerda com uma abertura ao centro 

esconde a Igreja, o que ao contrário da ilustração anterior parece uma abordagem e 

estratégia de projecto completamente diferente. Aqui a nova arquitectura assume um 

papel de destaque sobre o antigo ainda que não ofuscando e tal como o projecto de 

Santpedor, mostra-se em primeiro plano. Criando um momento de expectativa ao que 

se encontra no seu interior. A curiosidade do visitante é estabelecida e aí voltamos à 

ilustração 60 onde a percepção da mudança de características espaciais e 

arquitectónicas é melhor, da alteração completa da vista que se tem sobre o volume 

novo. Desfaz-se a aparência de muro e consegue formar-se uma nova noção de 

edifício. A Igreja dessa perspectiva acaba por ser revelada ganhando agora o papel de 

destaque tanto a nível material como a nível de presença forte no sítio. Cria-se, por 

assim dizer, uma história, uma cronologia de factos arquitectónicos de espaços e 

tempos diferentes unificados por um percurso. 

O projecto contemporâneo vai receber um pequeno espaço cultural, para a instalação 

do acervo de arte sacra. Tem por isso um programa de espaços e funções que lhe são 

concebidos pela Fundação Robinson e que pretendem enriquecer a história religiosa 

não só deste convento e Igreja mas também de Portalegre. 

O facto de não ter sido necessária uma intervenção muito aprofundada na Igreja pelo 

seu bom estado de conservação não tornou a intervenção menos interessante dado o 

arquitecto adoptar uma linguagem de plano sobre plano onde cada nível fala de uma 

materialidade e de uma intervenção no espaço e no tempo. Na materialidade da igreja 

lê-se uma história, que é a história das diversas abordagens ao templo e à própria 

arquitectura. Esta estratégia torna o interior da igreja espacialmente interessante e 

permite-nos compreender o seu exterior com maior profundidade.  

O que significa que a sua função não se limitará a permanecer apenas um edifício 

antigo restaurado que de certo modo não tem lugar na comunidade e terá assim um 

papel activo no presente e no futuro. A proposta contemporânea não pretende impor-

se aos edifícios pré-existentes, assumindo o papel de apoio e chegada àquele lugar. A 

sua discrição é a estratégia principal dos arquitectos que conseguem projectar num 

lugar limitado e relativamente pequeno, uma contemporaneidade que complementa a 
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pré-existência, que se vira para a preservação da memória e da história da Igreja e 

consequentemente da Fundação. 

 

Ilustração 65 - Maqueta da intervenção com envolvente, CCG Arquitectos, 2011 (Fundação Robinson, 2011) 
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Ilustração 66 - Planta do projecto e da igreja, CCG Arquitectos, 2011 (Fundação Robinson, 2011) 
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Ilustração 67 - Planta do projecto e da igreja, CCG Arquitectos, 2011 (Fundação Robinson, 2011) 

 

Ilustração 68 - Alçado vista da rua e planta de cobertura do projecto e da igreja, CCG Arquitectos, 2011 (Fundação Robinson, 2011) 
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Ilustração 69 - Planta, Corte e Alçado do projecto e da igreja, CCG Arquitectos, 2011 (Fundação Robinson, 2011) 

 
Na ilustração 70 pode ver-se os cortes-alçado que clarificam as duas relações entre os 

edifícios, a relação longitudinal e a relação transversal. Mas também revelam um 

percurso ascencional relativo à topografia. O muro exterior, o pretexto de intervenção 

que é o embasamento da igreja traduz-se no novo edifício ao ser um embasamento 

que se revela "oco" e onde se procura um percurso ascencional do mundano (rua)  ao 

sagrado (igreja). Com estes cortes-alçados consegue-se o enquadramento total e 

intenção real deste projecto. A ideia principal é lida no sentido vertical, 

compreendendo toda a sua estratégia organizativa através de níveis que se iniciam na 

rua e vão evoluindo pelo novo edifício até à igreja. A leitura tanto pode ser feita de 

modo longitudinal como de modo tranversal como mostram as ilustrações 69 e 70. 

Numa perspectiva o projecto organiza-se paralelamente à rua; ao longo do novo 

edifício há um desenvolvimento longitudinal o que também sucede com o corpo da 
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igreja, que internamente se desenvolve subindo ao logo da totografia do terreno. 

Numa outra perpectiva, existe um desenvolvimento transversal onde o novo edifício, 

que segue a linguagem oposta do muro pré-existente, se revela como um corpo que 

se insere no terreno criando uma relação de vazio e cheio ligada à diferença de cota 

entre os dois edifícios, o novo, confinate com a rua, e o antigo, a igreja, sobranceira ao 

novo edifício.  

A diferença de cota que separa os dois edifícios é o grande pretexto de intriga e de 

descoberta, que leva os desenvolvimento dos percursos rua-museu-igreja e vice-versa 

e o arquitecto abordou essa diferença através do desenvolvimento exaustivo do novo 

edifício. 

 

Ilustração 70 - Cortes transversais e longitudinais do projecto e da igreja, CCG Arquitectos, 2011 (Fundação Robinson, 2011) 
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4.3.2. SEDE DO BANCO DE PORTUGAL 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O último caso de estudo é a Sede do Banco de Portugal e o Museu do Dinheiro, um 

projecto que partiu de uma das entidades mais importantes no nosso país, o Banco de 

Portugal. O projecto abrange a totalidade do quarteirão onde originalmente existiam 

edifícios de habitação e a Igreja de São Julião, datada do século XIII. 

 

Ilustração 71 - Planta de Lisboa, Eugénio dos Santos Carvalho e Carlos Mardel, 1947 (Com jeito e Arte, 2011) 

 
O princípio dos edifícios da arquitectura pombalina caracteriza-se pela relação 

fachada-rua. Significa que existe uma forte ligação entre o edifício e a rua em que este 

se insere, preocupando-se com a sua organização exterior em deterimento da interior, 

que se desenvolvia em torno do típico saguão. A fachada eleva-se, monumental, e cria 

a monumentalidade da cidade, que culmina na Praça do Comércio e no Tejo. 

O edifício que integra este projecto, pertence ao plano urbanístico desenvolvido por 

Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. Este plano surgiu após o terramoto de 1755 e 

compreende toda a extensão da Baixa Pombalina, através do desenvolvimento de 

uma malha urbana ortogonal. A 12 de Junho de 1758 foram enviados pelo Marquês de 

Pombal ao Duque Regedor das Justiças, os planos definitivos da Baixa. Inserido 

nesse plano estão 70 projectos de fachadas contínuas desenhadas por Eugénio dos 
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Santos, que foram atribuídas hierarquicamente consoante a importância das ruas, 

desde ruas principais a ruas secundárias desdobradas, por sua vez, em dois níveis de 

importância. O edifício pertencente ao caso de estudo integra dois tipos de fachadas, 

denominadas tipo A e tipo B. 

As fachadas tipo A (Ilustração 72) foram atribuídas às ruas principais que se 

desenvolviam sentido S.-N., tais como, por exemplo, as ruas hoje conhecidas como 

Rua Augusta, Rua do Ouro e Rua da Prata. Neste tipo de fachada: 

[...] as vergas de cantaria das «janelas rasgadas» e das «de peitoril» ou de peito são 

recortadas, e as do terceiro andar ornadas com um pequeno fecho ligado a uma 

cornija; as peças laterais das janelas de peito ultrapassam o nível dos peitoris de modo 

a simular consolas; as sacadas são ligadas por um rodapé baixo, tal como os portais, 

que dispõem de bandeiras; aletas decoram as águas-fortadas. (França, 1983, p. 112) 

 

Ilustração 72 - Fachada de Tipo A, Eugénio dos Santos, c. 1758 (França, José Augusto, 1983) 

 
As fachadas tipo B (Ilustração 73) foram atribuídas às ruas secundárias, situadas nas 

transversais às ruas principais, eixo E.O., como por exemplo, as ruas de São Julião e 

rua do Comércio. 
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"Nas fachadas tipo B as vergas já não são recortadas, o fecho desapareceu, embora 

mantendo-se a cornija, assim como desapareceram as aletas das águas-furtadas." 

(França, 1983, p. 112) 

 

Ilustração 73 - Fachada de Tipo B, Eugénio dos Santos, c. 1758 (França, José Augusto, 1983) 

 
Segundo o livro Lisboa Pombalina e o Iluminismo, as igrejas foram consideradas o 

«terceiro grau» da arquitectura pombalina. A igreja pombalina é definida através de 

dois tipos fundamentais de edifícios que, para José Augusto França reafirmavam  a 

regularidade de um conjunto onde o gosto, o género e a arquitectura se apresentavam 

iguais em todo o lado. 

As igrejas apresentavam-se com um frontispício coroado por um frontão, que podia ser 

enquadrado ou não por duas torres; as que possuem torres eram estilisticamente 

anteriores às outras sendo possível saber quais as igrejas anteriores ao século XVII. 

(França, 1983, p. 188) 
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Ilustração 74 - Prospecto de alçado da Igreja de São Julião, visto da Rua Nova d'El Rei, Reinaldo Manuel dos Santos, 1764 (Câmara 
Municipal de Lisboa, 1999) 

 
Em relação às igrejas como São Julião, desenhada por Reinaldo Manuel dos Santos, 

inteiramente reconstruídas, dispensaram as torres e adoptaram o frontão de linhas 

quebradas. Formam assim uma segunda série, um produto mais puro de estética 

pombalina, de fachadas muito simples e económicas, geralmente acompanhadas por 

pilastras inteiras, podendo admitir uma decoração mais cuidada. (França, 1983, p. 

190) 

Como se vê na ilustração 74, as fachadas laterais da igreja obedeciam à regra do 

plano pombalino onde as fachadas tipo A e B também foram aplicadas. O princípio do 

plano urbanístico pombalino passava pela integração das igrejas nos quarteirões 

habitacionais e comerciais, acabando por obrigar a uma linguagem universal das 

fachadas na malha urbana. 
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Ilustração 75 - Igreja de São Julião vista da Praça do Município, 1940 (Lisboa - Comparações com outros tempos, 2014) 

 
A reconstrução da igreja foi concluída em 1810 para substituir a antiga paroquial, 

destruída no terramoto, tendo posteriormente sofrido um incêndio em 1816 que a 

deixou praticamente em ruínas. Foi reedificada entre 1824 e 1854 sob a direcção do 

mestre de obras do Palácio da Ajuda e com a colaboração do mestre de cantarias 

Francisco de Sales. 

De 1910 a 1933 decorreram as negociações entre o Banco de Portugal e a 

Arquiconfraria de São Julião. Em 7 de Junho de 1933 formalizou-se a compra do 

edifício da antiga igreja pelo Banco de Portugal. E em Em 1935, foi oficialmente 

incorporada no Banco de Portugal. 
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Ilustração 76 - Fachada principal da Igreja de São Julião, Mário Costa, 1961 (Isabel Barreto, 2015) 

 
Em 30 de Novembro de 1938, o Banco submeteu à Câmara Municipal de Lisboa um 

ante-projecto com o objectivo de tornar num único prédio os diversos edifícios que 

constituíam o conjunto da sede e da antiga Igreja de São Julião e anexos. O conjunto 

de edifícios formam o quarteirão delimitado pelas ruas do Ouro, do Comércio e de São 

Julião e pelo largo de São Julião. 

Entre 1965 e 1970 o Banco elaborou dois projectos separados de aproveitamento do 

espaço, mas que nunca foram realizados. As estratégias passaram pela elevação de 

mais um piso e pelo aproveitamento da zona ocupada pela antiga Igreja de São Julião 

e a sua integração num edifício único. Os trabalhos que tinham já sido iniciados foram 

suspensos em finais de 1974. No projecto de reabilitação estavam incluídos espaços 

disponíveis para áreas técnicas, casas fortes, arquivos e estacionamento temporário 

para cargas e descargas de materiais, equipamentos e pessoas. (Museu do dinheiro, 

2016) 
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A INTERVENÇÃO 

O projecto desenvolve-se num quarteirão muito importante da Baixa Pombalina entre a 

Rua do Ouro e o Largo de São Julião adjacente à Praça do Município. O Largo de São 

Julião também era arquitectónica e urbanisticamente o adro da própria igreja que, 

contudo, foi seccionado pela introdução do acesso ao estacionamento, que cortou 

drasticamente o plano horizontal táctil do Largo. 

 O quarteirão, na sua raiz, associava um conjunto de edifícios de diferentes 

dimensões, que o Banco de Portugal foi adquirindo ao longo do tempo e onde ia 

fazendo adaptações de modo a incorporá-los nos serviços do Banco. Daqui resultou a 

extensa adulteração espacial e estrutural dos edifícios, que haveriam de ser 

abordados no sentido de se criar uma nova congruência espacial e estrutural. Neste 

contexto, a Igreja de São Julião foi o edifício, que mais sofreu a estes níveis, onde a 

adulteração da sua função foi significativa pela perca do seu significado simbólico. 

A tranformação da Igreja em garagem levou a que o seu significado original fosse 

completamente esquecido pelo Banco de Portugal tendo havido intervenções no seu 

interior, lajes de betão organizavam o edifício verticalmente ao longo de 5 pisos, que 

deixaram cicatrizes profundas após a sua demolição. O projecto identifica estas raízes 

mas ultrapassa-as pela capacidade de restituir ao espaço uma expressão que torna 

presente o simbolismo do espaço original. 

Os objectivos do Banco eram o incorporar integralmente o Museu do Dinheiro e a 

Biblioteca do Banco na reconfiguração da Igreja de São Julião e reforçar 

estruturalmente o quarteirão rejeitando soluções temporárias e sectoriais. 

Segundo a nossa pesquisa, que passou inclusivé pelo contacto directo com os 

arquitectos do projecto, este inspira-se na presença arquitectónica e urbanística da 

"fábrica" Pombalina, que constitui provavelmente o mais notável exemplo europeu da 

cidade do iluminismo e indiscutivelmente um dos momentos mais altos da nossa 

cultura, destacando a junção do que já tínhamos falado, o edifício-quarteirão que 

integra a igreja de São Julião. 

Esta união de edifícios não compromete a sua presença individual na organização 

urbana, ou seja, o entendimento desse ponto de vista permanece igual com a 

manutenção total das fachadas pombalinas, a sua importância cenográfica e 
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respectiva hierarquia. Outro dos aspectos que se tornou um elemento relevante foi a 

presença do saguão longitudinal no funcionamento e articulação de todo o conjunto. 

O projecto de reabilitação da igreja e dos edifícios adjacentes decorreu entre 2007 e 

2012. Além desta proposta, outras três foram a concurso para reabilitar e reintegrar 

estes edifícios. 

A igreja foi integrada no edifício-quarteirão numa solução de continuidade, 

prolongando-se as volumetrias contíguas e os elementos arquitectónicos. Com essa 

estratégia a intervenção permitiu a permanência exterior do original sem que afectasse 

a sua compreensão, leitura e imagem. A linguagem contemporânea desenvolveu-se 

no interior com uma união de nove edifícios. 

No espaço da Igreja de São Julião desenvolveu-se o Museu do Dinheiro e um 

auditório. Toda a área da nave central da antiga igreja pode ainda acolher exposições 

temporárias e outras iniciativas inseridas no âmbito da programação do Museu. 

 

Ilustração 77 - Planta e Alçado do projecto, Gonçalo Byrne e Falcão de Campos, 2007 (Archdaily, 2015) 

 
 

As sucessivas intervenções concretizadas no século passado no espaço da antiga 

igreja de São Julião desvirtuaram a sua morfologia e danificaram os seus parâmetros. 

O Banco de Portugal preocupou-se em desenvolver a harmonia e a beleza daquele 

espaço. (Banco de Portugal, 2012, p. 12) 
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O projecto passou por várias fases de restauro tal como a limpeza profunda das 

cantarias da nave central da igreja. A zona do altar sofreu uma demolição das casas-

forte durante a obra de reabilitação, revelando vestígios da cabeceira do altar-mor da 

primitiva igreja. A sua reabilitação permitiu ainda uma ligação directa ao saguão, onde 

era assegurada a salubridade do quarteirão. Considerado um elemento estrutural do 

edifício-quarteirão, o saguão foi preservado, funcionando como passagem interior. 

(Banco de Portugal, 2012, p. 12) 

A ideia dos arquitectos passou pela valorização do interior não tomando tantas 

medidas no desenvolvimento exterior, que já estava definido. Assim, o saguão passou 

a possuir uma importância que até então não tinha, criando simultaneamente uma 

ligação directa com a monumentalidade da igreja. A sua função de passagem, foi 

valorizada com a simbologia criada pelos arquitectos através de cortinas em base de 

seda que separam a igreja dos edifícios. Ao rasgar a parede da capela-mor, permitiu 

aos visitantes terem uma visão de conjunto e a verdadeira profundidade do edifício-

quarteirão compreendendo os espaços da igreja e do edifício de serviços como corpo 

único e como estes se ligam, reforçando a ideia de coesão.  

O edifício-quarteirão ganha assim uma nova leitura, uma leitura de um todo que se 

inicia na monumentalidade transmitida pela igreja que se extende ao saguão, criando 

uma simbologia forte entre os edifícios, uma noção de unidade. A noção de unidade 

que se extende ao traçado das fachadas num evidente objectivo de homogeneização 

do conjunto - o quarteirão - passando também pelo acrescento de um piso nas naves 

laterais da igreja com o objectivo de nivelar as cérceas dos edifícios e assim manter a 

linguagem contínua e homogénea. A este factor deve-se a manutenção do exterior das 

fachadas pombalinas que não pretendiam impor-se ou destacar-se do conjunto. A esta 

intenção é de reforçar que o objectivo dos arquitectos foi sempre o de respeitar a 

memória e nunca a ruptura com o pré-existente. 

No espaço da antiga Igreja de São Julião, até à data da elaboração deste trabalho, foi 

instalado o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. Os núcleos distribuem-se pelas 

naves laterais da antiga Igreja de São Julião, em quatro pisos distintos. 
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Ilustração 78 - Interior da nave central reabilitada, José Manuel Rodrigues, 2012 (Archdaily, 2015) 

 
À semelhança dos casos de estudo anteriores, a função de auditório e espaço 

multiusos vinca a ideia de que as igrejas têm uma forte ligação com a actualidade 

através do seu uso antigo. É através do deambulatório, ao lado da nave central, perto 

do antigo altar-mor, que se incia o percurso de acesso aos pisos superiores. A 

intenção dos arquitectos neste projecto foi criar um percurso contínuo circular onde 

não existissem becos. Todo o percurso é feito de um modo contínuo. O único 

pormenor era que não existia maneira de atravessar de uma nave lateral para a outra, 

então os arquitectos criaram uma plataforma que não só as liga entre si como alberga 

toda a área técnica que controla o Museu. Desta forma, obtiveram duas soluções 

numa só. 

Ao efectuar o percurso ascendente, é possível aceder-se a ambas as naves laterais. 

Ao longo desse percurso os arquitectos tiveram a preocupação de manter uma relação 

visual com a nave central da igreja. A exposição da descoberta arqueológica é 

mantida nos pisos das naves laterais, que culminam num piso superior - acrescentado 

propositadamente pelos arquitectos do projecto     onde é desvendada uma janela em 

vidro curvo que proporciona a vista da Praça do Município. Esta janela responde a 

uma das intenções principais da proposta. Não só foi criado um percurso circular 
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interno como simultaneamente uma relação directa que parte do exterior para o 

interior. É através desta janela que surge essa relação do espaço interior com a Praça 

do Município e o Largo de São Julião, remetendo o utilizador ao ponto de partida. 

 

Ilustração 79 - Janela panorâmica vista da praça e vista do interior do edifício (Ilustrações nossas, 2016) 

 
Este projecto possui uma complexidade muito superior a todos os outros casos aqui 

estudados com a dificuldade de ter de conjugar num só projecto diversas áreas de 

construção, desde a equipa de arqueólogos aos arquitectos. A preocupação de existir 

um coesão e harmonia em todas as áreas permitiu que este projecto se tornasse num 

dos mais bem sucedidos, em projecto de reabilitação. 

Em relação aos materiais escolhidos, também existiu uma forte preocupação em 

utilizar materiais que tivessem ligações directas com a história deste quarteirão. 

Segundo um dos arquitectos, a madeira foi utilizada no edifício de serviços e na 

plataforma construída no antigo coro. Como se sabe a madeira era o material mais 

utilizado na construção pombalina, com as típicas estruturas em gaiola. A pedra foi 

utilizada maioritariamente na igreja devido à sua ligação histórica e por fim, o aço inox 

que remete aos cofres e que cria assim uma relação directa com o Museu. Houve 
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ainda uma preocupação quanto à igreja na questão acústica. Foram colocados nos 

antigos altares laterais painéis com base em seda a fim de absorver grande parte do 

som, tal como as cortinas no antigo altar-mor. O material utilizado no tecto da igreja 

também foi alterado para reduzir a reverberação do edifício. Até à data do projecto não 

havia meios que permitissem manter as pinturas do tecto e impedissem a propagação 

do som, tendo por isso sido inevitável a ocultação das mesmas. 

 

Ilustração 80 - Plantas Piso -1 e 0. Gonçalo Byrne e Falcão de Campos, 2007. (ArchDaily, 2015) 
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Ilustração 81 - Plantas Piso 5, 6 e cobertura. Gonçalo Byrne e Falcão de Campos, 2007. (ArchDaily, 2015) 

 
Como referiu o arquitecto Falcão de Campos durante uma conferência sobre o edifício, 

esta reabilitação procurou manter a imagem da nave central da igreja como um 

espaço quase museológico, como um cenário temporário para diversos eventos. A 

intenção dos arquitectos foi respeitar e integrar a memória projectando o futuro. Com 

cicatrizes tão profundas, a estratégia poderia ter sido a de "sarar feridas" mas em vez 

disso, quiseram manter viva uma memória que poderia ser apreciada. Trata-se de um 

espaço vazio que não pretendia ser carregada com uma função definida à priori. 
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Ilustração 82 - Alçados. Gonçalo Byrne e Falcão de Campos, 2007. (ArchDaily, 2015) 

 

Ilustração 83 - Vista do altar-mor na nave central, José Manuel Rodrigues, 2012. (ArchDaily, 2015) 
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5. CONCLUSÃO 

A Arquitectura também precisa do seu tempo. Tempo de estudo e de análise para se 

conhecer bem os dados do problema. Tempo de reflexão para se chegar a uma 

síntese, a uma solução rigorosa. E um tempo adequado para a sua construção. 

(Campo Baeza, 2009, p. 26) 

A afirmação de Baeza, já anteriormente enunciada, será o testemunho mais conciso 

da temática que é desenvolvida na presente dissertação. Há que desenvolver uma 

consciência cultural, que é o ponto de partida para todas as intervenções sobre os 

edifícios do passado. Assim, pretendeu-se compreender como é que essa consciência 

se desenvolve e pode ser inquirida através de projectos concretos. Pretendeu-se 

compreender os modos de reabilitar e de inserir novos usos em edifícios antigos, 

como construir a contemporaneidade sobre a construção do passado e como daqui 

emerge uma nova arquitectura. 

A ideia de reabilitar um edifício pré-existente onde, à partida, se reconhece valor 

enquanto obra arquitectónica, vem da necessidade de requalificar o nosso passado 

cultural. A nova obra é o resultado de um passado e de um presente. O arquitecto 

desenvolve aí uma consciência cultural através do projecto, da obra. É a sua proposta 

pessoal, é a sua visão, mas o edifício destina-se a toda a comunidade. A vida que o 

edifício terá na sua contemporanedade depende desta mesma vivência, que se 

prenete, que seja ampla.  

Cada vez mais existe a necessidade de reaproveitar o que temos ao invés de destruir 

e construir de raiz. Esta necessidade tem diversas vertentes. Por um lado, existe uma 

vertente económica associada a novas potencialidades técnicas e tecnológicas, que 

nos permitem abordar as patologias de edifícios antigos de modo mais seguro, mais 

edifcaz e mais económico. E isto proporciona uma nova variedade de soluções, de 

novas materialidades que enfatizam diálogos entre o passado e o presente. Assim, 

também se denvolve uma consciência plástica, artística.  

Por outro lado, o desenvolvimeto da ideia de flexibilidade do espaço e de planta livre, 

que nos deixou a Arquitectura Moderna não parou no espaço nem no tempo, donde a 

própria abordagem do uso, da criação de novos usos face a usos anteriores, se revela 

mais livre, mais criativa apresnetado uma grande variedade de soluções – neste 

sentido há a consciência, que se utiliza um reduzido número de exemplos 

relativamente a uma vasta prática contemporânea. Esta questão também é de grande 
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importância porque, dado o uso original dos edifícios, se trata de usos profundamente 

simbólicos. 

E, de grande importância, existe uma nova consciência cultural relativa ao valor da 

arquitectura como base estruturante de uma cultura, de um passado cultural, foi-se 

sucessivamente desenvolvendo. Esta consciência cultural é partilhada pelo arquitecto 

e pela comunidade de acordo com as suas especificidades. O arquitecto cria a obra e 

a comunidade vive nessa obra, dá-lhe vida. Mas isto é o destino da arquitectura.  

As obras escolhidas são muito diferentes apesar de partilharem o facto de serem 

edifícios religiosos que foram abandonados no espaço e no tempo degrandando-se 

apreciavelmente. Foram apresentados e analisados seis casos distintos, que se 

assemelham e se complementam em relação à estratégia aplicada e aos objectivos da 

intervenção contemporânea na arquitectura pré-existente, com o desafio acrescido de 

um novo uso, tranformador no aspecto funcional do edifício e que influencia a 

organização do espaço no edifício e a sua estrutura original.  

O objectivo foi abordar cada caso com uma visão crítica, expor as problemáticas e o 

modo como foram resolvidas. Também se quis abordar através dos seis exemplos 

como, em ambientes diferentes e de épocas tão distintas, podem existir semelhanças 

no modo de adaptação e reutilização de cada espaço. Pôde verificar-se, que havia em 

cada um deles pontos em comum em relação às estratégias escolhidas, aos materiais 

usados e até mesmo ao tipo de construção e restauro introduzido nos edifícios. 

Conjugou-se sempre, for ênfase, o diálogo, ou o paralelismo entre as linguagens do 

passado e as linguagens contemporâneas. 

Mas estas questões acabam por se centrar e se resolver no edifício em si mesmo, no 

modo como ele pode ser lido através de uma flexibilidade de intervenção e de uma 

continuidade na sua memória, que se pretende recriar. Apesar de os arquitectos 

partirem de diferentes culturas, o facto de estarem a intervir em edifícios históricos 

parece levá-los a pesquisas comuns. Há um gosto pela compreenção das estruturas 

do passado e do presente, pelos diferentes modos de construir e pela conjugação de 

diversas materialidades. E esta será a estratégia, que se sobrepõe ao uso. O uso é a 

necessidade que o edifício tem para voltar a existir, mas o grande exercício artístico é 

a primeira exploração no plano das materalidades e das linguagens.  
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No caso da Holanda, pôde encontrar-se dois projectos que, de maneira muito 

semelhante e ainda assim com a sua características específicas a cada projecto e a 

cada proposta, apresentaram duas soluções de livraria, que se desenvolvia numa 

sequência de varandas, escadas e estantes e respeitava em simultâneo o passado do 

edifício mantendo-o em perfeitas condições e independente do novo uso. A 

importância que teve a preocupação de manter a distância da intervenção 

contemporânea em relação ao pré-existente é visível em ambos os casos, pois foi 

considerado por ambos os arquitectos que era um factor que demonstrava o respeito 

pelo antigo e a importância que o edifício original tinha para a nova proposta.  

Em Espanha, apresentou-se dois exemplos que de um modo bem distinto dos dois 

primeiros, e com semelhanças entre si, dois projectos simples com a criação de 

volumes, um mais externo que o outro, complementavam um espaço vazio multiusos 

respeitando também o pré-existente, enaltecendo o espaço com a introdução discreta 

e quase camuflada da nova arquitectura.  

No que diz respeito a Portugal, os projectos também revelam momentos convergentes. 

Começando pela ideia inicial de não intervir directamente externa e internamente e 

introduzir o novo uso ao lado criando um espaço novo dentro das imediações das 

igrejas que acaba por igualmente e todas os casos de estudo, respeitar a memória do 

edifício em questão.  

Nese caso, em parte por escolha, os projectos revelam uma maior complexidade 

urbanística na leitura do lugar, da cidade, da arquitectura, que se entende ser uma 

forte característica da cultura arquitectónica portuguesa contemporânea embora aqui 

só representada por dois casos. 

A evolução da arquitectura não significará só a invenção de novos edifícios, mas 

também a reinvenção de uma nova arquitectura pela intervenção em edifícios 

existentes. A interpretação de um programa nesta perspectiva, de o colocar e de 

integrar num espaço limitado já existente e profundamente simbólico, palpável e real, 

com todas as suas características inerentes à sua origem e percurso pelo tempo, é 

desafio à criatividade e às possibilidades que a própria arquitectura contemporânea 

apresenta. 

Inclusivamente, a dualidade, o diálogo, entre o antigo e o contemporâneo é uma 

característica adicional e profunda face a um edifício exclusivamente novo. Há um 
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diálogo de proximidade, que é simbólico e é construído, a parede antiga encontra a 

contemporânea. Há um problema de materialidade, de convergência de materialidade, 

que é estabelecido pelos dois tempos. O encontro arquitectónico do espaço e do 

tempo surge nas formas mais básicas. 

Aqui a procura desenvolveu-se pela continuidade. Não foi por isso encontrado em 

nenhum exemplo apresentado uma ruptura vincada com o pré-existente. Existiu 

sempre uma forte preocupação e cuidado com o passado e uma vontade de valorizar 

o património com vista a enaltecê-lo com as adaptações que o novo programa exigia. 

Existem, como é claro, muitos outros exemplos, que poderiam ter sido analisados e 

apresentados mas dadas as limitações temporais do próprio trabalho escolhemos os 

que considerámos mais interessantes e desafiantes. 

O tipo de soluções encontradas não se esgotam nas intervenções nos edifícios 

históricos. A dificuldade de intervir através da flexibilização de postura, que insidem as 

aspectos estruturais construtivos e de uso, é útil para desenvolver qualquer tipo de 

intervenção contemporânea, em edifícios de raiz onde também se devenvolve uma 

postura de utilização de diversas estruturas, construções, geometrias, materiais, usos. 

Os projectos bem sucedidos serão louvados e mostrados a todo o mundo como 

exemplos a seguir e criar-se-ão bases para uma arquitectura contemporânea 

renovada, flexível e com princípios completamente novos onde a procura e o desafio 

pela adaptação recriadora será cada vez mais o percurso a tomar onde o passado 

nunca esteve tão presente. 
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TRANSPOSIÇÃO PARA O PLANO LEGAL DE UMA CONSCIÊNCIA DE 

VALOR 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DAS NORMAS INTERNACIONAIS 

"As primeiras normas sobre a protecção do Património aparecem na Antiguidade." 

(Correia, 2004, p. 13) 

De acordo com o livro Património Arquitectónico e Arqueológico (Correia, 2004, p. 13), 

foi também por esta altura que o Papa Martinho V criou uma bula que fala sobre a 

responsabilidade de reparar ruas, pontes, portas, muros e também edifícios. 

Posteriormento com o Papa Pio II foi criada a bula que vai contra a destruição de 

monumentos. Consegue perceber-se que esta preocupação com o legado construído 

vem desde há vários séculos e foi com isto que se começou a criar cada vez mais uma 

sensibilização em torno do Património. (Correia, 2004, p. 13) 

Começaram a ser criadas leis, tendo Itália como pioneira na Europa mas também 

outros países europeus deram a sua parte neste assunto tais como a Inglaterra, com a 

Rainha Isabel II no Proclamation agaynst breakynd or defacing of monuments (de 19 

de Setembro de 1560), a Suécia com o Rei Carlos no Decreto sobre Monumentos 

Antigos (de 28 de Novembro de 1666) e também Portugal com o Rei D. João V no 

Alvará em Forma de Ley (de 20 de Agosto de 1721). (Correia, 2004, p. 14) 

Estas leis tiveram origens diferentes e também razões diferentes, como por exemplo 

em Inglaterra a lei "surge como reacção à onda de destruição subsquente à abolição 

das ordens religiosas" enquanto que as leis sueca e portuguesa surgem apenas como 

reflexo do empenho do Estado em aprofundar a História de cada país, 

respectivamente, o que mostra a necessidade, de uma maneira mais urgente ou não, 

manter vivo o património pois o seu valor é indubitável e indispensável para a 

compreensão e conhecimento de um povo. (Correia, 2004, p. 14) 

Outras das razões por que teve de se criar algum tipo de lei ou carta, foi com o 

acontecimentos das Guerras Mundiais, que destruíram como sabemos grande parte 

da Europa e consigo vastas áreas de património, monumentos, etc. (Correia, 2004, p. 

14) 
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Em 1954, ocorreu a Convenção de Haia que visa proteger os bens culturais em casos 

de conflito armado, tendo tido como causa a 2ª Guerra Mundial. Acerca desta 

Convenção, foi discutido o seguinte: 

a) Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande importância para o 

património cultural dos povos, tais como monumentos de arquitectura, de arte ou de 

história, religiosos ou laicos, os sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que 

apresentem um interesse histórico ou artístico, as obras de arte, os manuscritos, livros 

e outros objectos de interesse artístico, histórico ou arqueológico, assim como 

colecções científicas e as importantes colecções de livros, de arquivos ou de 

reprodução dos bens acima definidos; 

b) os edifícios cujo objectivo principal e efectivo seja de conservar ou de expor os bens 

culturais móveis definidos na alínea a), como são os museus, as grandes bibliotecas, 

os depósitos de arquivos e ainda os refúgios destinados a abrigar os bens culturais 

móveis definidos na alínea a) em caso de conflito armado; [...] (Lopes F, 2004, p. 29-

30) 

Em relação ao que tratamos nesta dissertação, também as igrejas e conventos 

dispõem de bens culturais, móveis e imóveis, que têm de ser conservados e 

protegidos. Desde os próprios edifícios que albergam a espiritualidade da própria 

simbologia que representa, aos próprios objectos que nele se encontram e que contêm 

todo o tipo de informação do passado tais como a memória do antigo e que tem um 

valor imenso sob o que é o património. 

A Igreja é uma das instituições mais antigas de que há conhecimento e nela existem 

inúmeros bens que têm vindo a ser preservados ao longo dos séculos. Como já 

tínhamos, aliás, referido uma das primeiras provas de preocupação patrimonial deu-se 

com um Papa, o que vinca esta noção do que é o valor do bem religioso. 

Em 1904, encontramos [...] uma série de interessantes princípios. 

 1º: Há logar para distinguir duas espécies de monumentos: os monumentos 

pertencentes a um período de civilização, servindo a usos que já não existem jamais 

existirão, e os monumentos que continuam a ser utilizados para o fim para que foram 

construídos, ou para outros. 

 2º: Os monumentos mortos, devem somente ser conservados consolidando as 

partes indispensáveis para evitar que caiam em ruínas; porque a importância dum 

monumento reside no seu valor histórico e technico, valor que desaparece com o 

monumento. 

 3º: Os monumentos vivos, devem restaurar-se para que possam continuar a 

servir; porque em Architectura, a utilidade é uma das bases da belleza. 
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 4º: Esta restauração deve fazer-se no estylo primitivo do monumento, afim de 

que conserve a sua unidade, que é também uma das bases da belleza architectonica, e 

as formas geométricas perfeitamente reproduzíveis. Devem respeitar-se as partes 

executadas em outros estylos, sempre que tenham mérito e não destruam o equilíbrio 

esthetico do monumento. 

 5º: Só serão encarregados os architectos diplomados ou os especialmente 

autorisados, operando sob a intervenção artística e technica do Estado. (Correia, 2004, 

p. 16-17) 

Consideram "que o primeiro acto normativo internacional exclusivamente dedicado ao 

património é a Carta de Atenas sobre o restauro de monumentos (1931). (Correia, 

2004, p. 17) 

Segundo o livro Património Arquitectónico e Arqueológico, a Carta trata das 

conclusões gerais da Conferência Internacional sobre a Protecção e a Conservação 

de Monumentos de Arte e de História, que decorreu de 21 a 30 de Outubro de 1932 

onde estiveram cerca de 120 peritos de 24 países presentes. (Correia, 2004, p. 17) 

Foi com a Conferência de Atenas que se criou a Comissão Internacional dos 

Monumentos Históricos, em 1933, e foi também nesta conferência onde se discutiu um 

conjunto de temas que mostram as principais preocupações da conservação e 

restauro de monumentos artísticos e históricos. Para além dos já conhecidos temas 

que passam por pincípios gerais de restauro de monumentos, a utilização perigosa 

que possa pôr em causa a segurança ou a compatibilidade do edifício é algo que na 

nesta dissertação tem bastante importância. Já com esta conferência se mostra uma 

grande preocupação com a possível reutlização de edifícios com valor artístico e 

histórico, o que nos leva a concluir que já nesta altura havia a consciência de que 

poderia haver uma transformação ou alteração de uso a fim de preservar, conservar e 

proteger bens culturais de grande valor patrimonial. (Correia, 2004, p. 17-18) 

Foi posto por escrito aquando da conclusão desta conferência alguns dos princípios 

acima referidos, nomeadamente o dever de respeitar a obra histórica e artística 

quando o restauro é inevitável, que explica mais uma vez que não havendo outra 

solução é mesmo preferível "mexer" no edifício e não perder o bem cultural. 

Como já havíamos mensionado no início deste capítulo, em 1964 foi criada uma Carta 

que também tratou deste tema, a Carta de Veneza, que abordou igualmente princípios 

que passam pelo restauro destinado a preservar e a revelar valores estéticos e 

históricos dos monumentos respeitando sempre o passado e a memória, que o 
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restauro deve ter sempre um acompanhamento de estudo e análise arqueológica e 

histórica do monumento, como também devem ser respeitados todo o tipo de 

intervenções referentes a outras épocas excepto aquando da substituição de 

elementos inexistentes outrora danificados que, neste caso, devem integrar-se 

uniformemente no edifício. Portanto é perceptível que também nesta carta existe a 

mesma preocupação, o mesmo tipo de abordagem e princípios muito semelhanes. 

Tudo isto passa pela sensibilização do Homem ao seu passado e à sua memória para 

que no futuro exista um enorme legado, seja ele adaptado ou não, pois tem sempre 

história para mostrar e algo novo a registar. (Lopes F, 2004, p. 27) 

Outra Carta que aplica neste tema um papel interessante, a Carta de Cracóvia 2000 

que sobre a conservação e restauro do património construído defende que tal pode ser 

efectuado a partir de diversos tipos de intervenção, nomeadamente através do 

controlo do meio ambiente, a manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a 

reabilitação. A propósito desta última, a reabilitação, tem um destaque maior dada à 

sua ausência das Cartas já aqui apresentadas onde tudo o resto já havia sido 

mensionado com maior ou menor informação e detalhe. de facto, aqui a reabilitação 

ganha alguma força pois acrescenta ao leque de preservação e protecção patrimonial 

um novo impulso e solução para continuar as intervenções deste tipo. Não que seja 

um factor necessariamente detalhado nesta Carta mas de qualuqer modo inicia uma 

discussão sobre  ométodo mais delicado de intervenção no património existente. 

Deliado porque é de facto o meio de intervenção mais invasivo e que pode pôr em 

perigo ou causa o carácter original e funcional do edifício em questão. Quanto à 

conservação, esta Carta também se pronuncia dizendo que neste campo existe o 

dever de manter a autenticidade e integridade dos monumentos e dos edifícios de 

valor histórico. (Lopes F, 2004, p. 28) 

A Carta europeia do património arquitectónico sedimenta "ao menos no plano do 

consenso teórico, na esfera internacional e com naturais reflexos nos diferentes 

países, a projecção do significado cultural do património monumental e do 

enquadramento histórico ou tradicional." (Lopes F, 2004, p. 32) 

[...] o pensamento contemporâneo sobre a preservação do património cultural tem-se 

alargado a novas áreas do conhecimento e vem incorporado novos conceitos e 

critérios. 

Estes novos patrimónios estão a colocar novos desafios às comunidades, que vão 

desde a dificuldade em seleccionar os bens a preservar (face aos meios humanos e 
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financeiros disponíveis) até à exigência de novas fórmulas (ainda não experimentados) 

de gestão. (Lopes F, 2004, p. 34) 

O Conselho da Europa propõe "um diálogo entre arquitectos, urbanistas, eleitos locais, 

especialistas em conservação patrimonial e o grande público [...]" e chama "a atenção 

para a necessidade de integrar a construção contemporânea, de carácter humano e 

com qualidade no conjunto arquitectónico existente de modo a assegurar uma certa 

continuidade de tradição arquitectónica." (Lopes F, 2004, p. 36) 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DAS NORMAS NACIONAIS 

A Administração Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais [...] absorveu e 

centralizou [...] as responsabilidades do Estado na intervenção no património 

arquitectónico classificado.  

[...] representou o comportamento de iniciativa republicana de reestruturação da área 

da salvaguarda e protecção do património, inaugurada com o Decreto de 911. (Tomé, 

2002, p. 16) 

"Em Portugal, o ICOMOS possui uma Comissão Nacional a par de cerca de uma 

centena de comissões de outros países em todo o mundo." (Lopes, 2004, p. 25) 

Segundo Flávio Lopes, do contributo teórico desta organização podemos destacar a 

Carta sobre o património construído vernáculo que é reconhecido como uma criação 

caracterítica e genuína da sociedade suscitanto o orgulho e afeição dos povos e que é 

maioritariamene utilitário. Como se percebe pelo termo pelo qual é denominado, é uma 

expressão fundamental da identidade de uma comunidade e trabalha o tradicional que 

o Homem constrói com o território. A sua preservação é então bastante importante 

pois simboliza o que a Humanidade tem de mais genuíno e primitivo no que toca à 

construção e que assim acaba por se tornar valioso e de importância patrimonial. 

Posto isto procede-se nesta Carta a uma série de princípios de conservação que 

clarificam quais os parâmetros deste campo. Um pouco como nos outros tipos de 

património, aqui também se defende o respeito pela memória e característica 

vernacular, com a atenção de ser mantida e controladapor especialistas, chegando à 

preocupação da utilização dos materiais e estruturas adequeados mas também os 

elementos usados e interretados pelas comunidades tal como as tradições e 

expressões que estão associadas. (Lopes F, 2004, p. 285) 
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"O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo, foi constituído em 5 de Maio de 

1949 por 10 países, com o objectivo de propor a adopção de acções conjuntas em 

matérias de âmbito social, económico, cultural, científico, jurídico e administrativo. 

Actualmente, o número de países membros é de 45 (incluindo Portugal, que aderiu a 

esta instituição em 22 de Setembro de 1976) constituindo assim a maior instituição 

política europeia." 

Em Portugal, a reorganização do serviço de Belas Artes, através do Decreto 209/85, 

de 7 de Março de 1932, constituiu a oportunidade para actualizar os princípios 

basilares da actuação do Estado em matéria de protecção e conservação "das obras 

de arte e peças arqueológicas". (Lopes, 2004, p. 27) 

Este interesse ao início centrava-se apenas nos monumentos de maior valor, tendo 

sido posteriormente alargado aos centros históricos e, só mais recentemente, a 

abordagem sustentável para prevenir problemas que afectem a Humanidade a nível 

mundial, passando por "contrariar as agressões provocadas pelas rápidas e pouco 

qualificadas alterações urbanísticas das nossas cidades e pelas profundas alterações 

das nossas paisagens. 

O actual cenário urbano apresenta duas dualidades, por um lado a cidade identificada 

como o núcleo tradicional, muitas das vezes corresponde ao centro histórico, que 

idependentemente do seu reconhecimento como património histórico e cultural, é alvo 

contínuo de perda de população, de comércio e serviços e de degradação, e por outro 

a cidade contemporânea sem contornos espaciais claramente definidos, pontuado 

pela expansão descontínua e fragmentada, numa sucessão de espaços de 

densidades e tipo muito variados. (Pires, 2011, p. 8) 

"(...) os novos conceitos englobam, não só os grandes monumentos históricos 

(catedrais, palácios, castelos) mas também todas as componentes do ambiente 

humanizado e edificado (centros históricos, conjuntos rurais, património de interesse 

técnico e industrial, arquitectura dos séculos XIX e XX, etc.) 

(...) seleccionámos aqueles que, em nossa opinião, ajudaram a construir a actual visão 

europeia sobre a salvaguarda do património arquitectónico e arqueológico: 

- a Carta europeia do património arquitectónico e a Declaração de Amesterdão (1975) 

- a Convenção para a salvaguarda do património arquitectónico da Europa (1985) 

Em Portugal o inventário de património monumental é algo que ainda apresenta 

algumas deficiências, no que toca à sua contabilização, o que não torna perceptível  a 

sua dimensão real. 
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 ANEXO B 
Contacto - Merk X 
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 ANEXO C 
Contacto - Adam Bresnick 



 

 

 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   169 
  
 



Igrejas e Conventos: metamorfoses da contemporaneidade 

 

Constança Chaves Dias de Almeida Rosa   170 
  
 



 

 

 

  

 ANEXO D 
Contacto - David Closes 
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 ANEXO E 
Contacto - Gonçalo Byrne 
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 ANEXO F 
Contacto - Falcão de Campos 
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 ANEXO G 
Contacto - CCG Arquitectos 
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